
МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА 
МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТИ 

 
Мета курсу – формування необхідних системних знань про права та 

свободи людини та громадянина, їх сутність та види, а також співвідношення 
міжнародних та внутрішньодержавних механізмів захисту прав людини. На 
основі набутих знань вільно оперувати правовими категоріями і поняттями в 
сфері прав людини, проводити правовий аналіз рішень міжнародних судових 
інституцій у сфері захисту прав людини; формування навиків складання 
юридичних документів (скарг (петицій) до Європейського Суду з прав людини); 
застосування норм національного та міжнародного права для вироблення і 
обґрунтування правових позицій в сфері захисту прав людини. 

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Механізми захисту прав людини: 
національний та міжнародний аспекти» формує подальші засади для вивчення 
навчальних дисциплін: «Теоретичні та практичні проблеми публічного права», 
«Теоретичні та практичні проблеми приватного права». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність формування системного наукового світогляду, 
професійної етики та загального правового кругозору; здатність збирати, 
опрацьовувати та аналізувати правові джерела (нормативні акти, доктринальні 
джерела, судову практики); здатність працювати в міжнародному науковому 
просторі; здатність творчо й самостійно застосовувати загальну методологію 
наукових досліджень; здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, 
формування критичного наукового світогляду, застосування системного підходу 
в наукових дослідженнях на рівні доктора філософії; здатність до пошуку, 
систематизації, критичного аналізу, оброблення, оцінки та синтезу інформації з 
різних джерел, володіння на достатньому рівні інформаційно-комунікаційними 
технологіями; здатність продукувати нові ідеї (креативність), обґрунтовувати та 
відстоювати їх; здатність кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти 
в конкретних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми публічного та 
приватного права в професійній діяльності; здатність аналізувати методологічні 
проблеми публічного та приватного права; здатність демонструвати знання 
інституційних та функціональних характеристик права, доктрини верховенства 
права; здатність професійно тлумачити та застосовувати норми права шляхом 
аналізу світоглядно-методологічних підходів до пізнання державно-правових 
явищ; здатність демонструвати знання базових засад сучасного стану, тенденцій 
розвитку наукових досягнень у сфері публічного та приватного права; здатність 
визначати роль органів місцевого самоврядування та місцевих органів 
виконавчої влади щодо встановлення адміністративної відповідальності та 
здійснення провадження в справах про адміністративні правопорушення; 
здатність здійснювати аналіз, узагальнення та оцінку правових позицій 
Європейського суду з прав людини, Конституційного Суду України та 
Верховного Суду, правозастосовної практики судів та інших органів державної 
влади, місцевого самоврядування; здатність розробляти проекти нормативно-
правових актів, проекти рішень та інших документів органів державної влади та 
місцевого самоврядування, надавати експертні висновки стосовно таких актів; 
здатність реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 



усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його 
сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина 
України; здатність усвідомлювати національні інтереси України та їх роль у 
загальному і європейському процесі щодо забезпечення дотримання та захисту 
прав людини; здатність володіти термінологією в сфері захисту прав людини; 
навичками роботи з універсальними міжнародно-правовими актами, 
конвенціями та резолюціями ГА ООН в сфері захисту прав людини; навичками 
аналізу та вирішення правових проблем в сфері захисту прав людини із норм 
міжнародного права; матеріалами практики Європейського Суду з прав людини; 
здатність аналізувати проблемні питання співробітництва держав у галузі 
захисту прав людини; здатність встановлювати відповідність національного 
законодавства правовим стандартам Європейського Союзу та загальнолюдським 
цінностям права; 

Програмні результати навчання: 
знати: концептуальні основи захисту прав людини у всіх сферах 

життя; доктринальне тлумачення нормативно-правових актів та інших джерел 
права в національній правовій системі; правові основи та механізми 
забезпечення  захисту прав людини в Україні; 

вміти: визначати рівень дотримання міжнародних стандартів прав людини 
в будь-якій державі; аналізувати національне законодавство на встановлення 
відповідності міжнародним стандартам в сфері захисту прав людини; 
застосовувати наукові знання термінології, основні закономірності юридичного 
мислення та пізнання, формулювати поняття і категорії, класифікувати та 
узагальнювати явища державно-правової дійсності; визначати найбільш 
ефективні засоби захисту прав людини на універсальному, регіональному та на 
національному рівнях; використовувати необхідні бази даних та вміння 
опрацьовувати текстову та мультимедійну інформацію в сфері захисту прав 
людини. 

володіти: термінологією в сфері захисту прав людини; навичками роботи 
з універсальними міжнародно-правовими актами, конвенціями та резолюціями 
ГА ООН в сфері захисту прав людини; навичками аналізу та вирішення правових 
проблем в сфері захисту прав людини із норм міжнародного права; матеріалами 
практики Європейського Суду з прав людини. 

Змістове наповнення навчальної дисципліни: 
Права людини та громадянина в Україні. Теорія прав людини. Поняття 

прав і свобод людини і громадянина. Конституційно-правовий статус людини та 
громадянина в Україні. Конституційно-правовий механізм забезпечення 
реалізації та захисту прав і свобод людини і громадянина. Права людини і 
міжнародне право. 

Механізми захисту прав людини. Концепція міжнародного співробітництва 
у галузі прав людини. Права людини за Загальною декларацією прав людини та 
Міжнародними пактами прав людини: нормативний зміст та юридична природа. 
Універсальна система захисту прав людини. Європейська система захисту прав 
людини. Конвенції Ради Європи з прав людини. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 
– 90 годин, у т. ч. – 36 годин аудиторних занять і 54 години – самостійна та 
індивідуальна робота. 



Форма семестрового контролю: іспит 
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 
 
 


