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Метою програми є формування системи знань фахівця  з метою 

забезпечення пріоритетності прав і свобод людини як визначального чинника 
під час визначення державної політики, прийняття рішень органами державної 
влади та органами місцевого самоврядування та вдосконалення механізму 
забезпечення захисту прав людини на національному та міжнародному рівнях. 

У сучасних умовах міжнародної співпраці та взаємодії, а також в світлі 
подій останнього десятиліття в межах Української держави, які, в свою  чергу, 
докорінно впливають та змінюють правосвідомість та праворозуміння, 
конституційно-правовий статус людини і громадянина має базуватися на 
синтезованій концепції особистості, яка об’єднує основні права, свободи і 
обов’язки в усіх їх вимірах і проявах, а також у взаємообумовленому зв’язку 
особистість – держава – суспільство. Це переконує, що належне правове 
забезпечення механізму реалізації та гарантування прав і свобод людини та 
громадянина в Україні на сучасному етапі має стати засадничим в сфері 
проведення будь-яких реформ, адже в країнах розвиненої демократії права і 
свободи людини є необхідною умовою реалізації принципу верховенства 
права, конституційності та законності. 

 
Програмні результати навчання після засвоєння програми будуть 
сформовані в такі компетентності: 

 
− розуміння  особливостей розвитку ідей прав людини в історії політико-

правової думки;  
− розуміння сутності правового статусу особи;  
− спроможність визначати основні підходи до класифікації прав людини; 

розуміння понятійного апарату системи міжнародних стандартів з питань 
захисту людини та основних свобод; 

− розуміння історичних передумови розвитку системи міжнародно-
правового механізму захисту прав і свобод людини і громадянина;  

− розуміння передумов становлення системи міжнародно-правового 
захисту; здатність аналізувати основні універсальні та регіональні 
міжнародні акти, які гарантують захист прав людини; проблеми і 
напрями вдосконалення національного законодавства; 

− здатність визначати рівень дотримання міжнародних стандартів прав 
людини у будь-якій державі;  

− здатність аналізувати національне законодавство на встановлення 
відповідності міжнародним стандартам в сфері захисту прав людини; 

−  здатність визначати найбільш ефективні форми та способи реалізації 
прав і свобод людини;  

− здатність визначати найбільш ефективні засоби захисту прав людини 



− на універсальному, регіонального та на національному рівнях;  
− здатність застосовувати на практиці міжнародні та європейські 

механізми захисту прав людини;  
− здатність використовувати необхідні бази даних та вміння 

опрацьовувати текстову та мультимедійну інформацію в сфері 
захисту прав людини. 
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№ 
з/ 
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Тема Кількіс 
ть 

годин 

Кількість 
лекційних 

годин 

Практичні 
заняття/ 
тренінги 

Форма 
контролю 

1 Вступ до тренінгу «Міжнародне 
право: механізми захисту прав 
людини». Формування концепції 
прав людини у світовій політико- 
правовій думці. 

8 4 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

залік 

2 Міжнародне право прав людини та 
міжнародні стандарти захисту прав 
людини. 

14 10 4 

3 Права людини та міжнародно- 
правові механізми в універсальних 
міжнародно-правових актах: 
нормативний зміст та юридична 
сутність. 

14 10 4 

4 Європейська система захисту прав 
людини. Механізм захисту прав 
людини в Європейському Суді з 
прав людини. Процедура звернення 
до ЄСПЛ. 

10 6 4 

5 Права людини в націонаональній 
правовій системі. 

10 6 4 

6 Захист прав людини в період 
збройних конфліктів. Право Гааги і 
право Женеви 

10 8 2 

7 Реалізація принципу верховенства 
права в матеріальному і 
процесуальному праві України 

14 10 4 

ВСЬОГО 80 54 26 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
КОНСУЛЬТАЦІЇ: 
ТЕМА 1. Case-study : Аналіз справ міжнародного суду ООН – 6 годин. 
ТЕМА 2. Case-study : Аналіз справ Європейського Суду з прав людини – 
6 годин. 
ТЕМА 3. Case-study : Аналіз справ Міжнародного кримінального суду – 
6 годин. 

ВСЬОГО: 18 годин. 
 

Самостійна робота 
№ з/п Тема занять Розподіл годин 

1. Розроблення аналітичної записки щодо 
проблеми виконання рішень 
Європейського Суду з прав людини 

12 

2. Розроблення аналітичної записки щодо 
оцінювання наслідків ратифікації 
Україною Римського Статуту 
Міжнародного кримінального суду 

10 

ВСЬОГО 22 
 

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН: 120 / 4 кредити ЄКТС 
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