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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). 

Навчальна дисципліна спрямована на надання студентам знань щодо сучасної 

доктрини захисту прав людини у різноманітних сферах діяльності. Вивчення навчальної 

дисципліни сформує у студентів загальне уявлення про права людини, групи прав людини 

(соціальні, економічні, політичні, цивільні та економічні права тощо), а також особливості 

реалізації та захисту прав людини у різних сферах діяльності. Окрема увага приділяється 

основоположним правам людини (право на життя, здоров’я, право на приватність, право на 

інформацію, безпеку тощо). 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни:  
Мета навчальної дисципліни «Міжнародний захист прав людини»:  

• ознайомити студентів з історичними передумовами та сучасною системою правового 

захисту особи на міжнародному рівні;  

• сформувати у студентів правничий світогляд, правосвідомість і правову культуру 

правознавця, юридичне мислення;  

• навчити студентів застосовувати теоретичні правничі знання на практиці;  

• навчити студентів самостійно поглиблювати й оновлювати правничі знання.  

Завдання навчальної дисципліни «Міжнародний захист прав людини»:  

• навчити студентів здійснювати аналіз міжнародно-правових актів універсального та 

регіонального характеру в аспекті відображення у них стандартів захисту прав людини;  

• навчити студентів визначати ступінь імплементації міжнародно- правових стандартів 

у галузі захисту прав людини в національне законодавство України;  

• ознайомити студентів із зарубіжним досвідом створення механізму практичної 

реалізації прав особи;  

• надати правничий матеріал, використовуючи різні джерела в галузі міжнародно-

правового захисту прав особи;  

• навчити студентів користуватися правовою міжнародною термінологією у сфері 

захисту прав особи;  

• навчити студентів на підставі дослідження системи універсальних і регіональних 

стандартів у галузі прав людини виявляти загальні тенденції розвитку міжнародно-правового 

механізму захисту прав людини.  

3. Пререквізити. Вивчення навчальної дисципліни «Міжнародний захист прав 

людини» ґрунтується на знанні студентів міжнародного права, міжнародного права прав 

людини, теорії держави і права та порівняльного правознавства. 

 

4. Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє дисципліна 

(взаємозв’язок з нормативним змістом підготовки здобувачів вищої освіти, сформульованим 

у термінах результатів навчання): 

Під час вивчення дисципліни, відповідно до освітньо-професійної програми, 

формуються наступні 

Інтегральна компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі 

професійної правничої діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування 

правових доктрин, принципів і правових інститутів і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов. 

А) Загальні компетентності: 

ЗК1.   Здатність до абстрактного мислення аналізу та синтезу  

ЗК2.   Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях  

ЗК3.   Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності  

ЗК11.  Здатність  реалізувати  свої  права  і  обов’язки  як  члена  суспільства,  

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства  та  

необхідність  його  сталого  розвитку,  верховенства  права,  прав  і  свобод  людини і 

громадянина в Україні ЗК 13. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей 



розвитку права, його місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у 

розвитку суспільства, техніки і технологій.  

ЗК14. Цінування та повага різноманітності і мультикультурності.  

Б) Фахові компетентності спеціальності: 

ФК 2.  Знання  і  розуміння  ретроспективи  формування  правових  та  державних  

інститутів.  

ФК 4.  Знання  і  розуміння  міжнародних  стандартів  прав  людини,  положень  

Конвенції  про  захист  прав  людини  та  основоположних  свобод,  а  також  

практики Європейського суду з прав людини. ФК5   Здатність  застосовувати  знання  засад  і  

змісту  інститутів  міжнародного публічного права, а також міжнародного приватного права  

ФК8. Знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм матеріального і 

процесуального права 

ФК11. Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти. 

ФК12. Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та обґрунтовувати правові 

позиції. 

ФК13. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування набутих 

знань у професійній діяльності. 

ФК14   Здатність до консультування з правових питань, зокрема, можливих способів  захисту  

прав  та  інтересів  клієнтів,  відповідно  до  вимог  професійної  етики,  належного  

дотримання  норм  щодо  нерозголошення  персональних  даних  та  конфіденційної 

інформації  

ФК15   Здатність до самостійної підготовки проектів актів правозастосування  

Отримуються наступні програмні результати навчання: 
ПРН 2.  Здійснювати  аналіз  суспільних  процесів  у  контексті  аналізованої  проблеми і 

демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання.  

ПРН 4.  Формулювати  власні  обґрунтовані  судження  на  основі  аналізу  відомої 

проблеми.  

ПРН 5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з достатньою 

обґрунтованістю.  

ПРН 9. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна допомога,  і діяти 

відповідно до отриманих рекомендацій.  

ПРН 18.  Виявляти  знання  і  розуміння  основних  сучасних  правових  доктрин,  цінностей 

та принципів функціонування національної правової системи.  

ПРН 19.  Демонструвати  необхідні  знання  та  розуміння  сутності  та  змісту  основних 

правових інститутів і норм фундаментальних галузей права.  

ПРН 20. Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів.  

ПРН 21.  Застосовувати  набуті  знання  у  різних  правових  ситуаціях,  виокремлювати  

юридично  значущі  факти  і  формувати  обґрунтовані  правові висновки.  

 

5. Опис навчальної дисципліни 
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5.2. Структура навчальної дисципліни 
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Теми лекційних занять Змістовий модуль 1  

Тема 1. ПРАВА ЛЮДИНИ: РЕТРОСПЕКТИВА 

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ  

  

2 

 

2 

 

 

 

 

  

14 

 2    10 

Тема 2. МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ПРАВ 

ЛЮДИТИ: СУТНІСТЬ, ПОХОДЖЕННЯ ТА 

ЦИВІЛІЗАЦІЙНА ЦІННІСТЬ 

   4  

 

 15 

 

 

    5 

Тема 3.  МІЖНАРОДНІ МЕХАНІЗМИ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ 

ЛЮДИНИ 

 2 2 

 

  14     5 

Тема 4. УНІВЕРСАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ 

 2   14     8 

Тема 5. РЕГІОНАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ 

 2   15     10 

Разом за  ЗМ1  12 4   72      38 

Теми лекційних занять Змістовий модуль 2  

Тема 6. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ 

ЛЮДИНИ В МЕХАНІЗМІ ЗАХИСТУ ПРАВ І 

СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА 

 2 2 

 

 

 

 12  2    14 

Тема 7. ЗВЕРНЕННЯ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО 

СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ. ПОРЯДОК 

ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО 

СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ  

 4  

 

 

 20     14 

Тема 8. ЗАХИСТ ПРАВ ЖІНОК. ЗАХИСТ 

ПРАВ ДИТИНИ. ЗАХИСТ ТРУДЯЩИХ-

МІГРАНТІВ. ЗАХИСТ ІНВАЛІДІВ 

 8 2 

 

  40     10 

Модульна контрольна робота   2         

Разом за ЗМ 2  14 6   72      38 

Усього годин   26 10   144      76 

 
 

5.3. Зміст завдань для самостійної роботи 

№ 

з

/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.  Тема 1. ПРАВА ЛЮДИНИ: РЕТРОСПЕКТИВА 

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ 
1. Поняття, генезис та значимість прав людини.  

2. Теорія поколінь прав людини і громадянина.  

3. Права людини як основа сучасного праворозуміння.  

4. Становлення прав людини в незалежній Україні.  

 

14 



2.  Тема 2. МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ПРАВ ЛЮДИТИ: 

СУТНІСТЬ, ПОХОДЖЕННЯ ТА ЦИВІЛІЗАЦІЙНА ЦІННІСТЬ 

1. Поняття та риси міжнародних стандартів прав і свобод 

людини. 

2. Джерела закріплення міжнародних стандартів прав і 

свобод людини. 

3. Видова класифікація та характеристика міжнародних 

стандартів прав і свобод людини 

15 

3.   Тема 3. МІЖНАРОДНІ МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ТА ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ 

1. Реалізація міжнародних стандартів з прав людини та її 

гарантії. 

2. Поняття міжнародних механізміви захисту прав 

людини.  

3. Класифікація та загальна характеристика міжнародних 

механізмів забезпечення та захисту прав людини. 

14 

4.  Тема 4. УНІВЕРСАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ 

1. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права.  

2. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і 

культурні права. Статут ООН.  

3. Рада ООН з прав людини. 

4.  Верховний Комісар ООН з прав людини. Комітет із 

прав людини. Комітет із економічних, соціальних та культурних 

прав. Комітет із ліквідації дискримінації щодо жінок. Комітет із прав 

дитини. Комітет проти катувань. Комітет із ліквідації расової 

дискримінації. Управління Верховного Комісара ООН у справах 

біженців (УВКБ ООН).  

5. Міжнародний кримінальний суд. Історія формування 

Міжнародного кримінального суду. Повноваження міжнародного 

кримінального суду. Виконання рішень Міжнародного 

кримінального суду 

14 

5.  Тема 5. РЕГІОНАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ 

1. Африканська система захисту прав людини. 

2. Міжамериканська система захисту прав людини.  

3. Міжарабська система захисту прав людини 

4. Поняття і зміст Європейської системи захисту прав 

людини. 

5. Історія формування Європейської 

системи захисту прав людини.  

6. Європейська конвенція захисту прав людини і 

основоположних свобод.  

15 

6.  Тема 6. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ В 

МЕХАНІЗМІ ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І 

ГРОМАДЯНИНА  

1. Європейська конвенція про захист прав людини і 

основоположних свобод як конвенційна підстава формування 

дієвого інституційного механізму захисту прав людини – 

Європейського Суду з прав людини.  

2. Порядок формування, структура, функції та 

компетенція Європейського суду з прав людини.  

3. Тлумачення Європейської конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод Європейським судом з прав 

12 



людини. 

 

7.  Тема 7. ЗВЕРНЕННЯ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З 

ПРАВ ЛЮДИНИ. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ 

1. Звернення до Європейського суду з прав людини.  

2. Умови прийнятності скарги 

3. Порядок виконання рішень Європейського суду з прав 

людини 
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8.  Тема 8. ЗАХИСТ ПРАВ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ОСІБ 

ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ 

СТАНДАРТІВ ПРАВ ЛЮДИНИ 

1. Захист прав жінок 

2. Захист прав дитини 

3. Захист трудящих-мігрантів 

4. Захист інвалідів 
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6. Система контролю та оцінювання 

Види та форми контролю. Формами поточного контролю є: усне, письмове опитування, 

тестування, розв’язування ситуаційних задач, практичні роботи, контрольні роботи. 

Форма підсумкового контролю: екзамен.  

Засоби оцінювання. Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання є: 

-  контрольні роботи; 

-  тести; 

-  презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

-  студентські презентації та виступи на наукових заходах.  

 
Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

Розподіл балів з навчальної дисципліни 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне оцінювання  

(аудиторна та самостійна робота) 

Кількість 

балів 

(екзамен) 

Сумарна  

к-ть балів  

Змістовий модуль 1 

 
30б.  

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 

15б. 15б. 15б. 15б. 15б. 

 

 

 

СУМА БАЛІВ  ОЦІНКА  ЕСТS ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ 

екзамен залік 

90-100 A відмінно відмінно 

82-89 B 
Добре добре 

74-81 C 

64-73 D 
задовільно задовільно 

60-63 E 

35-59 FX 
незадовільно незадовільно 

1-34 F 
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