
ПРАВА ЛЮДИНИ В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ 
Метою курсу ‒ формування студентами сукупності знань про історичні 

етапи правового закріплення ідеї прав людини, концепції прав людини, дати 
вміння характеризувати міжнародні стандарти прав людини, визначати 
універсальну і регіональні системи заохочення поваги та захисту прав 
людини, аналізувати правову основу та механізми захисту прав людини у 
правовій системі України, визначати роль кодифікації та прогресивного 
розвитку міжнародного права прав людини. 

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Права людини в міжнародному 
праві» інтегрується з навчальними дисциплінами: «Міжнародна та 
європейська безпека», «Міжнародний цивільний процес», «право 
міжнародної відповідальності». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: набуття компетентностей, необхідних для вивчення 
норм міжнародного права, що регулюють міжнародні відносини в сфері 
регламентації і захисту прав людини.   

Програмні результати навчання:   
• знати: поняття, завдання і методологічні основи захисту прав людини в 

міжнародному праві; історичні етапи та основні напрями кодифікації 
міжнародного права прав людини; механізми співробітництва держав у 
галузі прав людини; правову основу та засоби забезпечення і захисту прав 
людини в Україні; основні напрями та перспективи розвитку 
міжнародного права прав людини. 

• вміти: користуватися обсягом знань з навчальної дисципліни, володіти 
понятійним апаратом юриспруденції, загальнонауковою і правничою 
термінологією; складати цілісне уявлення про історичні етапи кодифікації 
міжнародного права прав людини, користуватися теоретичним надбанням 
у своєї наукової і практичної діяльності; аналізувати проблемні питання 
співробітництва держав у галузі захисту прав людини; визначати 
актуальні проблеми міжнародного права прав людини; прогнозувати 
напрями процесу кодифікації міжнародного права прав людини; 
усвідомлювати роль України у загальному і європейському процесі щодо 
забезпечення дотримання та захисту прав людини. 

• володіти: навичками оперування основними поняттями, джерелами у 
сфері регламентації і захисту прав людини.  



Змістове наповнення навчальної дисципліни:    
Історичні етапи правового закріплення ідеї прав людини. Порівняльна 

характеристика концепцій прав людини. Права людини і міжнародне право. 
Поняття основних прав людини та їхня класифікація. Правова 
характеристика міжнародних стандартів прав людини. 

Механізми захисту прав людини в сучасному міжнародному праві. 
Універсальна та регіональні системи захисту прав людини. Концепція  
міжнародного співробітництва у галузі прав людини. Міжнародні процедури 
щодо заохочення поваги та захисту прав людини. Універсальна система 
заохочення поваги та захисту прав людини. Регіональне співробітництво з 
питань прав людини. Повага та захист прав людини у правовій системі 
України. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний 
обсяг – 105 годин, у т. ч. – 36 годин аудиторних занять і 140 годин – 
самостійна та індивідуальна робота.   

Форма семестрового контролю: залік.   


