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необхідності глибокого знання та захисту прав людини; активізувати пізнавальну діяльність студентів, сприяти 
розвитку абстрактного та логічного мислення; підвищувати правову культуру та ерудицію студентів. 

Завдання дисципліни: формувати у здобувачів вищої освіти здатність застосовувати знання у практичних 
ситуаціях, знання та розуміння предметної області та професійної діяльності, здатність бути критичним і 
самокритичним,  здатність спілкуватися іноземною мовою, повага до честі і гідності людини як найвищої 
соціальної цінності, розуміння їх правової природи, знання і розуміння міжнародних стандартів прав людини, 
положень Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а також практики Європейського суду з 
прав людини, знання і розуміння основ права Європейського Союзу, знання і розуміння особливостей реалізації 
та застосування норм матеріального і процесуального права, здатність до критичного та системного аналізу 
правових явищ і застосування набутих знань у професійній діяльності, здатність до консультування з правових 
питань, зокрема, можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог професійної етики, 
належного дотримання норм щодо нерозголошення персональних даних та конфіденційної інформації, здатність 
до самостійної підготовки проектів актів правозастосування, здатність до логічного, критичного  і системного 
аналізу документів, розуміння їх правового характеру і значення. 

Очікувані результати навчання. 
Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: оцінювати недоліки і переваги 

аргументів, аналізуючи відому проблему; вільно спілкуватися державною та іноземною мовами як 
усно, так і письмово, правильно вживаючи правничу термінологію; застосовувати набуті знання у 
різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані 
правові висновки; готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового 
висновку зробленого у різних правових ситуаціях; надавати консультації щодо можливих способів 
захисту прав і інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях. 

 
Тематичний план дисципліни і календар його виконання. 

Таблиця 2 – Тематичний план дисципліни 
Самостійна робота студентів № 

тижня 
Тема лекції* Тема практичного 

заняття* Зміст Год. Література 
1 2 3 4 5 6 
1 Права людини в Права людини в історії Опрацювання лекційного 6 [2,с.8-21;3, 

 історії політико- політико-правової матеріалу та завдання для  с.308-316; 
 правової думки. думки. Сутність та самостійної роботи «Права  5,с.10-16] 

 Сутність та 
класифікація прав 
людини. Загальні 
положення про права 
людини 

класифікація прав 
людини. Загальні 
положення про права 
людини 

людини  в  історії 
політико-правової 
думки. Сутність  та 
класифікація   прав 
людини.   Загальні 

  

   положення про права   

   людини», підготовка до   
   семінарського заняття за   

   темою №1   

2 Міжнародне право Міжнародне право прав Опрацювання лекційного 6 [2,с.8-21;3, 
 прав людини як людини як галузь матеріалу та завдання для  с.308-316; 
 галузь міжнародного міжнародного права самостійної роботи  5,с.10-16] 
 права  «Міжнародне право   

   прав людини як галузь   

   міжнародного права»,   
   підготовка до семінарського   

   заняття за темою №2   

3 Захист прав людини в Захист прав людини в 6 [3, с.316-335; 
 діяльності ООН. діяльності ООН.  4,с.15-20; 
 Інституційна та Інституційна та  5,с.16-39] 
 нормативно-правова нормативно-правова   

 основа універсальної основа універсальної 

Опрацювання 
лекційного матеріал та 
завдання  для 
самостійної роботи 
«Захист прав людини в 

  



 системи захисту прав 
людини 

системи захисту прав 
людини 

діяльності  ООН. 
Інституційна   та 
нормативно-правова 
основа універсальної 
системи захисту прав 
людини», підготовка до 
семінарського заняття 
за темою№3 

  

4 Європейська система 
захисту прав людини 

Європейська система 
захисту прав людини 

Опрацювання 
лекційного матеріалу та 
завдання  для 
самостійної роботи 

7 [2,с.44-53;3, 
с.335-359; 
4,с.42-46; 5,46- 
67] 

   «Європейська система   

   захисту прав людини»   

   підготовка до   

   семінарського заняття   

   за темою №4   

5 Захист прав людини у Захист прав людини у Опрацювання лекційного 7 [3,с.357-365; 
 країнах Африки країнах Африки матеріалу та завдання для  4,с.57-59; 
   самостійної роботи «Захист  5,114-139] 
   прав людини у країнах   

   Африки» підготовка до   

   семінарського заняття за   

   темою №5   

6 Система захисту прав Система захисту прав Опрацювання лекційного 7 [3,с.299-301; 
 людини у людини у матеріалу та завдання для  4,с.59-61; 
 мусульманських мусульманських самостійної роботи  5,110-114] 
 країнах країнах «Система захисту прав 

людини у мусульманських 
  

   країнах» підготовка до   

   семінарського заняття за   

   темою №6   

7 Міжамериканський Міжамериканський Опрацювання лекційного 7 [2,с.76-90;3, 
 досвід захисту прав досвід захисту прав матеріалу та завдання для  с.288-294; 
 людини людини самостійної роботи 

«Міжамериканський   досвід 
 4,с.52-57; 

5,110-114] 
   захисту прав людини»   

   підготовка до семінарського   

   заняття за темою №7   

8 Інші регіональні Інші регіональні Опрацювання лекційного 7 [3.с.357-365] 
 системи захисту прав системи захисту прав матеріалу та завдання для   

 людини людини самостійної   роботи   «Інші 
регіональні системи захисту 

  

   прав людини»,   підготовка   

   до семінарського заняття за   

   темою №8,   підготовка   до   

   тестового контролю за   

   темами № 1-8   

9 Сутність та обсяг Сутність та обсяг 7 [2,с.44-53; 5, 
 основних прав, основних прав,  с.10-16] 
 передбачених передбачених   

 Конвенцією про Конвенцією про захист   

 захист прав людини прав людини та   

 та основоположних основоположних   

 свобод 1950 року. свобод 1950 року.   

 Позитивні та Позитивні та негативні   

 негативні зобов’язання держав   

 зобов’язання держав щодо забезпечення та   

 щодо забезпечення та захисту конвенційних   

 захисту конвенційних прав   

 прав  

Опрацювання лекційного 
матеріалу та завдання для 
самостійної роботи 
«Сутність та обсяг основних 
прав, передбачених 
Конвенцією про захист прав 
людини та основоположних 
свобод 1950 року. Позитивні 
та негативні зобов’язання 
держав щодо забезпечення 
та захисту конвенційних 
прав»,        підготовка        до 
семінарського заняття за 
темою №9 

  



10 Право на життя (ст.2), 
свободу та собисту 
недоторканність 
(ст.5). 

Право на життя (ст.2), 
свободу та собисту 
недоторканність (ст.5). 

Опрацювання лекційного 
матеріалу та завдання для 
самостійної роботи «Право 
на життя (ст.2), свободу та 
собисту недоторканність 
(ст.5)», підготовка до 
семінарського заняття за 
темою №10 

7 [3, с.365-373; 
4,с.66-71] 

11 Заборона катувань, Заборона катувань, Опрацювання лекційного 6 [3, с.373-383; 
 нелюдських або нелюдських або таких, матеріалу та завдання для  4,с.71-75] 
 таких, що що принижують самостійної роботи   

 принижують гідність, гідність, видів «Заборона катувань,   

 видів поводження чи 
покарання (ст.3). 
Заборона 
дискримінації (ст.14). 

поводження чи 
покарання (ст.3). 
Заборона дискримінації 
(ст.14). 

нелюдських або таких, що 
принижують гідність, видів 
поводження чи покарання 
(ст.3). Заборона 
дискримінації (ст.14)», 

  

   підготовка до семінарського   

   заняття за темою №11   

12 Право на повагу до Право на повагу до Опрацювання лекційного 6 [3, с.390-419; 
 приватного та приватного та матеріалу та завдання для  4,с.79-82] 
 сімейного життя, сімейного життя, житла самостійної роботи «Право   

 житла та та кореспонденції на повагу до приватного та   

 кореспонденції (ст.8). 
Право на власність 
(ст.1 Протоколу №1) 

(ст.8). Право на 
власність (ст.1 
Протоколу №1) 

сімейного життя, житла та 
кореспонденції (ст.8). Право 
на власність (ст.1 Протоколу 
№1)», підготовка до 

  

   семінарського заняття за   

   темою № 12   

13 Захист прав людини, . Особливості Опрацювання лекційного 6 [3, с.236-238; 
 що здійснює ОБСЄ кримінальної матеріалу та завдання для  5,с.146-155] 
  відповідальності та самостійної роботи   

  покарання «Особливості кримінальної   

  неповнолітніх відповідальності та   

   покарання неповнолітніх»,   

   підготовка до семінарського   

   заняття за темою № 17   

   Всього за 8-й семестр 85  

Примітка: *Лекції і практичні заняття у восьмому семестрі дві годи в тиждень лекцій, дві години 
семінарських занять і одна година – практичні заняття 

 
Політика дисципліни. 

Методологічною основою вивчення міжнародного захисту прав людини є цивілізаційна концепція, 
щодо організації системи заходів по представленню та захисту прав людини. Оскільки жодна методологічна 
концепція не може претендувати на виключну повноту, то при вивченні цього курсу використовуються 
елементи формаційної концепції та соціальної теорії права. В процесі досягнення мети планується реалізувати 
наступні завдання: сприяти становленню широкої загальної підготовки студента в питаннях захисту прав 
людини та громадянина, формуванню у них особливого, юридичного мислення, необхідного для засвоєння і 
застосування права; створити необхідні передумови для засвоєння інших правничих дисциплін, які 
формуватимуть вміння науково оцінювати процеси, що відбуваються у відносинах як між громадянами, так і 
між громадянами та державою. 

Критерії оцінювання результатів навчання. 
Кожний вид роботи з дисципліни оцінюється за чотирибальною шкалою. Семестрова підсумкова 

оцінка визначається як середньозважена з усіх видів навчальної роботи, виконаних і зданих позитивно з 
урахуванням коефіцієнта вагомості і встановлюється в автоматизованому режимі після внесення викладачем 
усіх оцінок до електронного журналу. При оцінюванні знань студентів використовуються різні засоби 
контролю, зокрема: усне опитування; засвоєння теоретичного матеріалу з тем перевіряється тестовим 
контролем; якість виконання, набуття теоретичних знань і практичних навичок перевіряється шляхом 
розв’язання задач та захисту курсової роботи. Оцінка, яка виставляється за практичне заняття, складається з 
таких елементів: знання теоретичного матеріалу з теми; вміння студента обґрунтувати прийняті рішення та 
розв’язувати задачі; своєчасне виконання домашніх завдань з теми. 

Захист курсової роботи здійснюється публічно перед комісією, призначеною завідувачем кафедри 
відповідно до графіка. 

Структурування дисципліни за видами робіт і оцінювання результатів навчання 
студентів денної форми навчання у семестрі за ваговими коефіцієнтами 



Аудиторна робота Самостійна робота 
Підсумковий 

контроль (іспит) 

Тестовий контроль Усне опитування 
(обов’язковий мінімум 

оцінок – 5) 
 

 
Реферат 

Підсумковий 
контрольний захід 

0,4 0,1 0,1 0,4 
 

Оцінювання тестових завдань 
Тестове завдання для кожного студента складається з десяти тестів, кожен з яких оцінюється чотирма балами. 

Максимальна сума балів, яку може набрати студент, складає 20. 
Оцінювання здійснюється за чотирибальною шкалою. 
Відповідність набраних балів за тестове завдання оцінці, що виставляється студенту, представлена у 

нижченаведеній таблиці. 
 

Сума балів за тестове завдання 1 - 10 11-20 21-30 31-40 
Оцінка 2 3 4 5 

Якщо відповідь на тестове завдання має 2-3 правильних значення, а студент зумів вказати частину з 
них, то сума балів у цьому випадку буде пропорціональна кількості правильних відповідей. Наприклад, у тесті є 
три правильних відповіді, а студент вказав лише дві з них, тоді він отримує за тестове завдання два бали з 
трьох. 

На тестування відводиться 15 хвилин. Правильні відповіді студент записує у талоні відповідей. При 
цьому усі графи для відповідей повинні бути заповнені цифрами, що відповідають правильним, на погляд 
студента, відповідям. Через 15 хвилин студенти здають викладачу завдання з талонами відповідей. Викладач на 
наступному занятті оголошує результати тестування. 

Якщо студент отримав негативну оцінку, то він повинен перездати її у встановленому порядку, але 
обов’язково до терміну наступного контролю. У випадку, коли студент не виконав індивідуальний план з 
дисципліни у заплановані терміни без поважних причин, то під час відпрацювання заборгованості при 
позитивній відповіді йому виставляється мінімальна оцінка „задовільно”. 

 
 

Співвідношення вітчизняної шкали оцінювання і шкали оцінювання ЄКТС 
Оцінка 
ECTS 

Інституційна 
шкала балів 

Інституційна 
оцінка 

Критерії оцінювання 

A 4,75-5,00 5 Відмінно – глибоке і повне опанування навчального матеріалу і 
виявлення відповідних умінь та навиків. 

B 4,25-4,74 4 Добре – повне знання навчального матеріалу з кількома 
незначними помилками. 

С 3,75-4,24 4 Добре – в загальному правильна відповідь з двома-трьома 
суттєвими помилками. 

D 3,25-3,74 3 Задовільно – неповне опанування програмного матеріалу, але 
достатнє для практичної діяльності за професією. 

E 3.00-3,24 3 
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Задовільно – неповне опанування програмного матеріалу, що 
задовольняє мінімальні критерії оцінювання 

FX 2,00-2,99 2 Незадовільно – безсистемність одержаних знань і неможливість 
продовжити навчання без додаткових знань з дисципліни 

F 0,00-1,99 2 

 Н
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о
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н
о

 

Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота і повторне 
вивчення дисципліни. 

 
Контрольні питання з дисципліни. 

Питання для самоконтролю за Загальною частиною КК України (залік) 
1. Природа та сутність прав людини. 
2. Класифікація прав людини. 
3. Універсальність прав людини. 
4. Захист прав людини в діяльності Ліги Націй. 
5. Міжнародне право прав людини. 
6. Роль Організації Об'єднаних Націй у формуванні міжнародно-правових стандартів прав людини. 
7. Рада ООН з прав людини. 
8. Універсальний періодичний огляд. 
9. Верховний комісар ООН з прав людини. 
10. Система договірних (конвенційних) органів ООН з прав людини. 
11.Міжнародні механізми та процедури із захисту прав людини в ООН. 



12. Загальна Декларація прав людини (1948) як джерело універсальних міжнародно-правових стандартів прав 
людини. 
13. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (1966) про стандарти прав людини. Комітет ООН з 
прав людини. 
14. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права (1966). Комітет з економічних, соціальних та 
культурних прав. 
15. Захист прав людини в рамках Ради Європи: загальна характеристика та порівняльний аналіз з іншими 
регіональними механізмами. 
16. Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод (1950) як джерело формування 
європейських стандартів прав людини. 
17. Еволюція конвенційного механізму захисту прав людини в межах Ради Європи. 
18. Європейський Суд з прав людини: порядок звернення та функції. 
19. Предметна, темпоральна, персональна та просторова юрисдикції Європейського Суду з прав людини. 
20. Виконання рішень Європейського суду в Україні. Контроль за виконанням рішень ЄС. 
21. Захист прав людини в Європейському Союзі. Європейська Хартія основних прав Європейського Союзу 
(2000). 
22. Діяльність ОБСЄ у галузі захисту прав людини в Європі. «Людський вимір» ОБСЄ. 
23. Міжамериканська система захисту прав людини. 
24. Африканська система захисту прав людини. Субрегіональні системи захисту прав людини в Африці. 
25. Арабська система захисту прав людини. 
26. Захист прав людини в рамках АСЕН (Асоціація держав Південно-Східної Азії). 
27. Принципи тлумачення Європейським Судом основних конвенційних прав людини. Позитивні та негативні 
зобов’язання держави щодо захисту конвенційних прав. 
28. Право на життя за ст.2 ЄКЗПЛ. Обсяг зобов’язань держави щодо права на життя. 
29. Практика ЄСПЛ щодо права на життя. 
30. Заборона катувань, нелюдських та таких що принижують гідність видів поводження чи покарання (ст.3). 
31. Практика ЄСПЛ щодо заборони катувань, нелюдських або таких, що принижують гідність видів 
поводження чи покарання. 
32. Право на свободу та особисту недоторканність. Обсяг зобов’язань держави щодо права на свободу та 
особисту недоторканність (ст.5). 
33. Право на справедливий судовий розгляд (ст.6). Концепція справедливого судового розгляду в практиці 
ЄСПЛ. 
34. Практика ЄСПЛ щодо права на справедливий судовий розгляд. Справа «Олександр Волков проти України» 
2013 р., «Бурмич та інші проти України» 2017 р. 
35. Право на повагу до приватного і сімейного життя, житла та кореспонденції (ст.8). Зобов’язання держави за 
ст.8 Конвенції. 
36. Практика ЄСПЛ щодо на права на повагу до приватного життя. Справа «С. і Марпер проти Сполученого 
Королівства» 2008 р., «Денісов проти України», 2018. Практика ЄСПЛ щодо права на повагу до житла. Справа 
«Крівицький та Крівицька проти України» 2011 р. 
37. Право на свободу думки, совісті і релігії (ст.9). Зобов’язання держави за ст.9 Конвенції. 
38. Практика ЄСПЛ щодо права на свободу думки, совісті та релігії. Справа «Кокінакіс проти Греції» 1993 р.; 
«С.А.С. проти Франції» 2014 р.; «Евейда та інші проти Сполученого Королівства» 2013 р. 
39. Право на свободу вираження поглядів (ст. 10). Обсяг та складові права на свободу вираження поглядів згідно 
практики ЄСПЛ. Справи «Лінгенс проти Австрії» 1986 р.; «Угорський Гельсінський Комітет проти Угорщини» 
2016 р. 
40. Свобода зібрань та об’єднання (ст. 11). Зобов’язання держави за ст. 11 Конвенції. 
41. Практика ЄСПЛ щодо права на свободу зібрань та об’єднання. Справи «В. Тимошенко та інші проти 
України» 2014 р., «Баранкевич проти Росії» 2007 р. 
42. Право на власність (ст.1 Протоколу №1). Зобов’язання держави щодо права на власність. 
43. Практика ЄСПЛ щодо права на власність. Справи «Спорронг и Льоннрот проти Швеції» 1982 р., «Лоізіду 
проти Туреччини» 1996 р., «Фонд «Батьківська турбота» проти України» 2018 р. 
44. Заборона дискримінації (ст. 14). Особливості зобов’язань держави щодо заборони дискримінації. 
45. Правомірне обмеження прав людини. Відступ держави від своїх зобов’язань за ЄКЗПЛ 1950 р. 
46.Захист прав людини під час збройних конфліктів. 
47.Сутність міжнародного гуманітарного права. Женевські конвенції 1949 року. 
48.Захист поранених і хворих під час збройних конфліктів. 
49. Захист військовополонених. 
50. Захист цивільного населення під час війни. Захист жінок та дітей під час війни 

 
Рекомендована література 

Основна література 
1. Аракелян М.Р. Міжнародно-правовий захист прав людини: навчально-методичний посібник. К.:Фенікс, 

2019. 194 с. 
2. Наливайко Л.Р., Степаненко К.В. Міжнародно-правові стандарти прав людини: Навчальний посібник. 

Дніпро: ДДУВС, 2019. 184 с. 
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Право, 2020. 494 с. 
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310 с. 
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Голембовська О.О., 2018. 168 с. 
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К.: Юрінком-Інтер, 2013. 
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Буроменський, В. М. Стешенко, В. Г. Куць. – Х., 2004. – 198 с. 

3. Бущенко А.П. Стаття 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. 
Систематизований дайджест рішень Європейського суду з прав людини / Харківська правозахисна 
група. – Харків: права людини, 2008. – 432 с. 

4. Вибрані рішення Європейського суду з прав людини щодо України – 2008. / Харківська правозахисна 
група; – Харків: Права людини, 2011 р. – 512 с. 

5. Донеллі Д. Права людини у міжнародній політиці / Д. Донеллі ; пер. з англ. Т. Завалій. – Л. : Кальварія, 
2004. – 280 с. 

6. Дженіс М., Кей P., Бредлі Е. Європейське право у галузі прав людини: джерела і практика 
застосування. – К.; Будапешт, 1997. 

7. Ільченко І. Деякі питання застосування Конвенції про захист прав людини і основоположих свобод та 
практики Європеського суду з прав людини в Україні // Право України. – 2009. – №10. – С. 145- 148. 
Караман І.В., Козіна В.В. Європейський суд з прав людини, Європейська конвенція з прав людини та 
індивідуальні заяви: перше знайомство. – К.: ВАІТЕ, 2015. – 136 с. 

8. Левенець А.В. Право іноземців на участь в мирних зібраннях: міжнародні стандарти та регулювання в 
Україні // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко- 
правового факультету ОНУ імені І.І.Мечникова (23-25 листоп. 2016 р., м.Одеса) / відп. ред.: О.О. 
Нігреєва. – Одеса: Астропринт, 2016. – 236 с. – С.47-49. 

9. Левенець А.В. Антикорупційний суд в Україні та світі: порівняльно-правові аспекти // Матеріали 
Всеукраїнської науково-практичної конференції «Трансформація фінансової системи та обліку в 
умовах інноваційної глокалізації національної економіки» (25-26 жовтня 2018 року, м. Одеса). – С. 215- 
217. 

10. Левенець А. В. Гуманітарна інтервенція як виняток з принципу невтручання у справи держави ( в 
співавторстві). // Вісник Одеського національного університету. Серія: Правознавство. – 2019. – Том 
24. – Випуск 1 (34). – С. 32-40. 

11. Мандель Р. Я. Практика Європейського суду з прав людини у справах щодо заборони дискримінації / Р. 
Я. Мандель // Теорія та практика сучасної юриспруденції : матеріали VIIІ Всеукр. наук. конф. : 10 
трав.-10 черв. 2016 р. – Харків, 2016. – С. 31–33.. 

12. Мотиль В. І. Гуманітарна інтервенція та міжнародне право: теорія і практика : монографія / В. І. 
Мотиль. – Л., 2011. – 302 с.. 

13. Мицик В. В. Права людини у міжнародному праві. Міжнародно-правові механізми захисту : підручник 
/ В. В. Мицик; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К. : Промені, 2010. - 722 c. 
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