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Мета вивчення дисципліни

Інтегральна компетентність, загальні
компетентності, спеціальні (фахові)
компетентності

Формування бази знань, необхідної для
підготовки фахівців, які володіють належними
професійними компетентностями та здатні
вирішувати широкий перелік питань щодо
практики Європейського суду з прав людини,
Комітету ООН з прав людини та інших
юридичних та політичних органів.
Загальні компетентності (ЗК):
1. Здатність
сумлінно
виконувати
свої
професійні обов'язки, діяти відповідно до
правових норм та етичних засад.
2. Здатність до абстрактного, логічного,
критичного
та
креативного
правового
мислення, аналізу та синтезу.
3. Володіння навичками ділового спілкування,
здатність
писати
і
розмовляти
на
професійному
рівні,
з
використанням
відповідної професійної термінології, як
державною, так і іноземною мовами.
Спеціальні (фахові) компетентності (СК):
1. Знання національних та міжнародних
стандартів правничої професії.
2. Знання міжнародних стандартів прав
людини, доктрини та принципу верховенства
права.
3. Знання основ теорії права, структури
правничої професії та її ролі у суспільстві.
4. Здатність
кваліфіковано
тлумачити
нормативно-правові акти.
5. Навички реалізації та застосування норм
матеріального і процесуального права.
6. Здатність аналізувати правові проблеми та
формувати правові позиції.
7. Уміння застосувати знання у практичній
діяльності
при
моделюванні
правових
ситуацій.
8. Здатність визначати належні, достовірні та
прийнятні для юридичного аналізу факти.
9. Здатність проводити юридичну експертизу
нормативно-правових актів.
10. Здатність
застосовувати
юридичну
аргументацію та тлумачити правові норми.
11. Навички самостійної підготовки проектів
актів правозастосування.

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ
Тема 1 ПОНЯТТЯ, ДЖЕРЕЛА ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАГАЛЬНОВИЗНАНИХ ПРАВ
ЛЮДИНИ
Поняття та система міжнародних джерел загальновизнаних прав людини. Поняття джерел
загальновизнаних прав людини. Класифікація загальновизнаних прав людини за
Загальною декларацією прав людини.
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Тема 2 ЗАГАЛЬНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ 1948 Р. ЇЇ ЮРИДИЧНА
ПРИРОДА ТА НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ТА КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ
ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД
Історичні етапи та передумови створення Зальної декларації прав людини (ЗДПЛ) 1948
року. Юридична природа та внутрішня побудова ЗДПЛ. Декларація як кодекс
загальновизнаних міжнародно-правових звичаєвих норм. Зміст ЗДПЛ. Класифікація прав
та свобод людини у Загальній декларації. Протоколи Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод.
Тема 3 СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК МЕХАНІЗМУ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ
НА МІЖНАРОДНОМУ УНІВЕРСАЛЬНОМУ РІВНІ
Поняття прав і свобод людини. Класифікація прав людини. Чотири покоління прав
людини. Правове регулювання захисту прав людини в період Ліги Націй. Правове
регулювання захисту прав людини в діяльності ООН.
Тема 4 ПРАВОМІРНЕ ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В МЕХАНІЗМІ
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ
Правомірне обмеження прав людини та відступ держав від своїх зобов’язань у сфері прав
людини під час надзвичайного стану, становища або ситуації: правомірне обмеження прав
людини; відступ держави від своїх зобов’язань у сфері прав людини за надзвичайних
станів. Міжнародний захист прав людини під час збройних конфліктів: захист поранених і
хворих у діючих арміях; захист поранених, хворих та осіб, які зазнали корабельної аварії,
зі складу збройних сил на морі; захист військовополонених; захист цивільного населення
під час війни. Захист жінок та дітей під час війни. Застосування міжнародних стандартів
прав людини у період збройних конфліктів: застосування принципу lex specialis щодо
міжнародного гуманітарного права.
Тема 5 МІЖНАРОДНИЙ ЗАХИСТ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ТА ГРУП ОСІБ
Захист прав осіб, що належать до національних та мовних меншин. Захист прав корінних
народів. Захист прав жінок. Захист прав дітей. Захист прав осіб із інвалідністю. Захист
прав мігрантів, що працюють. Захист прав біженців та внутрішньо переміщених осіб.
Тема 6 ПОНЯТТЯ ТА СИСТЕМА РЕГІОНАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЗАГАЛЬНОВИЗНАНИХ
ПРАВ ЛЮДИНИ
Поняття та система національних джерел загальновизнаних прав людини. Європейська
система джерел загальновизнаних прав людини: Європейська конвенція про захист прав
людини і основних свобод (1950); Європейська конвенція по попередженню катувань і
нелюдського чи принижуючого гідність поводження чи покарання (1987); Європейська
соціальна хартія (1961); Рамочна конвенція по захисту національних меншин (1995).
Американська система джерел загальновизнаних прав людини: Статут Організації
американських держав та американська конвенція про права людини. Африканська
система джерел загальновизнаних прав людини: Хартія організації африканської єдності
1963р, Африканська хартія прав людини і народів 1981р. Ісламська система джерел
загальновизнаних прав людини: Всезагальна ісламська декларація прав людини 1981;
Каїрська декларація прав людини в ісламі 1990 р; Арабська хартія прав людини 1994.
Тема 7 ГАРАНТІЇ ТА ЮРИДИЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД
ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА
Поняття механізму правового захисту прав людини та його структурні елементи. Напрями
у дослідженні механізму прав і свобод людини і громадянина. Поняття, система і види
гарантій реалізації та захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина.
Механізм подання заяви.
Тема 8 РОЛЬ ОМБУДСМЕНА ООН В СИСТЕМІ ЗАХИСТУ ПРАВ ОСОБИ НА
УНІВЕРСАЛЬНОМУ РІВНІ
Історичні передумови виникнення інституту уповноваженого ООН з прав людини. Мета
діяльності омбудсмена ООН. Значення інституту омбудсмена ООН для розвитку системи
міжнародно-правового захисту прав людини. Функції уповноваженого ООН з прав
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людини. Специфіка діяльності омбудсмена ООН.
Тема 9 ЄВРОПЕЙСЬКА ТА РЕГІОНАЛЬНІ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ
Поняття і зміст Європейської системи захисту прав людини. Історія формування
Європейської системи захисту прав людини. Європейський суд з прав людини.
Європейський омбудсмен. Організація безпеки і співробітництва в Європі. Регіональні
механізми захисту прав людини.
Тема 10 ОКРЕМІ КАТЕГОРІЇ СПРАВ МІЖНАРОДНОГО ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО
СУДІВ З ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ
Справа «Веніамін Тимошенко проти України». Справа «Бурмич та інші проти України»
щодо майбутніх аналогічних справ. Справа «S and Marper проти Сполученого
Королівства». Справа «Спорроні і Льоннрот проти Швеції».
Програмні результати навчання
1. Вміння розробляти та кваліфіковано
застосовувати
нормативно-правові
акти,
кваліфіковано
реалізовувати
норми
матеріального й процесуального права в
професійній діяльності.
2. Надавати оцінку чинним нормативноправовим актам, виявляти колізії та прогалини
у законодавстві, можливі шляхи їх подолання.
3. Застосовувати базові знання термінології,
основних фактів та елементів, знання
класифікацій та категорій, принципів та
узагальнень, теорій, моделей, структур.
4. Здійснювати аналіз правових ситуацій з
позиції доктрини та принципу верховенства
права.
5. Здатність
здійснювати
професійну
діяльність на основі національних та
міжнародних стандартів та етичних норм.
6. Уміння здійснювати необхідні правничі
дослідження та оформляти їх результати у
належних письмових формах.
7. Здатність
до
системного
мислення;
адаптивність і комунікабельність; турбота про
якість виконуваної роботи; толерантність;
наукова грамотність; креативність.
8. Здатність
кваліфіковано
тлумачити
нормативно-правові акти, брати участь у
проведенні юридичної експертизи проектів
нормативно-правових актів, давати юридичні
висновки й консультації в конкретних сферах
професійної діяльності.
9. Здатність застосовувати отримані знання
для розуміння закономірностей розвитку
конфлікту для ефективної комунікації, для
використання в процесі третейського розгляду
і медіації.
Форми поточного та підсумкового
Поточний контроль: практичні роботи (3) —
контролю
15 балів.
Проміжний контроль: модульні контрольні
роботи (2) — 45 балів.
Підсумковий контроль: залік — 40 балів.
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ
Залік
Тести
1—40 тестів, кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал

СУМА
40 балів

Практичні роботи
Пр (задача)
Пр (задача)
№2
№.3
5 балів
5 балів

СУМА

Пр (задача)
№1
5 балів
МКР 1
22,5 балів

Модульні контрольні роботи (МКР)
МКР 2
22,5 балів

15 балів
СУМА
45 балів

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ЕСТS
Оцінка в
балах
90—100

80—89

Оцінка за
національною
шкалою
Відмінно
(«зараховано»)

Добре
(«зараховано»)

А

В

С

75—79

65—74

Оцінка

Задовільно
(«зараховано»)

D

Оцінка за шкалою ЕСТS
Пояснення
«Відмінно» — теоретичний зміст курсу
освоєний цілком, необхідні практичні навички
роботи з освоєним матеріалом сформовані, всі
навчальні завдання, які передбачені програмою
навчання виконанні в повному обсязі, відмінна
робота без помилок або з однією незначною
помилкою.
«Дуже добре» — теоретичний зміст курсу
освоєний цілком, необхідні практичні навички
роботи з освоєним матеріалом в основному
сформовані, всі навчальні завдання, які
передбачені програмою навчання виконанні,
якість виконання більшості з них оцінено
числом балів, близьким до максимального,
робота з двома - трьома незначними помилками.
«Добре» — теоретичний зміст курсу освоєний
цілком, практичні навички роботи з освоєним
матеріалом в основному сформовані, всі
навчальні завдання, які передбачені програмою
навчання виконанні, якість виконання жодного з
них не оцінено мінімальним числом балів, деякі
види завдань виконані з помилками, робота з
декількома незначними помилками, або з однією
- двома значними помилками.
«Задовільно» — теоретичний зміст курсу
освоєний не повністю, але прогалини не носять
істотного характеру, необхідні практичні
навички роботи з освоєним матеріалом в
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Е

60—64

21—59

1—20

Незадовільно
(«не
зараховано»)

FX

F

основному сформовані, більшість передбачених
програмою навчання навчальних завдань
виконано, деякі з виконаних завдань, містять
помилки, робота з трьома значними помилками.
«Достатньо» — теоретичний зміст курсу
освоєний частково, деякі практичні навички
роботи не сформовані, частина передбачених
програмою навчання навчальних завдань не
виконані, або якість виконання деяких з них
оцінено
числом
балів,
близьким
до
мінімального, робота, що задовольняє мінімум
критеріїв оцінки.
«Умовно незадовільно» — теоретичний зміст
курсу освоєний частково, необхідні практичні
навички роботи не сформовані, більшість
передбачених програм навчання, навчальних
завдань не виконано, або якість їхнього
виконання оцінено числом балів, близьким до
мінімального; при додатковій самостійній роботі
над матеріалом курсу можливе підвищення
якості виконання навчальних завдань (з
можливістю повторного складання), робота що
потребує доробки
«Безумовно незадовільно» — теоретичний зміст
курсу не освоєно, необхідні практичні навички
роботи не сформовані, всі виконані навчальні
завдання містять грубі помилки, додаткова
самостійна робота над матеріалом курсу не
приведе до значимого підвищення якості
виконання навчальних завдань, робота, що
потребує повної переробки
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