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 ВСТУП 

 

          Метою вивчення навчальної дисципліни «Міжнародне право та 

міжнародний захист прав людини» є оволодіння студентами науково-

теоретичними та практичними знаннями про сутність та правову природу прав і 

свобод людини, форми їх реалізації, а також про систему національних та 

міжнародних засобів захисту прав і свобод людини. Завданням курсу 

«Міжнародне право та міжнародний захист прав людини» є оволодіння 

теоретичними та практичними знаннями про правову природу та юридичну 

сутність прав і свобод людини, форми та способи їх реалізації, а також про 

рівні та складові елементи юридичного механізму захисту прав і свобод 

людини; набуття професійних практичних навичок щодо визначення, обрання 

та реалізації найбільш ефективних засобів захисту прав людини. Вивчення 

студентами навчальної дисципліни «Міжнародне право та Міжнародний захист 

прав людини» здійснюється на основі знань отриманих з «Теорії держави та 

права», «Міжнародне публічне право», «Право Європейського союзу».  

         У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні:  

      Знати:  

  - особливості розвитку ідей прав людини в історії політико-правової 

думки;  

 - сутність та правову природу поняття правового статусу особи;  

 - основні підходи до класифікації прав людини;  

         - понятійний апарат системи міжнародних стандартів з питань захисту 

людини та основних свобод;  

         - принципи, на яких ґрунтується співробітництво держав в сфері 

міжнародноправового захисту прав людини;  

         - нормативний зміст міжнародних стандартів прав людини;  

         - засоби імплементації міжнародних норм з питань прав людини;  

         - міжнародно-правові зобов’язання України за універсальними та 

регіональними конвенціями з прав людини; 



          - тенденції розвитку інституту міжнародного захисту прав людини у 

міжнародному праві. 

       Уміти:  

- визначати рівень дотримання міжнародних стандартів прав людини в 

будь-якій державі;  

- укладати національні і міжнародні документи щодо захисту прав людини 

відповідно до міжнародних стандартів прав людини;  

- аналізувати національні закони для визначення їх відповідності 

міжнародним стандартам прав людини;  

- класифікувати права і свободи людини; визначати найбільш ефективні 

форми та способи реалізації прав і свобод людини;  

- визначати правомірність чи неправомірність обмеження прав і свобод 

людини; визначати найбільш ефективні засоби захисту прав людини на 

національному та міжнародному рівнях;  

- застосовувати на практиці міжнародні та європейські механізми захисту 

прав людини. Студенти, готуючись до семінарських занять, повинні 

навчитися характеризувати: міжнародні акти з прав людини; тлумачити 

міжнародні договори та рішення  судових та правоохоронних органів 

відповідно до конкретних ситуацій порушень прав людини; вміння 

використовувати необхідні бази даних; володіння методами наукового 

аналізу; вміння опрацьовувати текстову та мультимедійну інформацію.  

         Пререквізити  вивчення даної навчальної дисципліни студент розпочинає, 

прослухавши такі навчальні дисципліни, як: теорія держави і права; 

конституційне право; адміністративне право; цивільне право; кримінальне 

право; міжнародне публічне право; міжнародне приватне право. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

Змістовий модуль 1.                

Змістовий модуль 2.   

1.3. На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин/ 3 кредити 

ECTS. 



2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Змістовий модуль 1. Загальні положення  про права людини. 

Міжнародно-правовий  механізм  захисту  прав  людини,  захист  прав 

людини  в  рамках  Європейської  конвенції  про  захист  прав  людини  і 

основоположних свобод. 

Тема 1.  Загальні положення про права людини. 

Тема 2. Захист прав людини у діяльності ООН. 

Тема 3. Захист прав людини в Європі. 

Тема 4. Регіональні системи захисту прав людини. 

Тема 5. Право на життя. 

Тема 6. Заборона катувань, нелюдських або таких, що принижують 

гідність, видів поводження чи покарання. 

Тема 7. Право на свободу та особисту недоторканність.   

Змістовий модуль 2 Загальна характеристика права на повагу до 

приватного й сімейного життя, житла, право на свободу думки, совісті та 

релігії,  право  на  власність  та  інші.  Справи  Європейського  суду  з  прав 

людини. 

Тема 8. Право на повагу до приватного й сімейного життя, житла та 

кореспонденції.      

Тема 9. Свобода думки, совісті, релігії та вираження поглядів.     

Тема 10. Право на власність та заборона дискримінації.   

Тема 11. Обмеження прав і свобод людини.   

Тема 12. Право на справедливий суд.  

Тема 13. Міжнародний захист окремих категорій та груп осіб.  
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