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Процевський О. Чи справді держава не гарантує громадянам право на 
працю?. Право України. 2014. №7. С. 249—257. 
Рабінович П. М. Права і свободи людини в умовах зміцнення та розвитку 
державності України (конституційні засади). Конституційно-правові 
засади становлення укр. державності. Харків,2015. . С. 90—113. 

 

  
 

Інтернет-джерела. 

 

Тривалість курсу 120  год. 

 

Обсяг курсу 32 години аудиторних занять. З них - 16 годин лекцій, 16 годин практичних 
занять та 88 годин самостійної роботи 



Очікувані результати 
навчання 

Після завершення цього курсу студент  повинен знати: 

- поняття, джерела, різновиди міжнародних стандартів прав 
людини; 

- зміст міжнародних стандартів основних фізичних, особистісних,  
економічних, політичних та культурних  прав людини; 

- основні процедури застосування міжнародних стандартів прав 
людини 

 

Студент повинен вміти: 

 виявляти структуру міжнародних стандартів прав людини; 

 імплементувати міжнародні праволюдинні стандарти у 
національну юридичну практику України;  

 користуватися міжнародною правозастосувальною практикою 
у сфері прав людини; 

 оцінювати міжнародно-правові договори, як джерела 
міжнародних праволюдинних стандартів, на предмет їх 
самовиконуваності в національній правовій системі України  

 

 

Ключові слова Права людини, міжнародні стандарти прав людини, імплементація, 
національна імплементація 

 

Формат курсу Очний /заочний 

 Проведення лекцій, практичних робіт та консультації для кращого розуміння  
тем 

Теми ТЕМА 1. Імплементаційна діяльність держави як спосіб реалізації 
міжнародних «праволюдинних» стандартів. 

ТЕМА 2. Загальне поняття, сутність, джерела та класифікація 
міжнародних «праволюдинних» стандартів 

ТЕМА 3. Структура міжнародного стандарта прав людини.  
ТЕМА 4. Міжнародні стандарти основних фізичних прав людини та їх 
імплементація в Україні 

ТЕМА 5. Міжнародні стандарти основних особистісних прав людини та 
специфіка їх імплементації в Україні 

ТЕМА 6. Міжнародні стандарти основних економічних прав людини та 
особливості їх забезпечення в Україні 

Тема 7. Міжнародні стандарти основних політичних прав людини та їх 
реалізація в Україні 

Тема 8. Міжнародні стандарти основних культурних прав людини та їх 
імплементація в Україні. 

 



 

 
Підсумковий контроль, 

форма 
залік в кінці семестру 

комбінований  

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з теорії та філософії 
права, конституційного права 

Навчальні методи та 
техніки, які будуть 

використовуватися під 
час викладання курсу 

Презентація, лекції, групові проекти, спільні розробки, практично-
орієнтоване навчання. 

 

 

Необхідне обладнання Доступ до вітчизняної та зарубіжної нормативної й правозастосовної  
бази. 

Критерії оцінювання 
(окремо для кожного 

виду навчальної 
діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за 
наступним співідношенням:  

• практичні : 50% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 50. 
 модулі: 50% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 50. 

 

За практичне заняття (поточна успішність) і за модулі кожен студент 
може отримати від 26 до 50 балів.  Загальна сума балів за поточний та 
модульний контроль може бути в межах  51 - 100 балів.  

Критерії оцінювання знань студентів: 
0 – не готовий; 

26 – студент має загальні орієнтири в межах запропонованої теми, 

31 – студент має задовільний рівень теоретичних знань, 

40 – студент  у достатньому обсязі володіє теоретичним рівнем  
необхідних знань, 

45 - студент  у достатньому обсязі володіє теоретичним рівнем  
необхідних знань та проявляє навики у їх практичному використанні, 

50 - студент  у достатньому обсязі володіє теоретичним рівнем  
необхідних знань, критично оцінює існуючі доктринальні підходи, 
імплементує свої знання у правову практику, висловлює міркування та 
практичні рекомендації стосовно її удосконалення та розвитку. 

• залік:100 % семестрової оцінки  .   

Підсумкова максимальна кількість балів 100 . 

Питання до заліку  Вирішення комплексних практичних завдань, основні типи яких 
розглядались на практичних заняттях. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню 
курсу. 

 



 

Схема курсу «Імплементація міжнародних стандартів прав людини в Україні» 

 на 2022-2023  навчальний рік 

Тиж./ 
дата 

/ 
год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 
діяльнос

ті 
(заняття)

* 
*лекція, 
самостій 

на, 
дискусія, 
групова 
робота) 

Література. та ресурси в 
інтернеті 

Завдання, 
год. 

Термін 
вико 

Нання 

2 ТЕМА 1. Імплементаційна 
діяльність держави як 
спосіб реалізації 
міжнародних 
«праволюдинних» 
стандартів. 

 
1. Поняття та ознаки 
імплементації. 
3. Види імплементаційної 
діяльності.  
3. Основні стадії 
імплементаційної діяльності.  
3.Приведення національного 
законодавства  держави у 
відповідність із МСПЛ. 

 
 

 

лекція, 
практ. 

Рабінович П.М., Раданович 
Н.М. Європейська конвенція з 
прав людини: проблеми 
національної імплементації 
(загальнотеоретичні аспекти).  
Праці Львівської лабораторії 
прав людини  і громадянина  
Науково-дослідного інституту 
державного будівництва та 
місцевого самоврядування 
Національної академії правових 
наук 
України;[Редкол.:П.М.Рабінович 
(гол. ред.) та ін.] – Львів: 
«Астрон», 2002. – 192с.  
Галецька Н.Б. Форми 
імплементації міжнародних 
договорів  європейськими 
державами: теорія і практика 
[Текст]: монографія 
/Н.Галецька. – Львів: Сполом, 
2016. – 232с. 
Гоці С. Урядування в об’єднаній 
Європі: Пер. з італ. К. Тищенка. 
Київ, 2003. 286 с. 
Дей М. О. Методологія 
гармонізації законодавства 
України з охорони праці із 
законодавством Європейського 
Союзу. Порівняльно-правові 
дослідження : Укр.-грец. 
міжнар. наук. юрид. журн. 
2009. № 2. С. 123—127.  
Онопенко В. Механізм захисту 
прав людини в Україні 
потребує істотного 
вдосконалення/ Право України, 
№7, 2011, с. 64  

Завдання 
практич-
ного 
характе-
ру 
вказані у 
робочій 
програмі 
навчаль-
ної 
дисциплін
и 

Відпо-
відно 
до 
навч. 
Планів 



Паліюк В. Місце Конвенції про 
захист прав людини та 
основних свобод у правовій 
системі України // Практика 
Європейського суду з прав 
людини. Рішення. Коментарі. – 
2003. – №1. – С.211-224. 
Пасенюк О. Урахування 
практики Європейського суду 
з прав людини у публічному 
адмініструванні та судочинстві: 
від ідеї до втілення /Право 
України, №7, 2011, с.80 
 

2 ТЕМА 2. Загальне поняття, 
сутність, джерела та 
класифікація міжнародних 
«праволюдинних» 
стандартів 

1. Поняття та сутність 
МСПЛ. 

2. Основні джерела МСПЛ. 
3. Класифікація МСПЛ. 

 

лекція, 
практ. 

Рабінович П.М. Міжнародні 
стандарти прав людини: 
властивості, загальне поняття, 
класифікація / П. М. Рабінович 
// Вісник Національної академії 
правових наук України. - 2016. - 
№ 1. - С. 19-29. -  
Рабінович П.М. Зміст і обсяг 
прав людини: всесвітня 
уніфікація чи національна 
диверсифікація ? // Юридичний 
вісник України. – 2001. – 17 –  
23 листопада. – С.8.; 
Юридичний вісник України. – 
2001. – 24 – 30 лист. – C.9. 
 
 

- // - // - 

 

- // - // 
- 

 

2  
ТЕМА 3. Структура 
міжнародного стандарта  
прав людини.  

1.«Праволюдинні поняття». 
2. Сфера дії МСПЛ. 

a. 3. Характеристика 
взаємозв’язків прав людини 
(«суміжні права людини», 
«конкуруючі права 
людини»). 
4. Межі здійснення прав 
людини. 
5. Залежність розуміння прав 
людини від особливостей 
національної правової 
системи. 

 

лекція, 
практ. 

Раданович Н.М. Європейськиі 
стандарти прав людини: 
поняття, структура, джерела 
формування//Проблеми 
державотворення та захисту 
прав людини в Україні. 
Матеріали ХІІ регіональної 
науково-практичної 
конференції. 8-9 лютого 2007 
року. М.Львів. – Львів: 
Юридичний факультет 
Львівського національного 
університету імені Івана 
Франка, 2007.- С.69-72. 
 

- // - // - 

 

- // - // 
- 

 

2 ТЕМА 4. Міжнародні 
стандарти основних 
фізичних прав людини та їх 
імплементація в Україні 

лекція, 
практ. 

Сабов В., Олексик О. Правові 
основи збереження довкілля і 
охорони здоров’я // Права і 
свободи людини та сучасний 

- // - // - 

 

- // - // 
- 

 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9668574
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9668574


  
1. Стандарт права на 

життя. Право на гідну 
смерть та його 
забезпечення в 
Україні.  

2. Стандарт права на 
охорону здоров”я.  

3. Право на свободу та 
особисту 
недоторканність і 
особливості втілення 
його стандарту в 
Україні. 
 

 

суспільний прогрес. Матеріали 
міжнародної науково-
практичної конференції 24—25 
лютого 1999 р. — Ужгород. — С. 
400 — 405. 

Шевчук С. Судовий захист прав 
людини. Практика 
Європейського суду з прав 
людини у контексті західної 
правової традиції. Київ: 
РЕФЕРАТ, 2007, С.120 16. 
Рішення Конституційного Суду 
України від 29 грудня 1999 року 
№ 11-рп/99 у справі за 
конституційним поданням 51 
народного депутата України 
щодо відповідності Конституції 
України (конституційності) 
положень статей 24, 58, 59, 60, 
93, 190 Кримінального кодексу 
України в частині, що 
передбачає смертну кару як 
вид покарання 

4 ТЕМА 5. Міжнародні 
стандарти основних 
особистісних прав людини 
та специфіка їх 
імплементації в Україні 

1. Стандарти 
«негативних прав»: 
вимоги 
«невтручання». 

2. Право на свободу 
совісті і його 
міжнародно-
правовий зміст. 

3. Право на захист честі 
та гідності – 
міжнародно-правові 
критерії розуміння та 
реалізації. 

 
 

лекція, 
практ. 

Рабінович П.М., Грищук О.В.  
Гідність людини – фундамент її 
природного права на 
компенсацію моральної шкоди 
// Вісник академії правових 
наук України. – 2002. - № 3. – С. 
34- 42. 
Рабінович П. Основоположні 
права людини: соціально-
антропна сутність, змістова 
класифікація // Право України – 
2010. – № 2. – С. 18-23. 
Рабінович С.П. Права людини 
“першого покоління” і канонічні 
джерела християнства // Право 
України. – 2001. – №3. – С.50-53 
 

- // - // - 

 

- // - // 
- 

 

 ТЕМА 6. Міжнародні 
стандарти основних 
економічних прав людини 
та особливості їх 
забезпечення в Україні 

1. Стандарт права на 
працю. 

2. Стандарт права на 
відпочинок. 

лекція, 
практ. 

Верещинський О. Ю. 
Імплементація 
європейських міжнародно-
правових норм про 
соціальні права у 
конституціях європейських 
держав. Актуальні 
проблеми держави і права. 
2005. С. 178—182.  
Гаращенко Л. П. Правове 

- // - // - 

 

- // - // 
- 

 



3. Стандарт права на 
страйк.  

 

регулювання відпусток за 
законодавством України : 
дис. … канд. юридичних. 
наук. Київ, 2002. 209 с. 
Гаращенко Л. П. Проблеми 
правового регулювання 
робочого часу та часу 
відпочинку за проектом 
Трудового кодексу України 
// Кодифікація трудового 
законодавства України: 
монографія. Харків, 2009. С. 
211—220.  
Гаращенко Л. П. 
Становлення та розвиток 
законодавства про 
відпустки в Україні. Правова 
держава. 2003. Вип. 14. С. 
367—376.  
Герасимова Е. Страйк як 
засіб захисту трудових прав 
громадян. Право і 
економіка. 1999. № 3. С. 53.  

 

2 Тема 7. Міжнародні 
стандарти основних 
політичних прав людини та 
їх реалізація в Україні 

1. Стандарт права на 
свободу слова. 
Реалізація права на 
інформацію. 

2. Стандарт права на 
об”єднання. 

3. Взаємообумовленість 
політики і права як 
передумова реалізації 
політичних прав особи 
в державі. 

4. Міжнародно-правові 
вимоги щодо 
реалізації політичних 
прав особи.   

 

лекція, 
практ. 

Ільницька У. Політичні права і 
свободи громадян: 
нормативно-правове 
забезпечення та механізми 
реалізації у демократичних 
державах. Наукові праці. 
Випуск 185. Миколаїв,2012. 
С.37-41. 
Танчак А. Політичні права 
людини: поняття та зміст. 
Актуальні проблеми держави і 
права. Випуск 24. Одеса: 
Юридична література, 2005. 
С.35-45. 

- // - // - 

 

- // - // 
- 

 

2 Тема 8. Міжнародні 
стандарти основних 
культурних прав людини та 
їх імплементація в Україні 

1. Стандарт права на 
освіту  та його 
структура. 

2. Міжнародно-правові 
вимоги до 

лекція, 
практ. 

 Ноговіцина Ю.О. Права 
людини культурні // Українська 
дипломатична енциклопедія: У 
2-х т./Редкол.:Л. В. Губерський 
(голова) та ін. — К.:Знання 
України, 2004 — Т.2 — 812с. 
Каратаева Л. А. Культурные 
права и свободы человека и 
гражданина - самостоятельная 

- // - // - 

 

- // - // 
- 
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