
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ 
          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); застосування норм 
міжнародного права для вироблення і обґрунтування правових позицій в сфері 
захисту прав людини. 

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Міжнародно-правові механізми 
захисту прав людини» в структурно-логічній схемі базується на набутих 
знаннях з наступних ОК: «Теорія держави та права», «Порівняльне 
конституційне право», «Міжнародні організації», «Міжнародне публічне 
право». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: 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 володіти навичками роботи з універсальними 
міжнародно-правовими актами, конвенціями та резолюціями ГА ООН в сфері 
захисту прав людини; здатність володіти навичками аналізу та вирішення 
правових проблем в сфері захисту прав людини із норм міжнародного права; 
матеріалами практики Європейського Суду з прав людини; здатність 
користуватися обсягом знань в сфері захисту прав людини та вміти 
застосовувати їх у практичній діяльності; здатність складати цілісне уявлення 
про історичні етапи кодифікації міжнародного права прав людини, 
користуватися теоретичним надбанням у своєї наукової і практичної діяльності; 
здатність аналізувати проблемні питання співробітництва держав у галузі 
захисту прав людини. 

Програмні результати навчання: 
• знати: особливості розвитку ідей прав людини в історії політико-правової 

думки; сутність та правову природу поняття правового статусу особи; 
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 та передумов становлення системи міжнародно-правового 
захисту; основні універсальні та регіональні міжнародні акти, які гарантують 
захист прав людини; 



• уміти: визначати рівень дотримання міжнародних стандартів прав людини в 
будь-якій державі; відстоювати національні інтереси України у міжнародній 
діяльності в сфері забезпечення прав і свобод людини і громадянина; 
аналізувати національне законодавство на встановлення відповідності 
міжнародним стандартам в сфері захисту прав людини; застосовувати на 
практиці міжнародні та європейські механізми захисту прав людини; 
визначати найбільш ефективні засоби захисту прав людини на 
універсальному, регіонального 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. 

Зміст навчальної дисципліни: 
Поняття, юридична природа та класифікація прав людини. Міжнародні 
стандарти прав людини. Історичні етапи правового закріплення ідеї прав 
людини. Поняття, природа та сутність прав людини. Права людини і 
міжнародне право. Міжнародні стандарти захисту прав людини. Права людини 
та громадянина у правовій системі України. Механізми захисту прав людини в 
сучасному міжнародному праві. Універсальна та регіональні системи 
захисту прав людини. Концепція міжнародного співробітництва у галузі прав 
людини. Статут ООН про права 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. Інституційний механізм. 
Конвенції Ради Європи з прав людини. 

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

Форма семестрового контролю: іспит. 
Викладач – Чернецька Олена Василівна, канд.юр.наук,  професор 

кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства. 
 

 

 


