
Анотація на вибіркову дисципліну 

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ 
 

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Міжнародно-

правові механізми захисту прав людини» складена відповідно до освітньої 

програми «Міжнародне право» підготовки за освітнім ступенем бакалавр 

спеціальності 082 Міжнародне право. 

Мета курсу – формування необхідних системних знань про права та 

свободи людини та види міжнародно-правових механізмів захисту прав 

людини, а також співвідношення міжнародних та внутрішньодержавних 

механізмів захисту прав людини. На основі набутих знань вільно оперувати 

міжнародно-правовими категоріями і поняттями в сфері захисту 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); 

сформувати уміння використовувати норми міжнародного права для 

вироблення і обґрунтування правових позицій в сфері захисту прав людини. 

Міжпредметні зв’язки – для опанування курсу «Міжнародно-правові 

механізми захисту прав людини» необхідно володіти знаннями в сфері теорії 

держави та права, порівняльного конституційного права, міжнародного 

публічного права, права Європейського Союзу. 

Програмні результати навчання: 

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; історичні передумови розвитку системи міжнародно-правового 

механізму захисту прав і свобод людини і громадянина; передумови 

становлення системи міжнародно-правового захисту; основні універсальні та 

регіональні міжнародні акти, які гарантують захист прав людини; проблеми 

та напрями вдосконалення національного законодавства; 

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; визначати найбільш ефективні форми та способи реалізації прав і 

свобод людини; визначати найбільш ефективні засоби захисту прав людини 

на універсальному, регіонального та на національному рівнях; застосовувати 

на практиці міжнародні та європейські механізми захисту прав людини; 

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. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 

– 90 годин, у т. ч. – 34 годин аудиторних занять і 56 годин – самостійна та 

індивідуальна робота. 

Форма семестрового контролю: іспит. 

 


