
Мета дисципліни «Міжнародно - правові стандарти прав людини»: 
 

навчальна – сприяти становленню сучасного всебічно-розвинутого 

висококваліфікованого фахівця-юриста, здатного на достатньому рівні 

репрезентувати у відносинах з іншими державними органами, органами 

місцевого самоврядування та громадянами, формувати та розвивати правові 

знання, уміння аналізувати нормативно-правові акти та інші документи; 

виробляти навички самостійного аналізу, умінь застосовувати отримані 

знання при оцінці конкретної ситуації; виробляти настанови на оволодіння 

професійними вміннями та навичками; 

розвиваюча – готувати наукові доповіді та реферати з тем, зазначених 

в програмі курсу, складати схеми з будь-якої теми курсу «Міжнародно-

правові стандарти прав людини», складати процесуальні документи; 

виховна – формувати ціннісні орієнтири відповідно до ідеалів 

гуманізму, демократії, соціальної справедливості, поваги до особистості; 

виховувати активну громадянську позицію; сприяти усвідомленню ролі та 

значення юридичної діяльності в розбудові та зміцненні української держави; 

формувати в майбутніх працівників високий рівень правової свідомості та 

правової культури, професійних та особистісних якостей. 

 

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Міжнародно-

правові стандарти прав людини» є формування у студентів загального 

уявлення про міжнародно-правові стандарти прав людини. Оскільки сьогодні 

міжнародна система із захисту прав людини чинить вплив на національне 

право України, застосування норм міжнародного права в цієї галузі – одна з 

важливих сторін діяльності не тільки тих, хто безпосередньо зв'язаний з 

міжнародними правовідносинами, а і тих, хто стикається з питаннями 

захисту прав людини опосередковано. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути 

таких компетентностей, а саме: 

 

1. Знань: 
1) на понятійному рівні: основні поняття та систему міжнародно-

правових стандартів прав людини; 

2) на фундаментальному рівні: поняття та особливості міжнародно-

правових стандартів прав людини; 

– механізм впровадження міжнародно-правових стандартів прав 

людини; 

– питання організації та діяльності універсальних органів щодо 

міжнародного захисту прав людини; 

– регіональні системи щодо міжнародного захисту прав людини; 

– організаційну структуру ООН та інших органів щодо міжнародного 

захисту прав людини; 

– систему міжнародних судів щодо захисту прав та свобод людини. 



3) на практично-творчому рівні: використовуючи міжнародний 

інструментарій щодо захисту прав людини вміти застосовувати його у 

національній практиці забезпечення прав і свобод людини та громадянина; 

визначати особливості впровадження у національну практику міжнародних 

стандартів у сфері захисту прав людини, бачити проблеми та перспективи 

удосконалення міжнародного захисту прав людини. 

 

2. Вмінь та навичок: 

1) на репродуктивному рівні: володіти основними поняттями і 

категоріями; використовувати знання з міжнародного захисту прав людини у 

практичній діяльності; 

2) на алгоритмічному рівні: використовувати знання з міжнародного 

захисту прав людини; давати оцінку національному законодавству на його 

відповідність Загальній декларації прав людини та інших міжнародно-

правових актів тощо; 

3) на евристичному рівні: швидко і творчо вирішувати поставлені 

викладачем завдання; вміти логічно мислити, аналізувати, порівнювати, 

узагальнювати отримані знання; 

4) на творчому рівні: вишукувати найбільш оптимальні шляхи 

вирішення практичних завдань та задач з міжнародного захисту прав 

людини. 

3. Способів мислення: 

1) аналізувати історичні основи становлення міжнародно-правових 

стандартів прав людини; джерела міжнародного захисту прав людини; 

діяльність універсальних та регіональних органів, судових органів щодо 

захисту прав людини; 

2) синтезувати сучасний стан міжнародно-правових стандартів прав 

людини, проблемні аспекти міжнародного захисту прав людини, правові 

питання інтеграції України до міжнародної системи із захисту прав людини. 

4. Професійних якостей: професійну вихованість: правосвідомість, 

почуття обов'язку, відповідальність за долі людей і доручену справу, 

професійну культуру; глибоку повагу до закону і дбайливе ставлення до 

соціальних цінностей правової держави, честі і гідності громадянина; 

чесність, порядність, нетерпимість до будь-якого порушення закону у власній 

професійній діяльності; любов до обраної професії, потребу до активної 

участі у захисті прав і свобод громадян, зміцнення законності та 

правопорядку, створення правової держави. 

5. Світоглядних і громадянських якостей: загальну вихованість: 

повагу до прав і свобод людини, непохитність, незалежність і наполегливість 

у забезпеченні прав громадян, повагу до права, інтегрованість у світову і 

національну культуру, в сучасне суспільство і націленість на вдосконалення 

цього суспільства, високу моральну свідомість, гуманність, твердість 

моральних переконань; громадянську зрілість і високу суспільну 

відповідальність. 
 


