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Метою вивчення навчальної дисципліни «Міжнародно-правові стандарти 

прав людини» є сприяння 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, 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. 

 

Навчальна мета полягає у сприянні 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 мета: 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 мета: 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. 

 

Передумови для вивчення навчальної дисципліни. Оскільки сьогодні 

міжнародна система із захисту прав людини чинить вплив на національне право 

України, застосування норм міжнародного права в цій 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. Навчальна дисципліна тісно повязана з вивченням таких 

дисциплін як Теорія держави і права, Конституційне право, Практика 
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Європейського суду з прав людини, Судові та правоохоронні органи України, 

Міжнародний захист прав людини. 

Результатами вивчення навчальної дисципліни «Міжнародно-правові 

стандарти прав людини» є: 

соціально-гуманітарна ерудованість, яка передбачає сформованість у 

студентів умінь:  

1. Вміти визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь 

невідомих умов та обставин. 

2. Вміти здійснювати аналіз проблем реалізації міжнародно-правових 

стандартів прав людини і демонструвати власне бачення шляхів її 

розв’язання. 

3. Знати як проводити збір і інтегрований аналіз правової інформації з 

різних джерел міжнародного права прав людини. 

4. Вміти формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу 

проблем реалізації міжнародно-правових стандартів прав людини. 

5. Вміти давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин 

(даних) у сфері міжнародно-правових стандартів прав людини з достатньою 

обґрунтованістю.  

6. Знати як оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому 

проблему у сфері міжнародно-правових стандартів прав людини. 

 

дослідницькі навички, які забезпечують можливість студентам:  
 

7. Вміти складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно 

збирати матеріали за визначеними джерелами міжнародного права прав людини.  

8. Знати як використовувати різноманітні інформаційні джерела з 

міжнародного права прав людини для повного та всебічного встановлення 

певних обставин реалізації міжнародно-правових стандартів прав людини. 

9. Вміти самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна 

допомога, і діяти відповідно до отриманих рекомендацій. 

 

комунікація, яка дозволяє: 

 

10. Вміти вільно спілкуватися державною та англійською мовами, виявляє 

схильність до опанування мов міжнародного спілкування за класифікацією ООН. 

11. Знати як володіти базовими навичками риторики з доведення певних 

питань у сфері міжнародно-правових стандартів прав людини. 

12.Вміти доносити  до респондента матеріал з проблематики у сфері 

міжнародно-правових стандартів прав людини доступно і зрозуміло. 

13. Вміти пояснювати характер певних подій та процесів у сфері 

міжнародно-правових стандартів прав людини з розумінням професійного та 

суспільного контексту.  

 

професійна самоорганізація та використання інформаційних 

технологій орієнтовані на те, щоб здобувачі вищої освіти вміли: 
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14. Знати як, належно використовувати статистичну інформацію у сфері 

міжнародно-правових стандартів прав людини, отриману з першоджерел та 

вторинних джерел для своєї професійної діяльності. 

 15. Вміти вільно використовувати для професійної діяльності доступні 

інформаційні технології, бази даних ООН та інших міжнародних організацій. 

 16. Демонструвати вміння користуватися комп’ютерними програмами, 

необхідними у  професійній діяльності. 

 17. Вміти працювати в групі, формуючи власний внесок у групове 

виконання завдань  з вирішення проблем реалізації міжнародно-правових 

стандартів прав людини. 

 

праворозуміння – забезпечує здатність: 

 

18.Знати як виявляти знання і розуміння основних сучасних 

доктрин з міжнародного права прав людини, цінностей та принципів 

функціонування міжнародної та національної правової системи у їх 

співвідношенні. 

19. Вміти демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та

 змісту основних правових інститутів і норм міжнародного права прав 

людини. 

 20. Вміти пояснювати природу та зміст основних правових явищ і 

процесів у сфері міжнародно-правових стандартів прав людини. 

 

правозастосування – дозволяє здобувачам вищої освіти: 

 

21.Знати як застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, 

виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові 

висновки з питань міжнародно-правових стандартів прав людини. 

22. Вміти готувати проекти необхідних міжнародних актів відповідно до 

правового висновку, зробленого у різних правових ситуаціях, знаходити 

оптимальні механізми впровадження норм міжнародного права прав людини у 

національне законодавство. 

23. Вміти надавати консультації щодо можливих прав та інтересів клієнтів  

у різних правових ситуаціях, пов’язаних із дією міжнародно-правових стандартів 

прав людини.  

23. Вміти надавати консультації щодо можливих прав та інтересів клієнтів  

у різних правових ситуаціях, пов’язаних із дією міжнародно-правових стандартів 

прав людини. 

 

Обсяг навчальної дисципліни: Додатки 1.1, 1.2.  
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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; 
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види нормативно-правових актів у галузі прав людини, їх 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. Міжнародно-правові стандарти захисту громадянських 

(особистих) прав і свобод людини 

Роль і значення теми у підготовці та майбутній професійній діяльності 

фахівця. Вивчення теоретичних та практичних питань застосування 

міжнародно-правових стандартів захисту громадянських (особистих) прав 

людини надає майбутньому юристу можливість розуміння порядку здійснення та 
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регламентації міждержавних відносин в умовах інтенсивного міжнародного 

співробітництва у галузі прав людини. 

Ключові слова: права людини, громадянські (особисті) права людини, 

міжнародно-правові стандарти прав людини, право на життя, 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 діяльності міжнародних органів щодо 

застосування міжнародно-правових стандартів із захисту особистих прав 

людини, міжнародні угоди в галузі захисту особистих 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 особистих 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. Міжнародно-правові стандарти захисту соціально-

економічних та культурних прав і свобод людини 

Роль і значення теми у підготовці та майбутній професійній діяльності 

фахівця. Вивчення теоретичних та практичних питань застосування 

міжнародно-правових стандартів захисту соціально-економічних та культурних 

прав людини надає майбутньому юристу можливість розуміння порядку 

здійснення та регламентації міждержавних відносин в умовах інтенсивного 

міжнародного співробітництва у галузі прав людини. 

Ключові слова: соціально-економічні та культурні права людини, 

міжнародно-правові стандарти прав людини, ефективність прав, якість закону, 

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 діяльності міжнародних органів щодо 

застосування міжнародно-правових стандартів із захисту соціально-економічних 

та культурних прав людини, 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 соціально-економічних та 
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культурних 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 № 6. Міжнародно-правові стандарти захисту осіб, що належать 

до певних груп населення 

Роль і значення теми у підготовці та майбутній професійній діяльності 

фахівця. Вивчення теоретичних та практичних питань застосування 

міжнародно-правових стандартів захисту осіб, що належать до певних груп 

населення надає майбутньому юристу можливість розуміння порядку здійснення 

та регламентації міждержавних відносин в умовах інтенсивного міжнародного 

співробітництва у галузі прав людини. 

Ключові слова: права людини, права дитини, права жінок, права 

мігрантів, міжнародно-правові стандарти прав людини, ефективність прав, якість 

закону, 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 діяльності міжнародних органів щодо 

застосування міжнародно-правових стандартів із захисту осіб, що належать до 

певних груп населення, загальні питання організації і діяльності конвенційних 

спеціалізованих комітетів; 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 № 7. 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, 
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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.  

 

Форма підсумкового контролю успішності навчання 

 

Підсумковий контроль – це перевірка рівня засвоєння знань, навичок, 

вмінь та інших компетентностей 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. 

 

Критерії та засоби оцінювання успішності навчання 

Критерії оцінювання аудиторної роботи 

студентів на семінарських та практичних заняттях 

 

Б
А

Л
И

 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому 

рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні завдання, 
передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття 
продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні 
питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно 
дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства, теорії та 
правозастосовної практики. 

4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені планом заняття 
навчальні завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під час 
заняття продемонстрована ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання 
практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 
переважно ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної 
практики. 

3 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 
вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та 
закріплення; навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані, деякі види 
завдань виконані з помилками. 
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2 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не 
носять істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; 
більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні 
помилки, які потребують подальшого усунення. 

1 

Студент, слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного 
матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, 
що розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє 
відповідними вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 

Критерії оцінювання самостійної роботи, індивідуальної роботи 

студентів, слухачів 

Види 

робіт 

Самостійна робота, 

виконання індивідуальних 

занять 

Модульний контроль 

 Максимум 30 балів за 1 

модуль 

Макс. 40 бал. / 1 мод. 

В
и

д
и

 з
ав

д
ан

ь 
та

 ї
х

 р
ей

ти
н

г 
у

 б
ал

ах
 

Підготовка 

словників понять з 

окремих тем курсу 

або змістовних 

модулів 

до 5 

балів 

Здійснюється у формі контрольної 

роботи або тестування 

Ведення конспекту 

що містить 

матеріали лекції, 

підготовки до 

семінарських 

занять, 

першоджерела, 

нормативні акти 

тощо 

до 5 

балів 

В
ід

м
ін

н
о
 

3
3

-4
0

 б
ал

ів
 

Підготовка тексту 

реферату 

до 10 

балів 

Д
о

б
р

е 
 

2
5

-3
2

 б
ал

и
 

Підготовка тексту 

реферату та 

доповідь по ньому 

до 15 

балів 

З
ад

о
в
іл

ь

н
о
 

1
7

-2
4

 

б
ал

и
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Участь у 

конференціях, 

круглих столах, 

підготовка 

доповідей та статей 

до 25 

балів 

Н
ез

ад
о

в
іл

ьн
о

  

0
 –

 1
6

 б
ал

ів
  

Виконання 

індивідуальних 

творчих завдань (за 

узгодженням з 

викладачем та 

відповідно до 

програми курсу) 

до 10 

балів 

 

Шкала оцінювання: 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 

 

Для навчальної дисципліни «Міжнародно-правові стандарти прав людини» 

засобами діагностики знань (успішності навчання) виступають: семінарські 

заняття, виконання індивідуальних завдань, перевірка самостійної роботи, 

модульний контроль, залік. 

 

Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання 

яких передбачає навчальна дисципліна 

використання мультимедійних пристроїв  
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Інформаційне та методичне забезпечення навчальної дисципліни 

(рекомендовані джерела інформації) 

Нормативні акти: 

1. Статут ООН від 26 червня 1945 р. Міжнародні документи. 

Організація об’єднаних націй (ООН). 

2. Загальна декларація прав Людини від 10 грудня 1948 р. Міжнародні 

документи. Організація об’єднаних націй (ООН). 

3. Європейська Конвенція про громадянство. Міжнародний договір від 

7 листопада 1997 року (Витяг) Бюлетень законодавства і юридичної практики 

України. 2001. № 11. С. 69-77. 

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

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

№ 11 та № 14 URL: http:zakon2.rada.gov.ua/laws/show 995_004  

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

1966 р. URL: http: zakon2.rada.gov.ua/laws/show 995 043 

6. Міжнародний пакт про соціальні, економічні і культурні права від 16 

грудня 1966 р. URL: http: zakon2.rada.gov.ua/laws/show 995_042 

7. Європейська хартія регіональних мов або мов меншин від 5 

листопада 1992 року  Офіційний вісник України. 2006. № 50. Ст. 3381. 

8. Конвенція про статус апатридів. Міжнародний договір від 28 вересня 

1954 року (Витяг). Бюлетень законодавства і юридичної практики України. 

2001. № 11. С. 131-139. 

9. Конвенція про статус біженців. Документ ООН від 28 липня 1951 

року (Витяг). Бюлетень законодавства і юридичної практики України. 2001. 
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45. Права людини: Міжнародні стандарти: наук.-допом. бібліогр. список л-

ри  Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека; уклад. Л. Дейнека. 

Луцьк, 2013. 

 

16. Інформаційні ресурси в Інтернеті 

 

1. www.rada.gou.ua. — офіційний сайт Верховної Ради України 

2. www.euro-ombudsman.eu.int — сайт європейського уповноваженого з 

прав людини 

4. www.Yahoo. com — пошуковий сайт  

5. www.Rambler.ru — пошуковий сайт  

6. www.Google.com — пошуковий сайт  

http://www.rada.gou.ua/
http://www.euro-ombudsman.eu.int/
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СР 

1 Поняття та особливості міжнародно-

правових стандартів прав людини 

6 4 2 2   2 

2 Правова основа міжнародно-правових 

стандартів прав людини 

10 6 2 2 2 4 

3 Механізм утворення та використання 

міжнародно-правових стандартів прав 

людини 

8 4  2 2 4 

4 Міжнародно-правові стандарти 

захисту 

громадянських (особистих) прав і 

свобод людини 

18 8 2 4 2 10 

5 Міжнародно-правові стандарти 

захисту соціально-економічних та 

культурних прав і свобод людини 

16 6 2  2 2 10 

6 Міжнародно-правові стандарти 

захисту осіб, що належать до певних 

груп населення 

14 4  2 2 10 

7 Використання міжнародно-правових 

стандартів прав людини в діяльності 

судових, правоохоронних та 

правозахисних органів в Україні 

18 8 2  4 2 10 

  Усього за семестр 90 40 10 18 12 50 

  Форма підсумкового контролю Залік 
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1 Поняття та особливості міжнародно-

правових стандартів прав людини 

  2 2   6 

2 Правова основа міжнародно-правових 

стандартів прав людини 

  2   6 

3 Механізм утворення та використання 

міжнародно-правових стандартів прав 

людини 

     14 

4 Міжнародно-правові стандарти 

захисту 

громадянських (особистих) прав і 

свобод людини 

   2  14 

5 Міжнародно-правові стандарти 

захисту соціально-економічних та 

культурних прав і свобод людини 

      14 

6 Міжнародно-правові стандарти 

захисту осіб, що належать до певних 

груп населення 

     14 

7 Використання міжнародно-правових 

стандартів прав людини в діяльності 

судових, правоохоронних та 

правозахисних органів в Україні 

      14 

  Усього за семестр 90 8 4 4 0 82 

  Форма підсумкового контролю Залік 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Міжнародно-правові стандарти прав людини 

 

Освітній ступінь «бакалавр» 

Спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність» 

 

на 2019/2020 навчальний рік 

 

Нормативні акти: 

10. Статут ООН від 26 червня 1945 р. Міжнародні документи. 

Організація об’єднаних націй (ООН). 

11. Загальна декларація прав Людини від 10 грудня 1948 р. Міжнародні 

документи. Організація об’єднаних націй (ООН). 

12. Європейська Конвенція про громадянство. Міжнародний договір від 

7 листопада 1997 року (Витяг) Бюлетень законодавства і юридичної практики 

України. 2001. № 11. С. 69-77. 

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

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

№ 11 та № 14 URL: http:zakon2.rada.gov.ua/laws/show 995_004  

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

1966 р. URL: http: zakon2.rada.gov.ua/laws/show 995 043 

15. Міжнародний пакт про соціальні, економічні і культурні права від 16 

грудня 1966 р. URL: http: zakon2.rada.gov.ua/laws/show 995_042 

16. Європейська хартія регіональних мов або мов меншин від 5 

листопада 1992 року  Офіційний вісник України. 2006. № 50. Ст. 3381. 

17. Конвенція про статус апатридів. Міжнародний договір від 28 вересня 

1954 року (Витяг). Бюлетень законодавства і юридичної практики України. 

2001. № 11. С. 131-139. 

18. Конвенція про статус біженців. Документ ООН від 28 липня 1951 

року (Витяг). Бюлетень законодавства і юридичної практики України. 2001. 

№ 11. С. 111-120. 

закони: 

11. Конституція України від 28 червня 1996 року (зі змінами і допов.)  

Відомості Верховної Ради України. 1996. №30. Ст. 141; Офіційний вісник 

України. 2010. №721 Спеціальний випуск. С.15. Ст. 2598. 

12. Декларація прав національностей України від 1 листопада 1991 року. 

Відомості Верховної Ради України. 1991. №53. Ст.799. 

13. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 

року. Відомості Верховної Ради УРСР. 1990. №31. Ст.429. 

14. Про засади внутрішньої і зовнішньої політики: Закон України від 

01.07.2010. Відомості Верховної Ради України. 2010. № 40. Ст. 527. 
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15. Про міжнародні договори України: Закон України від 29 червня 2004 

р. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 10. Ст. 45. 

16. Про правонаступництво України: Закон України 12 вересня 1991р.  

Відомості Верховної Ради України. 1991. № 46. Ст. 617. 

17. Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового 

захисту: Закон України від 08 липня 2011 року (зі змінами і допов.). Бюлетень 

законодавства і юридичної практики України. 2001. №11. С.354-374. 

18. Про громадянство України: Закон України від 18 січня 2001 року (зі 

змінами і допов.). Відомості Верховної Ради України. 2001. №13. Ст.65. 

19. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон 

України від 22 вересня 2011 року. Офіційний вісник України. 2011. №83. 

20. Про дипломатичну службу: Закон України від 20.09.2001 №2728-ІІІ  

Відомості Верховної Ради. 2002. №5. Ст. 29. 

 

Підручники: 

8. Баймуратов М.А. Международное право: Учебник. Х.: Одиссей, 2008. 

735 с. 

9. Буткевич В.Г. Міжнародне право: Основи теорії: Підручник. К.: 

Либідь, 2004. 816 с. 

10. Міжнародне публічне право: Підручник. 2-ге вид.  за ред. В.М. 

Репецького. К., 2012. 437 с. 

11. Міжнародне право: підручник. Ліпкан В. А. та ін. М-во освіти і науки 

України. К.: КНТ, 2009. 751 с. 

12. Міжнародне публічне право: підручник у 3 т. К.: НАУ, 2012. Т.1. 420 

с. 

13. Тимченко Л.Д. Международное право: Учебник. Харьков: Консум; 

НУВД, 2004. 527 с. 

14. Черкес М.Ю. Міжнародне право: Підручник. К.: Знання, 2011. 6-те 

вид. 398 с. 

 

Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали: 

 

15. Антонович М. Міжнародне публічне право: Навч. посіб. для студ. 

вищ. навч. закладів. К.: KM Академія, 2011. 384 с. 

16. Бобылев Г.В., Зубков Н.Г. Основы консульской службы. М.,1990. 317 

с. 

17. Георгіца А.З., Чикурлій С.О. Міжнародне публічне право: 

Навчально-методичний посібник. Чернівці: Рута, 2002. 175 с. 

18. Дмитрієв А. І., Муравйов В. І. Міжнародне публічне право: 

Навчальний посібник. К.: Юрінком, 2000. 640 с.  

19. Манукян В.И. Международная защита прав человека: право, 

прецеденты, комментарии. Научно-практическое пособие  Сост.: В.И. Манукян. 

К., Изд-во «Истина, 2010. 480 с.  

20. Международная защита прав человека. Вводный курс: Учебное 

пососбие. М., 2000. 256 с. 
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21. Международное право в документах: Учебное пособие  Сост.: 

Н.Т.Блатова, Г.М.Мелков. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2000. 880 с. 

22. Міжнародне право: Словник-довідник  Уклад.: к.ю.н., доцент 

П.В.Макушев, к.ю.н., доц.. П.Я.Мінка, Л.А.Філяніна. Д.: Дніпроп. гуманітарн. 

Ун-т, 2007. 248 с. 

23. Міжнародне право  Матіас Гердеґен; пер. з німецької. Київ: К. І. С., 

2011. 515 с. 

24. Міжнародне право: Навч. посібник  За ред. М.В. Буроменського К.: 

Юрінком Інтер, 2006. 336 с. 

25. Міжнародне публічне право: Навч. посібник  Відп. редактори Ю.С. 

Шемшеченко, Л.В. Губерський. К.: Юрінком Інтер, 2000. 640 с. 

26. Міжнародне судочинство за заг. ред. Ю. С. Шемшученка; Ін-т 

держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. К.: Юрид. думка, 2009. 258 

с. 

27. Теліпко В.Е. Міжнародне публічне право: навч. посібник  В. Е. 

Теліпко, А. С. Овчаренко. К.: Центр учбової літератури, 2010. 608 с. 

28. Шреплер Х А. Международные организации. Справочник. М., 1995. 

320 с. 

Монографії та інші наукові видання: 
1. Аль-Сулайбі М. Юридична природа міжнародних стандартів прав 

людини. Право України. 2000. № 9. С. 116. 

2. Барабаш Ю. Ключові напрями конституційної політики в галузі 

імплементації міжнародних стандартів прав людини. Вісн. Акад. прав. наук 

України. 2009. № 1. С. 48-54. 

3. Бик Т. Особливості тлумачення стандартів захисту прав людини, 

закріплених у пакті про соціальні, економічні і культурні та Пакті про 

громадські і політичні права. Вісник Львівського університету. Серія: 

Міжнародні відносини:М-во освіти і науки, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка; 

редкол.: М. Мальський (відп. ред) та ін.]. Л., 2007. Вип. 20. С. 141-151. 

4. Білорицький Г. О. Імплементація міжнародних стандартів прав 

людини в правовій системі Держави Ізраїль: автореф. дис.  канд. юрид. наук: 

12.00.11; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. К., 2013. 20 с. 

5. Брич Л. Кримінальне законодавство України і практика його 

застосування у світлі європейських стандартів прав людини. Вісник 

Львівського університету. Серія юридична. М-во освіти і науки України, 

Львів. нац. ун-т ім. І. Франка; редкол.: В. Т. Нор. Л., 2010. Вип. 51. С. 308-322.  
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6. Бурлак О. В. Поняття міжнародного стандарту в міжнародному 

праві прав людини. Держава і право. Юридичні і політичні науки: зб. наук. пр. 

юрид. і політ. науки  Ін-т держави і права ім. В. М. КорецькогоНАН України. 

К., 2006. Вип. 33. С. 509-515. 

7. Венецька О. Вплив Європейського Союзу на формування новітніх 

європейських стандартів прав людини. Проблеми державотворення і захисту 

прав людини в Україні: матеріали XVІІ регіон. наук.-практ. конф. 3-4 лют. 

2011 р. Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Юрид. ф-т;. Л., 2011. С. 67. 

8. Венецька О. Лісабонський договір і єдині європейські стандарти 

прав людини. Вісник Львівського університету. Серія юридична  Львів. нац. 

ун-т ім. І. Франка. Л., 2009. Вип. 49. С. 37. 

9. Волков В. Європейські стандарти прав людини та юридична освіта 

в Україні. Право України. 2007. № 5. С. 195-107. 

10. Гончаренко О. Поняття міжнародних стандартів прав дитини: 

теоретичний аспект. Наук. зап. Ін-ту законодавства Верховної Ради України  

голов. ред. С. П. Бритченко. К., 2012. Вип. 3. URL: 

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/nzizvru/2012_3/p12_4.html.  

11. Гультай М. Роль європейських стандартів правозахисту у 

конституційному судочинстві України. Вісн. Акад. прав. наук України. 2012. № 

3. С. 54-66. 

12. Гуцуляк В. Конкретно-історичний підхід щодо дослідження 

процесу виникнення міжнародних стандартів прав людини. Проблеми 

державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали XIII регіон. 

наук.-практ. конф. (89 лют. 2007 р.)  Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. Л., 2007. С. 

16-18. 

13. Демиденко К. Є. Шляхи імплементації міжнародних стандартів 

стосовно дитини до національного законодавства. Юрид. наука. 2011. № 3. С. 

29-35. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Jursci/2011_3/29-35.pdf   

14. Добрянський С. Міжнародні стандарти прав людини: до 

характеристики деяких сучасних тенденцій розвитку. Проблеми 

державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали 8 регіон. наук.-

практ. конф., 13-14 лют. 2002 р.  Львів. нац. ун-т ім. І. Франка; ред. О. Б. 

Катола. Л., 2002. С. 22-24. 

15. Заблоцька Л. Г. Міжнародні стандарти в галузі прав дитини. 

Актуальні проблеми міжнародних відносин: зб. наук. пр.  Київ. нац. ун-т ім. Т. 

Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. К., 2004. Вип. 50, ч. 2. С. 21-23. 

16. Карпачова Н. Конвенція про захист прав людини і 

основоположних свобод основа формування європейських стандартів прав і 

свобод людини в Україні. Право України. 2010. № 10. С. 24-42.  

17. Карпачова Н. Міжнародні стандарти у галузі прав і свобод людини 
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