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Результати навчання: 

 знати:  
- основні наукові підходи до інтерпретації феномена прав людини; 

- найпоширеніші визначення поняття «права людини»; 

- характеристики змісту та обсягу прав людини; 

- основні класифікації прав людини; 

- поняття реалізації, охорони та захисту прав людини; 

- поняття меж здійснення, підстав і принципів обмеження прав людини; 

- юридичні гарантії міжнародного захисту прав людини, їх види; 

- Міжнародний біль з прав людини, зокрема Загальну декларація прав людини; 

- міжнародні інституції світового рівня з контролю за додержанням прав людини та їх 

захисту; 

- міжнародні інституції регіонального рівня з контролю за додержанням прав людини та 

їх захисту; 

- заходи міжнародно-юридичної відповідальності держав за порушення прав людини; 

- заходи міжнародно-кримінальної відповідальності осіб за грубі і масові порушення 

прав людини; 

- місце і роль України в системі міжнародного захисту прав людини. 

 вміти: 

- виявляти вихідні концептуальні засади, на які спираються різноманітні дефініції 

поняття прав людини; 

- аргументовувати під ставність власного вибору  чи формулювання дефініції поняття 

прав людини; 

- визначати змістові і й обсягові (кількісні) показники певних прав людини; 

- обирати і використовувати належні юридичні гарантії міжнародного захисту 

порушених прав людини; 

Анотація  навчальної   дисципліни:  

 

Мета курсу полягає у засвоєнні студентами базових загальнотеоретичних положень про 

основоположні прав людини та про міжнародні засоби і механізми боротьби з порушенням таких 

прав.  

Завданнями цієї навчальної дисципліни є:  

- роз’яснення студентам основних положень загальної теорії прав людини і засвоєння 

цих положень студентами; 

- засвоєння студентами знань про нормативні джерела, міжнародні структури, 

інституції, механізми та процедури міжнародно-юридичного захисту порушених прав 

людини, а також контролю за їх додержанням; 

- формування у студентів готовності і початкових вмінь звертатися до міжнародних 

засобів захисту порушених прав людини. 

 

Рекомендована література:  



 Згідно програми курсу  

 

Форми та  методи навчання: лекції, практичні, семінарські заняття, консультації, самостійна 

робота 
 

Форма  звітності: залік
 

 

Мова навчання:              українська   
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