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АНОТАЦІЯ ДО МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

Стецик Ю. М. Права й свободи людини і громадянина, проблеми
практики й теорії. - Рукопис.

Магістерська робота зі спеціальності 081 «Право». – Кременчуцький
національний університет імені Михайла Остроградського. Факультет права,
гуманітарних і соціальних наук. Кафедра галузевих юридичних наук. 
Кременчук, 2019.

Магістерську роботу присвячено глобальній проблемі сьогодення, а
саме реалізації та захисту прав і свобод людини та громадянина в Україні.
Здавалось би, що, оскільки Україна є демократичною державою, то люди 
повинні відчувати себе захищеними, проте все дедалі частіше спостерігається 
відкрите порушення їхніх прав та свобод.

Ключові слова: права, свободи, громадянин, демократична держава,
демократія.



Stetsуk Y.M. Rights and freedoms of man and citizen, problems of
practice and theory. - Manuscript.

Master's thesis in the specialty 081 "Jurisprudence". – Kremenchuk Mykhailo
Ostrogradskyi National University. Faculty of Law, Humanity and Social sciences.
Department of Jurisprudence Sciences. Kremenchuk, 2019.

Master's wor is devoted to the global problem of the present, namely, the
realization and protection of the rights and freedoms of a citizen in Ukraine. It would
seem that, since Ukraine a democratic state is , people should feel protected. 
However, ever more frequent there is an open violation of their rights and freedoms.

Key words: rights, freedoms, citizen, democratic state, democracy.


