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Особисті 
немайнові права – 
права, що 

належать кожній 
людині від 
народження або за 
законом 



Право на життя 

Право на охорону 

здоров’я 

Право на   свободу 

Право на особисту 

недоторканість 
Право на сім’ю 

Право малолітньої, 

неповнолітньої 

особи на опіку або 

піклування 

Право на ім’я 

Право на повагу до 

гідності і честі 

Право на 

недоторканість 

ділової репутації 

Право на свободу 

пересування 



Мета навчальної дисципліни  
«Захист особистих немайнових прав фізичної особи» 

Вивчення поняття та змісту особистих немайнових прав фізичної особи; 

Вивчення способів захисту особистих немайнових прав фізичної особи; 

Ознайомитися із системою органів захисту особистих немайнових прав; 

Набути навички обирати належний засіб захисту у разі порушення певного 
особистого немайнового права фізичної особи; 

Дослідити судову практику України та ЄСПЛ щодо захисту особистих немайнових 
прав фізичної особи 



Результати вивчення навчальної 
дисципліни «Особисті немайнові 
права фізичної особи» 

 Знати зміст кожного особистого немайнового права 

фізичної особи; 

 Вміти обирати належний засіб захисту особистого 

немайнового права фізичної особи; 

 Знати систему державних та міжнародних органів 

захисту особистих немайнових прав; 

 Вміти складати проєкти звернень до державних та 

міжнародних органів з метою захисту особистих 

немайнових прав; 

 Знати судову практику національних судів та ЄСПЛ  

 



Якщо право 

порушено, до яких 

органів я можу 

звернутися за 

захистом? 

Які можливості 

мені належать 

як носію 

певного права? 

Які обов’язки є у 

інших осіб щодо 

права, яке мені 

належить? 

Які права 

належать мені як 

людині? 

Що я можу 

вимагати від 

порушника мого 

права? 

Чи маю я право 

самостійно 

захистити своє 

право? 

На які питання ви отримаєте відповіді? 



В якій формі 
будуть 
проходити 
заняття? 



Захоплюючі лекції 
• Кожна лекція буде 

супроводжуватись презентацією; 

• Буде розглянуто актуальні 

питання; 

• Студенів буде залучено до 

дискусії 

 



Цікаві практичні заняття 
• ;Буде розглянуто ситуації, з якими може 

зіткнутися кожен; 

• Буде запропоновано дискусії з найбільш 

актуальних проблем: 

Чи вважається сім’єю проживання без 

реєстрації шлюбу? 

Чи має людина право на смерть та вибір її 

форми? Тощо 

• Кожний зі студентів прийме участь у ділової 

грі »Судовий процес у ролі судді, позивача, 

відповідача, адвоката тощо.  

 

 



Обирайте курс «Захист 
особистих немайнових 

прав» 
 
 

Буде цікаво 
та корисно 


