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1. Опис навчальної дисципліни 
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2. Заплановані результати навчання 

 
Мета дисципліни: 

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. 

 

Завдання: 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. 



 

 

5 

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. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

ТЕМА № 1. Поняття та особливості міжнародно-правових стандартів 

прав людини 

Роль і значення теми у підготовці та майбутній професійній 

діяльності фахівця.  Вивчення основ міжнародного захисту прав людини надає 

майбутньому юристу можливість розуміння порядку здійснення та 

регламентації міждержавних відносин в умовах інтенсивного міжнародного 

співробітництва. Вивчення даної теми базується на ознайомленні з 

особливостями, структурою, основними поняттями та категоріями щодо 

міжнародно-правових стандартів прав людини.  

Ключові слова: права людини, міжнародно-правові стандарти прав 

людини, катування, нелюдське поводження, моральна та фізична 

недоторканність, обвинувачення, ефективність прав, якість закону, приватне 

життя, рівність можливостей. 

Обсяг знань, вмінь курсанта, студента, слухача після вивчення теми. 

Після вивчення теми курсант (студент, слухач) повинен вільно володіти 

понятійним апаратом, а також  

знати: особливості міжнародно-правових стандартів прав людини, 

систему міжнародного захисту прав людини, особливості правотворчого 

процесу в цій сфері, примуси і забезпечення міжнародного правопорядку; 

систему основних принципів міжнародного захисту прав людини; 

вміти: класифікувати права людини; класифікувати міжнародно-правові 

стандарти прав людини; визначати прогалини в правовому регулюванні 

міжнародно-правових стандартів прав людини, способи їхньої ліквідації; 

класифікувати основні принципи галузі. 

 

ТЕМА № 2. Правова основа міжнародно-правових стандартів прав 

людини 

Роль і значення теми у підготовці та майбутній професійній 

діяльності фахівця. Вивчення міжнародних угод щодо захисту прав та свобод 

людини надає можливість розуміння порядку здійснення та регламентації 

міждержавних відносин між головними суб'єктами міжнародного захисту прав 

людини. Вивчення даної теми базується на ознайомленні з міжнародними 

договорами, що кодифікують розвиток міжнародного захисту прав людини.  

Ключові слова: міжнародний договір, структура міжнародного договору, 

норма міжнародного права, суб’єкт міжнародного захисту прав та свобод 

людини, нормативно-правовий акт. 

Обсяг знань, вмінь курсанта, студента, слухача після вивчення теми. 

Після вивчення теми курсант (студент, слухач) повинен вільно володіти 

понятійним апаратом, а також  

знати: основні міжнародні нормативно-правові акти у галузі прав 

людини, особливості нормативно-правових актів у галузі прав людини, 

наявність політичного фактора в оцінці нормативно-правових актів у галузі 

прав людини; види нормативно-правових актів у галузі прав людини, їх 
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класифікацію, критерії класифікації, політико-історичну обумовленість появи 

нормативно-правових актів у галузі прав людини; 

вміти: класифікувати нормативно-правові акти у галузі прав людини; 

визначати  прогалини в правовому регулюванні діяльності суб'єктів 

міжнародного захисту прав людини, способи їхньої ліквідації. 

 

ТЕМА № 3. Механізм утворення та використання міжнародно-

правових стандартів прав людини 

Роль і значення теми у підготовці та майбутній професійній 

діяльності фахівця. Вивчення механізму утворення та використання 

міжнародно-правових стандартів прав людини надає можливість розуміння 

порядку здійснення та регламентації міждержавних відносин між головними 

суб'єктами міжнародного захисту прав людини. Вивчення даної теми базується 

на ознайомленні з міжнародними договорами, що кодифікують розвиток 

міжнародного захисту прав людини, а також діяльністю міжнародних органів в 

цій сфері.  

Ключові слова: механізм, структура механізму, норма міжнародного 

права, суб’єкт міжнародного права, нормативно-правовий акт, універсальні 

органи щодо міжнародного захисту прав та свобод людини, ООН, ЕКОСОР, 

правовий статус, компетенція. 

Обсяг знань, вмінь курсанта, студента, слухача після вивчення теми. 

Після вивчення теми курсант (студент, слухач) повинен вільно володіти 

понятійним апаратом, а також  

знати: основні міжнародні нормативно-правові акти у галузі прав 

людини, особливості суб'єктів міжнародного захисту прав людини, наявність 

політичного фактора в оцінці кола суб'єктів; види суб'єктів міжнародного 

захисту прав людини, їх класифікацію, критерії класифікації, політико-

історичну обумовленість появи окремих видів суб'єктів; систему універсальних 

та регіональних органів щодо міжнародного захисту прав та свобод людини, 

особливе положення окремих органів щодо міжнародного захисту прав та 

свобод людини галузі; процедуру діяльності універсальних органів щодо 

міжнародного захисту прав та свобод людини; 

вміти: класифікувати суб'єктів міжнародного захисту прав людини; 

визначати  прогалини в правовому регулюванні діяльності суб'єктів 

міжнародного захисту прав людини, способи їхньої ліквідації; класифікувати 

універсальні та регіональні органи щодо міжнародного захисту прав та свобод 

людини, оцінювати сучасний стан їхньої діяльності.  

 

ТЕМА № 4. Теоретичні та практичні питання застосування 

міжнародно-правових стандартів прав людини в Україні 

Роль і значення теми у підготовці та майбутній професійній 

діяльності фахівця. Вивчення теоретичних та практичних питань застосування 

міжнародно-правових стандартів прав людини в Україні надає майбутньому 

юристу можливість розуміння порядку здійснення та регламентації 
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міждержавних відносин в умовах інтенсивного міжнародного співробітництва у 

галузі прав людини. 

Ключові слова: органи державної влади, права людини, міжнародно-

правові стандарти прав людини, катування, нелюдське поводження, моральна 

та фізична недоторканність, обвинувачення, ефективність прав, якість закону, 

приватне життя, рівність можливостей, міжнародне судочинство, судова 

процедура, Європейський суд з прав людини. 

Обсяг знань, вмінь курсанта, студента, слухача після вивчення теми. 

Після вивчення теми курсант (студент, слухач) повинен вільно володіти 

понятійним апаратом, а також  

знати: загальні питання організації і діяльності органів державної влади 

щодо застосування міжнародно-правових стандартів прав людини в Україні, 

загальні питання організації і діяльності Європейського суду з прав людини; 

основні принципи та критерії розгляду справ в Європейському суді з прав 

людини; організаційну структуру Європейського суду з прав людини; 

вміти: використовувати теоретичні знання в юридичній практиці; 

тлумачити норми міжнародного права у галузі захисту прав людини, а також 

рішення Європейського суду з прав людини; на підставі аналізу практики 

Європейського суду з прав людини, правильно й ефективно використовувати 

Європейську Конвенцію у правоінтерпретаційній, правореалізаційній і 

правозастосовній діяльності, а також у законотворчості. 

 

ТЕМА № 5. Використання міжнародно-правових стандартів прав 

людини в діяльності судових, правоохоронних та правозахисних органів в 

Україні 

Роль і значення теми у підготовці та майбутній професійній 

діяльності фахівця. Вивчення процедурних засад діяльності судових, 

правоохоронних та правозахисних органів в Україні у напрямку застосування 

міжнародно-правових стандартів прав людини надає майбутньому юристу 

можливість розуміння порядку здійснення та регламентації міждержавних 

відносин в умовах інтенсивного міжнародного співробітництва у галузі прав 

людини. 

Ключові слова: судові, правоохоронні та правозахисні органи в Україні, 

права людини, міжнародно-правові стандарти прав людини, катування, 

нелюдське поводження, моральна та фізична недоторканність, обвинувачення, 

ефективність прав, якість закону, приватне життя, рівність можливостей. 

Обсяг знань, вмінь курсанта, студента, слухача після вивчення теми. 

Після вивчення теми курсант (студент, слухач) повинен вільно володіти 

понятійним апаратом, а також  

знати: особливості використання міжнародно-правових стандартів прав 

людини в діяльності судових, правоохоронних та правозахисних органів в 

Україні; аналіз судової практики Європейського суду з прав людини; 

вміти: використовувати теоретичні знання в юридичній практиці; 

тлумачити рішення Європейського суду з прав людини; аналізувати практику 

Європейського суду з прав людини.  
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4. Структура навчальної дисципліни 
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1 Поняття та особливості міжнародно-

правових стандартів прав людини 

20 4 2 2     16 Мультимедійна 

презентація 

КПУ, МЗПЛ, 

МПП 

2 Правова основа міжнародно-правових 

стандартів прав людини 

16        16 Мультимедійна 

презентація 

ТДП, КПУ, 

МПП, МЗПЛ 

3 Механізм утворення та використання 

міжнародно-правових стандартів прав 

людини 

16        16 Мультимедійна 

презентація 

ТДП, КПУ, 

МПП, МЗПЛ 

4 Теоретичні та практичні питання 

застосування міжнародно-правових 

стандартів прав людини в Україні 

16       16 Збірники 

рішень ЄСПЛ 

КПУ, МЗПЛ, 

ПЄСПЛ, 

СПОУ 

5 Використання міжнародно-правових 

стандартів прав людини в діяльності 

судових, правоохоронних та правозахисних 

органів в Україні 

22 4 2  2    18 Збірники 

рішень ЄСПЛ 

КПУ, МЗПЛ, 

ПЄСПЛ, 

СПОУ 

  Усього за семестр 90 8 4 4   82   

  Форма підсумкового контролю Залік 
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5. Теми семінарських занять 

 

ТЕМА № 1. Поняття та особливості міжнародно-правових стандартів прав 

людини 

 

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

План 

 

1. Поняття прав людини. Ієрархія прав. Абсолютні права. Права з 

внутрішніми обмеженнями. Баланс прав. 

2. Принципи міжнародного захисту прав людини. 

3. Поняття міжнародно-правових стандартів прав людини. Умови їх 

застосування в країнах світу. 

4. Міжнародний захист прав людини в сучасних умовах. 

 
Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

права людини; міжнародно-правові стандарти прав людини, міжнародно-

правова норма; суб’єкти міжнародних відносин; об’єкт міжнародних 

відносин; політичний режим, державний режим. 

 

Рекомендована література до Теми 1: 1-10, 22, 34, 37. 

 

ТЕМА № 2. Використання міжнародно-правових стандартів прав людини 

в діяльності судових, правоохоронних та правозахисних органів в Україні 

 

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

План 

 

1. Теоретичні питання використання міжнародно-правових стандартів прав 

людини в діяльності судових, правоохоронних та правозахисних органів в 

Україні. 

2. Міжнародні акти у галузі прав людини. Конвенційні норми та їх 

класифікація.  

3. Організаційно-правові та матеріально-правові форми використання 

міжнародно-правових стандартів прав людини в діяльності судових, 

правоохоронних та правозахисних органів в Україні.  

4. Особливості застосування міжнародно-правових стандартів прав 

людини в діяльності органів внутрішніх справ. 

 
Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

судові, правоохоронні та правозахисні органи України; міжнародно-правові 
стандарти прав людини; міжнародні акти; міжнародна угода; конвенція; 
міжнародно-правова норма; Загальна декларація прав людини. 

 
Рекомендована література до Теми 2: 1-10, 12, 14, 7-13. 
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6. Завдання для самостійної роботи 

 

ТЕМА 1. Поняття та особливості міжнародно-правових стандартів прав 

людини 

 

Завдання 1. Державний режим в країнах сучасного світу є визначальним 

фактором впровадження міжнародно-правових стандартів прав людини. 

Необхідно визначитися з трактуванням понять: «політичний режим» та 

«державний режим» у різних літературних джерелах. Проаналізуйте погляди 

різних авторів, сформулюйте своє визначення.  

Завдання 2. У спеціальному зошиті слід розпочати роботу над 

складанням словника основних понять та термінів з міжнародного захисту 

прав та свобод людини, наприклад:  

 Право людини – це … 

 Міжнародне право – це … 

 Компаративізм – це … 

 Державно-правовий інститут – це … 

 Міжнародно-правові норми – це … 
 

Рекомендована література до Теми 1: 1, 2, 4, 7-13, 26, 29. 

 

ТЕМА 2. Правова основа міжнародно-правових стандартів прав людини 

 

Завдання 1. Використовуючи навчальну та спеціальну літературу, 

визначте та класифікуйте джерела утворення міжнародно-правових стандартів 

прав людини та відобразіть це у вигляді схеми. 

Завдання 2. Продовжити поповнення словника новими поняттями та 

термінами міжнародного захисту прав та свобод людини, наприклад: 

 Формалізовані джерела – це… 

 Неформалізовані джерела – це… 

 Конвенція – це… 

 Конституційний закон – це… 

 

Рекомендована література до Теми 2: 1-4, 7-13, 26, 28. 

 

ТЕМА № 3. Механізм утворення та використання міжнародно-правових 

стандартів прав людини 

 

Завдання 1. Використовуючи тексти міжнародних угод, необхідно 

підготувати реферат, який би відобразив сучасні елементи механізму 

міжнародного захисту прав та свобод людини.  

Завдання 2. Продовжити поповнення словника новими поняттями та 

термінами, наприклад, 

 Способи та засоби захисту прав людини – це... 



 

 

12 

 Суб’єкти захисту прав людини – це... 

 Публічна власність – це... 

 Приватна власність – це... 

 

Рекомендована література до Теми 3: 4, 7-13, 29. 

 

ТЕМА 4. Теоретичні та практичні питання застосування міжнародно-

правових стандартів прав людини в Україні 

 

Завдання 1. Використовуючи тексти відповідних міжнародних 

документів, визначте практичні форми застосування міжнародно-правових 

стандартів прав людини в Україні, підготуйте відповідний реферат на обрану 

тему. 

Завдання 2. Подовжити поповнення словника новими поняттями та 

термінами. 

 

Рекомендована література до Теми 4: 1-7, 26, 29. 

 

Тема 5. Використання міжнародно-правових стандартів прав людини в 

діяльності судових, правоохоронних та правозахисних органів в Україні 

 

Завдання 1. Вирішить наступні задачі: 

Задача №1. Громадянин Литви за скоєний злочин був засуджений до 

виправних робіт. Він вирішив оскаржити дії суду, посилаючись на те, що 

Конституцією України заборонена примусова праця. 

Які рішення мають приймати компетентні органи? 

Задача №2. Сім'я Петренків прийшла до виборчої дільниці, щоб 

проголосувати за кандидата у президенти, але їм не дозволили голосувати, 

мотивуючи це тим, що вони переселенці із Донецькій області. 

Чи мали право відмовити у голосуванні сім'ї Петренків на цих підставах? 

Задача №3. Богдан К. стверджує, що діями підприємства «Січ» було 

порушено його права. Адміністрація підприємства не прийняла його на роботу і 

аргументувала це тим, що його віросповідання та світогляд не відповідають 

встановленим на підприємстві вимогам. 

Оцініть дії адміністрації, спираючись на міжнародне законодавство. 

Завдання 2. Продовжити поповнення словника новими поняттями та 

термінами. 

 

Рекомендована література до Теми 6: 17, 23, 28. 
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7. Індивідуальні завдання 

 

ТЕМА № 1. Поняття та особливості міжнародно-правових стандартів прав 

людини 

 

1. Проаналізуйте діяльність уряду України, США, Франції, Росії, Швеції 

та Південної Кореї та визначить ступінь впливу виконавчої влади на політичні 

та соціальні процеси, що пов’язані із захистом прав людини. Складіть 

відповідну аналітичну доповідь. 

 

2. Чи виникають у якійсь із перелічених ситуацій міжнародно-правові 

відносини з приводу захисту прав людини: 

1) розгляд Судом Європейських співтовариств справи з питань 

регулювання діяльності ЄС; 

2) вчинення громадянином Італії злочину на території України; 

3) укладення договору між Україною і США про уникнення подвійного 

оподаткування; 

4) укладення угоди між українською організацією та іноземною фірмою; 

5) звернення громадянина України до Європейського Суду з прав 

людини; 

6) відносини між подружжям, які мають різне громадянство та 

проживають в РФ, з приводу поділу майна; 

7) подання громадянином Туреччини позовної заяви в суд України про 

спадкування майна; 

8) підготовка Угоди між Україною і Російською Федерацією про 

товарообіг і платежі. 

7. За даними ООН, більше 2 мільйонів чоловік стали біженцями за час 

громадянської війни у Сирії. 

Який статус біженців в сучасному міжнародному праві? 

 

Тема № 2. Правова основа міжнародно-правових стандартів прав людини 

 

1. Назвіть перші документи міжнародного значення у галузі прав людини. 

Надайте аналіз головним з них, визначте роль цих документів у питаннях 

захисту прав людини в сьогоденні. 

 

2. У коментарі до статті 7 Кодексу поведінки посадових осіб з 

підтримання правопорядку говориться, що «уряди не можуть очікувати від 

громадян дотримання ними правопорядку, якщо вони не можуть або не хочуть 

забезпечити дотримання законності їх власними посадовими особами у рамках 

їхніх власних установ».  

Як ви вважаєте, чи є дане твердження є вірним? При позитивній 

відповіді обґрунтуйте свою думку. 
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3. Використовуючи текст (витяги) з Загальної декларації з прав людини, 

визначте, захисту яких прав міжнародна спільнота приділяє найбільшу увагу і 

чому. 

 

4. Складіть схеми: 

а) принципів міжнародного захисту прав людини; 

б) джерел міжнародного захисту прав людини. 

 

ТЕМА № 3. Механізм утворення та використання міжнародно-правових 

стандартів прав людини 

 

1. Складіть схему документів, які в міжнародні практиці отримали назву 

«Біль з прав людини». 

 

2. Назвіть перші документи міжнародного значення у галузі прав людини. 

Надайте аналіз головним з них, визначте роль цих документів у питаннях 

захисту прав людини в сьогоденні. 

 

3. Чи можна вважати джерелами міжнародного захисту прав людини: 

1) рішення Європейського Суду з прав людини; 

2) рішення Міжнародного Суду ООН щодо спору між двома державами; 

3) резолюцію Генеральної Асамблеї ООН «ПРО принципи 

співробітництва держав у сфері використання ядерної енергії»; 

4) правила польотів над відкритим морем, затверджені рішенням 

Міжнародної організації цивільної авіації; 

5) рішення Суду Європейських співтовариств? 

Обґрунтуйте свою відповідь. 

 

4. Використовуючи відповідне міжнародне законодавство, вирішіть 

наступну задачу: громадянин Сомалі звернувся до Комітету з прав людини зі 

скаргою на дії влади, яка порушує права його сім’ї  за ознакою віросповідання. 

Проте в задоволенні скарги йому було відмовлено на підставі порушення 

процедури звернення.  

Як ви вважаєте, саме за якою підставою Комітет відмовив в 

задоволенні скарги? 

 

5. Використовуючи відповідне міжнародне законодавство, вирішіть 

наступну задачу: Громадянин Руанди Д. звернувся до Комітету з прав людини з 

проханням розслідувати вбивство місцевим офіцером членів його сім’ї під час 

геноциду 1994 року. Проте в задоволенні скарги йому було відмовлено на 

підставі порушення процедури звернення.  

Як ви вважаєте, яка підстава мається на увазі? 

 

6. Використовуючи відповідне міжнародне законодавство, вирішіть 

наступну задачу: глава профспілки, громадянка Німеччини М. звернулася до 
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Комітету з прав людини зі скаргою на дії приватного підприємства, керівництво 

якого часто порушує соціальні права робітників. Проте в задоволенні скарги їй 

було відмовлено на підставі порушення процедури звернення.  

Як ви вважаєте, за якої підстави Комітет відмовив у задоволенні 

скарги? 

 

7. Використовуючи відповідне міжнародне законодавство, вирішіть 

наступну задачу: громадянин Китаю анонімно відіслав до Комітету з прав 

людини скаргу на дії уряду, який порушує права автономії, де він мешкає.  

Проте в задоволенні скарги йому було відмовлено на підставі порушення 

процедури звернення.  

Як ви вважаєте, яка підстава мається на увазі? 

 

8. Комітет з прав людини, вивчивши скаргу Едгардо Данте Валькади 

(справа Валькади проти Уругваю № 9/1977), 25 серпня 1977 р. запросив в уряду 

Уругваю більш детальну інформацію по даній справі з метою прийняття 

остаточного рішення про можливість розгляду Комітетом даної скарги. У своїй 

відповіді Комітету від 27 жовтня 1977 р. уругвайська сторона заперечувала 

проти розгляду Комітетом даної скарги, оскільки, на її думку, заявник не 

пройшов всі щаблі системи правосуддя в своїй країні, а відповідно до 

внутрішнього уругвайського законодавства будь-який громадянин, який 

знаходиться на території цієї країни, має можливість вільно звертатися у всі 

судові або урядові інстанції. Тим не менше 1 лютого 1978 р. Комітет з прав 

людини постановив прийняти заяву Валькади до розгляду.  

Як ви думаєте, чому скарга Валькади була все ж прийнята Комітетом 

до розгляду, незважаючи на те, що заявник не вичерпав всі національні засоби 

правового захисту? 

 

 

ТЕМА № 4. Теоретичні та практичні питання застосування міжнародно-

правових стандартів прав людини в Україні 
 

1. Використовуючи навчальну та спеціальну літературу, визначте та 

класифікуйте універсальні джерела щодо застосування міжнародно-правових 

стандартів прав людини в Україні та відобразіть це у вигляді схеми. 

 

2. Використовуючи тексти предметних міжнародних угод, визначте 

способи захисту прав та свобод людини в Україні. Наведіть приклади. 

 

3. Проаналізуйте Протоколи до Європейської Конвенції з прав людини та 

основоположних свобод. Який зміст має важливий та європейського 

співтовариства Протокол № 6?  
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ТЕМА № 5. Використання міжнародно-правових стандартів прав людини 

в діяльності судових, правоохоронних та правозахисних органів в Україні 

 

1. Дайте загальну характеристику міжнародних документів, які 

регулюють питання застосування міжнародно-правових стандартів прав 

людини в діяльності судових, правоохоронних та правозахисних органів в 

Україні. 

 

2. Використовуючи текст (витяги) з Європейської Конвенції з прав 

людини та основоположних свобод, визначте, порушення яких прав за своїм 

змістом може стати предметом розгляду у Європейському суді з прав людини. 

 

3. Використовуючи відповідне міжнародне законодавство, вирішіть 

наступну задачу: у Міжнародний Суд ООН було передано спір між 

громадянином України К. та адміністрацією державного підприємства, де він 

працював з приводу невиплат соціальних субвенцій, які передбачалися 

національним законодавством. 

Як ви вважаєте, чи були дотримані в цьому випадку вимоги міжнародної 

підсудності? 

 

4. Використовуючи відповідне законодавство, вирішіть наступну задачу: 

громадянин А. після отримання ухвали місцевого суду, не погодився з таким 

рішенням та вирішив відразу звернутися до Європейського суду з прав людини. 

Проте його скаргу Суд визнав неприйнятною.  

Чи правомірно в цьому випадку вчинив Європейський суд з прав людини? 

 

5. Проаналізуйте проблемні питання дотримання в Україні конвенційних 

вимог абсолютної заборони катувань, жорстокого, нелюдського або такого, що 

принижує гідність, поводження чи покарання через призму практики 

Європейського суду з прав людини. 

 

6. Складіть орієнтовний зразок скарги до Європейського суду з прав 

людини з усіма ключовими розділами цього документу. 
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8. Методи контролю 

 

Засоби діагностики знань використовуються з метою визначення 

ефективності методик навчання. 

В університеті, відповідно до наказу МОН України від 31.07.1998 № 285 

«Про порядок розробки складових нормативного та навчально-методичного 

забезпечення підготовки фахівців з вищою освітою», педагогічний контроль 

розглядається як основна ланка, що забезпечує неперервність процесу 

виховання, освіти та професійної підготовки і має чотири пріоритетні функції: 

діагностичну, навчальну, організаційну та виховну. 

У розумінні постійної взаємодії науково-педагогічного працівника зі 

студентом, слухачем під час навчально-виховного процесу, педагогічний 

контроль являє собою систему перевірки результатів якості освіти та 

професійної підготовки й означає виявлення, вимір та оцінювання знань, умінь 

та навичок тих, хто навчається. Основним предметом оцінки результатів освіти 

є отримані результати навчання у вигляді умінь та навичок, а також результати 

виховання у вигляді сформованих світоглядних настанов та позицій, інтересів, 

мотивів і потреб особистості. 

Засоби діагностики визначають рівень досягнення запланованих 

навчальних результатів, повинні мати прозорі критерії оцінювання, 

забезпечувати об’єктивний поточний та підсумковий контролі. 

Під час контрольних педагогічних заходів застосовується система 

об'єктивної оцінки знань, навичок та умінь, зокрема, з використанням 

технічних засобів. Тестові завдання для проміжного і підсумкового контролю 

знань студентів, слухачів є складовими навчально-методичних комплексів 

навчальних дисциплін і входять до пакетів кваліфікаційних завдань з 

дисципліни. 

 

Для навчальної дисципліни «Міжнародно-правові стандарти прав 

людини» засобами діагностики знань (успішності навчання) виступають: 

- тестові завдання для проміжного контролю; 

- тестові завдання для підсумкового контролю знань студентів, слухачів; 

- кваліфікаційні завдання з дисципліни. 

 

Підсумковий контроль – це перевірка рівня засвоєння знань, навичок і 

вмінь за певний період навчання (навчальний семестр, навчальний рік). 

З навчальної дисципліни «Міжнародно-правові стандарти прав людини» 

передбачено: 

– для денної форми навчання – залік; 

– для заочної форми навчання – залік. 
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9. Схеми нарахування балів 

 
Схема нарахування балів за різними формами контролю для дисциплін, з 

яких навчальним планом передбачено один модульний контроль протягом 
семестру за денною формою навчання 

МОДУЛЬ (М) 

Е
К

З
А

М
Е

Н
 (

Е
) 

Поточний контроль 
(ПК) 

Модульний контроль 
(МК) 

Аудиторна 

робота 

Самостійна 

робота 

Індивідуальна 

робота 

≤30 ≤15 ≤15 

≤60 ≤40 

Підсумкова оцінка (П)=М=ПК+МК≤100 
Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену 

(П)=ПК+Е≤100 
≤40 

 

10. Шкала оцінювання: 100-бальна, національна та ECTS 

 

Сума балів за 
всі види 

навчальної 
діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсової 
роботи, практики 

для заліку 

90-100 А відмінно  
 

зараховано 
83-89 В 

добре  
75-82 С 

68-74 D 
задовільно  

60-67 Е  

35-59 FX 
незадовільно з 

можливістю повторного 
складання 

не зараховано з 
можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з 

обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 
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11. Рекомендована література 

 

1. Основна: 

 

Нормативні акти: 

1. Акт про проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р. 

// Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 38. — Ст. 502. 

2. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. 

// Відомості Верховної Ради України. — 1990. — № 31. — Ст. 429. 

3. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості 

Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141 (зі змінами внесеними 

Законом України «Про відновлення дії окремих положень Конституції 

України» від 21 лютого 2014 р. // Офіційний вісник. — 2014. — № 19. — Ст. 

583). 

4. Устав Организации Объединенных Наций — Нью-Йорк, 1995. 

[Электронный ресурс]. — Режим  доступа :  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_010 

5. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. // Офіційний 

вісник України. — 2008. — № 93. — Ст. 3103. 

6. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04 

листопада 1950 р., з поправками, внесеними відповідно до положень 

Протоколів № 11 та № 14 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004  

7. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня 

1966 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_043 

8. Міжнародний пакт про соціальні, економічні і культурні права від 

16 грудня 1966 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_042 

9. Угода про партнерство і співробітництво  між Україною і 

Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами : ратифіковано 

Законом  № 237/94-ВР від 10.11.94 р. (Редакція від 22.11.2010 р.) // 

[Електронний ресурс]. —  Режим доступу : 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/998_012 

10. Про виконання рішень та застосування практики Європейського 

суду з прав людини : Закон України від 23 лютого 2006 року з наступними 

змінами [Електронний ресурс].  Режим доступу : http:// 

zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3477—15 

 

Підручники: 

1. Баймуратов М. О. Міжнародне право : Підручник / 

М.О. Баймуратов — Маріупол. держ. гуманіт. Ун-т. — Суми : Унів. кн. ; О. : 

Астропринт, 2006. — 420 с. 

2. Лукашук И. И. Международное право : Особенная часть : учеб. для 

студентов юрид. фак. и вузов. / И. И.Лукашук ; РАН, Ин-т государства и права, 
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Акад. прав. ун-т. — изд. 3-е, перераб. и доп. — М. : Волтерс Клувер, 2007. — 

517 с. 

3. Международное публичное право : Учеб. / Л. П. Ануфриева, 

Д.К. Бекяшев, К. А. Бекяшев, В. В. Устинов [и др. ]. — 4-е изд., перераб. и доп. 

— М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. – 784 с. 

4. Міжнародне публічне право : Підручник. — 2-ге вид., стер. 

Затверджено МОН / За ред. В.М. Репецького. — К., 2012. — 437 с.  

5. Міжнародне право : підручник. / [Ліпкан В. А. та ін. ; за заг. ред. 

Ліпкан В. А.] ; М-во освіти і науки України. — К. : КНТ, 2009. — 751 с. 

6. Международное право  : учебник для бакалавров / под ред. 

А. Н. Вылегжанина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2014. — 904 с. 

7. Международное право : учебник / В. М. Шумилов. — М. : Велби, 

2008. — 485 с. 

8. Международное право : [учеб. для студентов вузов, обучающихся по 

спец. «Юриспруденция», «Междунар. отношения», «Мировая экономика»] / 

[А. Х. Абашидзе, Л. Н. Анисимов, Г. В. Бобылев и др. ; отв. ред. : 

Ю. М. Колосов, Э. С. Кривчикова] ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-

т) МИД РФ. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Междунар. отношения : Юрайт, 

2007. — 815 с. 

9. Тимченко Л.Д. Международное право : Учебник / Л. Д. Тимченко. — 

Харьков : Консум ; НУВД, 2004. — 527 с. 

10. Черкес М. Ю. Міжнародне право : Підручник / М. Ю. Черкес. — К. : 

Знання, 2011. — 6-те вид. — 398 с. 

 

Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали: 

1. Абашидзе А. X. Право Совета Европы. Конвенция о защите прав 

человека и основных свобод : учеб. пособие / А. X. Абашидзе, Е. С. Алисиевич. 

— М. : Междунар. отношения, 2007. — 304 с. 

2. Биштыга А. Европейский суд по правам человека / А. Биштыга ; 

науч. ред. А. Е. Вашкевич ; пер. с пол. Е. Г. Генделя. — Минск : Тесей, 2000. — 

С. 10-30. 

3. Буроменский М. В. Обращение в Европейский суд по правам 

человека : практика Суда и особенности украинского законодательства / М. 

Буроменский. — Харьков : Фолио, 2000. — 32 с. 

4. Введение в вопросы международной защиты прав человека. 

Учебное пособие. / Под редакцией Райя Хански и Маркку Сукси. — Институт 

прав человека. Университет «Або Академи» ; Турку/Або, 1997. — 405 с. 

5. Гом’єн Д. Короткий путівник Європейською конвенцією з прав 

людини / Д. Гом’єн ; пер. з анга. — Л. : Кальварія, 2002. — 180 с. 

6. Гомьен Д. Европейская конвенция о правах человека и Европейская 

социальная хартія : право и практика / Д. Гомьен, Д. Харрис, Л. Зваак. — М. : 

Изд-во МНИМП, 1998. — 600 с. 

7. Де Сальвиа М. Европейская конвенция по правам человека / М. Де 

Сальвиа. — СПб. : Юрид. центр Пресс, 2004. — 267 с. 
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8. Дженніс М. Європейське право у галузі прав людини : Джерела і 

практика застосування / М. Дженніс, Р. Кей, Е. Бредлі. — К. : АртЕк, 1997. — 

583с. 

9. Дудаш Т. І. Практика Європейського суду з прав людини: навч.-

практ. посіб. / Т. І. Дудаш. — К. : Алерта, 2013. — 368 с. 

10. Європейський суд з прав людини. Судова практика / за заг. ред. 

В. Г. Буткевича. — К. : Ред. журн. «Право України», 2011. — Вип. 1. 

11. Европейский суд по правам человека. Избр. Решения : в 2 т./ предс. 

ред. кол. В. А. Туманов. — М. : НОРМА, 2000. — Т. 1. — 856 с. 

12. Європейська конвенція з прав людини: основні положення, 

практика застосування, український контекст / за ред. О. Л. Жуковської. — К. : 

ВІ-ПОЛ, 2004. — 960 с. 

13. Європейські стандарти в галузі прав людини / Міністерство юстиції 

України. — К. : Ін Юре, 2002. — 232 с. 

14. Заключительные замечания и рекомендации конвенционных 

органов ООН по докладам Украины в сфере соблюдения прав человека : Сб. 

док./ Под ред. Н. И. Карпачевой. — К. : К.И.С., 2004. — 160 с.  

15. Запобігання тортурам в Україні : Виконання національних та 

міжнародних стандартів поводження з особами, що затримані та позбавлені 

волі : Посіб. — К. : Сфера, 2003. — 240 с.  

16. Камаровский Л. А. О международном суде / Л.А. Камаровский ; 

отв. ред. Л. Н. Шестаков ; [авт. биогр. очерка В. А. Томсинов ; авт. вступ. ст. У. 
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