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Опанування професією юриста полягає, передусім, у глибокому вивченні прав
людини. Оскільки, права людини складають основу законодавства, розкриття
цих прав проходить в процесі вивчення окремих галузей законодавства.
Разом з тим, сьогодні залишається нагальна потреба у навчальній дисципліні,
яка б інтегрувала основний матеріал в цій галузі в рамках єдиного курсу,
оскільки за таких умов відбувається зменшення акценту викладання
матеріалу від держави, її органів, влади в цілому до особистості, її прав і
свобод, гарантій їх реалізації, які висуваються в такому разі на передній план.
Навчальна дисципліна «Права людини в Україні» призначена для студентів, що
навчаються за освітньо-класифікаційним рівнем «бакалавр».
Предметом навчальної дисципліни є одна з найвищих цінностей людської
цивілізації, яка охоплює самі різні аспекти індивідуального і суспільного буття
– права людини та суспільні відносини.
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