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1. Опис дисципліни 

Анотація 

дисципліни 

(Призначення 

навчальної 

дисципліни) 

Міжнародний захист прав людиниєдисципліною обов’язкової складової 

навчального плану, циклу дисциплін, які формують професійні 

компетентності. Студенти отримують теоретичні знання та практичні навички 

використанняінструментарію науки про права та свободи людини, 

забезпечення їх реалізації, захисту, гармонізації національного законодавства 

з міжнародно-правовими стандартами і нормами в цій галузі, сучасною 

системою правового захисту особи на міжнародному рівні. 

Мета вивчення Метою вивчення навчальної дисципліни «Міжнародний захист прав людини» 

є формування системи знань про систему національних та міжнародних 

засобів захисту прав і свобод людини та навичок їх застосування  у 

практичній юридичній  діяльності 
 

Завдання 

навчальної 

дисципліни 

Завданням курсу «Міжнародний захист прав людини»  є оволодіння 

теоретичними та практичними знаннями про правову природу та юридичну 

сутність прав і свобод людини, форми та способи їх реалізації, а також про 

рівні та складові елементи юридичного механізму захисту прав і свобод 

людини; набуття професійних практичних навичок щодо визначення, обрання 

та реалізації найбільш ефективних засобів захисту прав людини 

Пререквізити Вивчення дисципліни «Міжнародний захист прав людини» базується на 

знаннях, отриманих під час вивчення таких дисциплін як теорія держави і 

права; конституційне право та процес; адміністративне право; 

адміністративний процес, цивільне та сімейне право; цивільний процес; 

кримінальне право;  кримінальний процес; міжнародне публічне право  

Результати 

навчання  

РН3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел.  

РН5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) 

з достатньою обґрунтованістю. 

РН6. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему.  

РН15. Вільно використовувати для професійної діяльності доступні 

інформаційні технології і бази даних 

РН20. Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів 

РН21. Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, 

виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові 

висновки. 

РН22. Готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до 

правового висновку зробленого у різних правових ситуаціях. 

РН23. Надавати консультації щодо можливих способів захисту  прав та 

інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях. 

РН 24. Застосовувати набуті знання в сфері гендерної рівності 

та прав жінок. 

РН 25. Використовувати та застосовувати положеннянаціонального та 

міжнародного законодавства в сферіохорони довкілля, визначати способи 

реалізації та захистуекологічних прав та обов’язків. 
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2. Обсяг  та ознаки навчальної дисципліни 

Найменування показників  
Галузь знань, спеціальність, 

рівень вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма  

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 5 
Галузь знань: 

08 «Право» 

 

 

 

 

 

Спеціальність: 

081 «Право» 

 

 

 

 

Рівень вищої освіти: 

перший (бакалаврський) 

_________________________ 

Обов’язкова 

 

 

Модулів – 2 

 

Рік підготовки 

 

Змістових модулів – 3 

 

4-й 4-й 

 Семестр 

Загальна кількість годин – 

150  

8-й 8-й 

Лекції 

 

30 год. 

 

8  год. 

Практичні, семінарські 

 

50 год. 

 

8 год. 

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

 

70 год. 

 

134  год. 

Індивідуальні завдання:  

  

Вид контролю:  

 

Екзамен 

 

Екзамен 
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3. Дидактична карта дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

 

 

денна форма заочна форма 

 

 

Усього у тому числі Усього у тому числі 

 

 

 

 

л Пр Лаб інд ср.  

 

Л    Пр    Лаб     Ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9    10    11    12 

 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Загальні положення  про права людини. Міжнародно-правовий  

механізм  захисту  прав  людини,  захист  прав людини  в  рамках  Європейської  

конвенції  про  захист  прав  людини  і основоположних свобод. 

 
Тема 1.  

Загальні 

положення про 

права людини 

 

 

15 

 

2 

 

4 
- - 

 

7 

 

 

16 

 

1 

 

1 

 

  

14 

Тема 2. Захист 

прав людини в 

рамках ООН 

 

 

15 

 

4 

 

6 - - 

 

7 

 

18 

 

1 

 

1 

  

16 

 

Тема 3. Захист 

прав людини в 

Європі 

 

 

15 

 

4 

 

6 - - 

 

7 

 

20 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

  

18 

Тема 4.Інші 

регіональні 

системи захисту 

прав 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

2 

 

4 - - 

 

7 

 

18 

 

 

1 

 

 

1 

 

  

16 

Разом  1 модуль 60 10 20 - - 28 72 4 4  64 

Модуль 2. 

Змістовий модуль 2. Загальна характеристика та захист  особистих прав та прав, що 

забезпечують соціальне буття людини 

Тема 5. 

Право на життя. 
Право на 
безпечне для 
життя та здоров'я 
довкілля 
 Заборона 

катувань.  Право 

на особисту 

недоторканність  

 

 

 

 

15 

 

 

2 

 

 

6 

- - 

 

 

7 

 

 

 

14 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

12 

 

 

Тема 6.   
Свобода думки, 

совісті і релігії. 

Свобода 

вираження 

поглядів. 

 

 

 

функціх 

Форма (джерела) 

права. Норма 

права. 

 

15 

 

 

4 

 

4 
- - 

 

7 

 

13 

 

 

1 

 

 

 

 

 

12 

 

 

Тема 7. Право на 

повагу до 

приватного та 

сімейного життя,  

 

житла та 

кореспонденції 

 

15 

 

4 

 

4 
- - 

 

7 

 

12 

 

1 

 

1 

 

 
 

10 

Змістовий модуль 3. Заборона дискримінації. Обмеження прав і свобод людини.  Право 

на справедливий суд.  Міжнародний захист прав людини під час збройних конфлікті 

- 

- 
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Тема 8.   

Заборона 

дискримінації. 

Право на 

справедливий суд 

 

 

 

 

15 

 

 

4 

 

 

6 

- -  

 

7 

 

12 

 

 

 

1 

 

 

1 

  

12 

 

Тема 9.  

Правомірне 

обмеження прав 

людини 

 

 

15 

 

 

2 

 

 

4 

   

 

7 

 

12 

 

 

 

 

  

12 

Тема 10.  

Міжнародний 

захист прав 

людини під час 

збройних 

конфліктів. 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

6 

   

 

7 

 

13 

 

 

 

 

 

 

1 

  

12 

 

Разом 2 модуль  90 20 30   42 78 4 4  70 

 

Разом  

 

150  

 

30 

 

50 - - 70 

 

150 

 

8 

 

8 

 

 

 

134 

 

Самостійна робота 

Зміст самостійної роботи з дисципліни «Міжнародний захист прав людини» складають: 

1. Опрацювання теоретичних питань курсу 

2. Опрацювання нормативних джерел,  навчальної  та наукової літератури 

3. Підготовка доповідей та повідомлень із обраної тематики. 

4. Виконання завдань для самоконтролю 

5. Вирішення практичних кейсів 

6. Підготовка до модульного контролю та заліку  

 

Назва теми Кількість годин 

 

 

Денна 

 форма 

заочна форма 

Загальні положення про права людини 7 14 

Захист прав людини в рамках ООН 

 

7 16 

Захист прав людини в Європі 

 

7 18 

Інші регіональні системи захисту прав 7 16 

Право на життя. Право на безпечне для життя та здоров'я 

довкілля. Заборона катувань, нелюдських або таких, що 

принижують гідність, видів поводження чи покарання. 

Право на свободу та особисту недоторканність 

 

 

7 12 

Свобода думки, совісті і релігії. Свобода вираження поглядів 

Свобода вираження поглядів. 

 

7 12 

Право на повагу до приватного та сімейного життя, житла та 

кореспонденції. Право на власність. 

 

 

7 10 

Заборона дискримінації. Право на справедливий суд та на 

ефективний засіб юридичного захисту 

7 12 

Правомірне обмеження прав людини та відступ держав від 

своїх зобов’язань у сфері прав людини 

7 12 

Міжнародний захист прав людини під час збройних 

конфліктів 

7 12 

Разом 70 134 
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4. Індивідуальні завдання -  з даної дисципліни не передбачено 

 

5. Методи навчання 1. Словесні (пояснення, розповідь, лекція, бесіда), наочні 

(ілюстрація, демонстрація), практичні вправи. 

2. Індуктивні (вивчення явищ від одиничного до загального), 

дедуктивні (вивчення явищ від загального окремого). 

3. Проблемно-пошукові, дослідницькі, евристичні, аналітичні, 

зокрема аналіз науково-юридичної літератури та періодичних видань 

робота з інформаційними матеріалами в мережі Internet. 

4.   Методи стимулювання й мотивації учіння: навчальні дискусії та 

дебати, створення ситуацій апперцепції (опори на життєвий досвід 

студента). 

5. Інноваційні методи організації та здійснення навчально-

пізнавальної діяльності: інтерактивні методи (ділові ігри), кейс-метод, 

мозковий штурм, фасилітація, коучинг  

6. Система контролю та 

оцінювання. 

Система складається з поточного, модульного та підсумкового 

контролю: 

Поточний контроль здійснюється у кожній академічній групі, і 

полягає у тому, що студенти виконують теоретичні та практичні 

завдання  у відповідні аудиторні часи та у часи самостійної роботи.  

Практична частина, як форма поточного контролю, складається з 

20 практичних занять. Їхній максимальний сумарний рейтинговий бал 

становить 60  балів, з них перший модуль –24 балів, другий модуль - 

36 балів. За кожне практичне заняття студент набирає від 0 до 3 балів 

(на кожну тему  -  від  0 до 6 балів) в залежності від обсягу та якості 

виконання  теоретичних та  практичних завдань.  

Критерії оцінювання роботи студентів на практичних 

заняттях: 

Виступ з питань певної теми розділу на практичному занятті – 1 бал 

Доповідь з проблемної тематики з презентацією – 2 бали 

Вирішення кейсів  -  3 бали  

Вирішення тестів – 1 бал 

Участь у інтерактивних заходах (мозкові штурми, ділові ігри, 

аналітичні сесії, дискусії -   до 3 балів 

Участь у науково-дослідній роботі (роботі конференцій, студентських 

наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, участь в 

конкурсах тощо)  заохочується додатковими балами – до 10 балів. 

Якщо навчальний процес відбувається дистанційно, можливі корекції  

критеріїв оцінювання  з урахуванням специфіки такого виду навчання. 

Кількість можливих балів відображається у відповідних завданнях, 

викладених в системі MOODLE.  

Модульний контроль проводиться на відповідному до навчального 

графіку тижні. Формою проведення модульного контролю є виконання 

модульної контрольної роботи, оформленої письмово або за 

допомогою спеціалізованого тестувального програмного забезпечення. 

Тривалість складання студентом модульної контрольної роботи не 

перевищує двох академічних годин. Максимальний рейтинговий бал 

при цьому не перевищує 40 балів, зокрема  Модульна контрольна 

робота 1 – 20 балів, Модульна контрольна робота  2 – 20 балів.  

Підсумковим контролем засвоєння дисципліни є  екзамен. У 

відповідності до стандарту підприємства підсумковий контроль 

автоматично проставляється як сума рейтингових балів поточного та 
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модульного контролю. У разі недостатньої кількості балів (<60) та 

мінімально необхідної кількості балів поточного контролю (від 20 

балів) студент має змогу здавати екзамен у письмовій формі за 

білетами, що розроблені викладачем, згідно за розробленим 

навчальним відділом розкладом. Письмову роботу кодують та надають 

викладачу на перевірку. Кількість максимальних рейтингових балів 

становить 40. Ці бали замінюють рейтингові бали модульного 

контролю, та у разі достатньої кількості з поточним контролем 

ставиться оцінка.  

7. Технічне й програмне 

забезпечення/обладнання 

Ноутбук/персональний комп’ютер, мобільний пристрій з 

підключенням до Інтернет для комунікації, опитувань, виконання 

завдань, самостійної роботи, проходження тестування  

Самостійна робота може виконуватись як у ОЦ ЗІЕІТ, так і у інших 

зручних місцях для студента, у час, вільний від основного навчання та 

за умови наявності у нього персонального комп’ютера з відповідним 

програмним забезпеченням. 

Студентам надається доступ до платформи Moodle та  бібліотечних 

ресурсів,  в т.ч. електронних 

8. Політика дисципліни. Курс передбачає роботу в колективі. 

Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної 

критики. 

Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 

нараховуються бали. За об’єктивних причин  навчання може відбуватись в 

дистанційному режимі за погодженням із керівником курсу та презентувати 

виконані завдання під час консультації викладача. 

Самостійна робота включає в себе теоретичне вивчення питань, що 
стосуються тем лекційних занять, які не ввійшли в теоретичний курс, або ж 

були розглянуті коротко, їх поглиблена проробка за рекомендованою 

літературою, а також виконання завдань з метою закріплення теоретичного 

матеріалу. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у 
встановлений термін. 

Студент, який спізнився, вважається таким, що пропустив заняття з 

неповажної причини з виставленням 0 балів за заняття, і при цьому має 

право бути присутнім на занятті. 

Здобувачам вищої освіти після аудиторних занять надається право 

підвищувати свій рейтинг лише під час тижня самостійної роботи та  на 

тижнях складання  модульного контролю таіспиту (підсумкового 
оцінювання) за графіком екзаменаційної сесії. 

• Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної 

доброчесності: при використанні Інтернет ресурсів та інших джерел 
інформації студент повинен вказати джерело, використане під час виконання 

завдання. 

• У разі виявлення факту плагіату студент отримує за завдання 0 балів і 
повинен повторно виконати завдання, 

• Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 

використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється 

використовувати лише під час он-лайн тестування. 
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9. Розподіл балів, які отримують студенти 

№ 

з/п 
Модуль Змістовний модуль Тема Бали 

1 Модуль 1 

 

 

 

Змістовний модуль 1 

Тема 1 6 

2 Тема 2 6 

3 Тема 3 6 

4 Тема 4 6 

5  

 

 

Модуль 2  

 

Змістовий модуль 2  

Тема 5 6 

6 Тема 6 6 

8                Тема 7.  6 

 

Змістовий  модуль 3  

               Тема 8 6 

               Тема  9 6 

               Тема 10 6 

9   

10 Модульна робота 1  

Модульна робота 2  

20 

20 

11 Підсумковий залік  40 

 Разом за дисципліною 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 
для заліку 

90 – 100 Відмінно 

Зараховано 

82-89 
Добре 

74-81 

64-73 
Задовільно 

60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

10. Питання до заліку. 

1. Природа  та сутність прав людини.  

2. Класифікація прав людини.  

3. Універсальність прав людини. 

4. Захист прав людини в діяльності Ліги Націй. 

5. Статут ООН. Загальна декларація прав людини 1948 р. 

6. Рада ООН з прав людини . 

7. Верховний комісар ООН з прав людини.   

8. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права 1966 р. Комітет по правах людини.  

9. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права 1966 р. Комітет з 

економічних, соціальних та культурних прав. 

10. Конвенція ООН з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок 1979 р. Комітет з ліквідації 

дискримінації щодо жінок.  

11. Конвенція про права дитини 1989 р. Комітет з прав дитини.  

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/995_015
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/995_043
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/995_042
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/995_207
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/995_021
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12. Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують 

гідність, видів поводження і покарання 1984 р. Комітет проти катувань. 

13. Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації 1965 р. Комітет по 

ліквідації расової дискримінації.  

14. Конвенція про права осіб з інвалідністю 2006 р. Комітет з прав осіб з інвалідністю. 

15. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р.: принципи тлумачення, 

особливості застосування в національному правопорядку.  

16. Європейський суд з прав людини: юрисдикція та процедура звернення.  

17. Виконання рішень Європейського суду з прав людини в Україні (справа “Бурмин та інші 

проти України” №№ 46852/13, 47786/13, 54125/13, рішення Великої палати 2017 р.; справа 

“Бочан проти України № 2” 2015 р.).  

18. Закон України “Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав 

людини” від 23 лютого 2006 р. № 3477-IV 

19. Контроль Комітету Міністрів Ради Європи за виконанням рішень Європейського суду з прав 

людини.  

20. Європейська соціальна хартія (переглянута). 

21. Захист прав людини в Європейському Союзі.  

22. Хартія основоположних прав Європейського Союзу 2000 р. 

23. Діяльність ОБСЄ у сфері визначення та просування стандартів захисту прав людини (Бюро з 

демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, Верховний комісар ОБСЄ у справах 

національних меншин) 

24. Міжамериканська система захисту прав людини.  

25. Африканська система захисту прав людини.  

26. Субрегіональні системи захисту прав людини в Африці.  

27. Арабська система захисту прав людини. 

28. Захист прав людини в рамках АСЕАН (Асоціація держав Південно-Східної Азії) 

29. Обсяг та складові права на життя. Зобов’язання держави щодо права на життя.  

30. Практика Європейського суду з прав людини щодо права на життя (справа “Макканн та інші 

проти Сполученого Королівства” (McCannandOthersv. UnitedKingdom), № 18984/91, рішення 

Великої палати 1995 р.; справа “Лопеш де Соуза Фернандеш проти Португалії” 

(LopesdeSousaFernandesv. Portugal), № 56080/13, рішення Великої палати 2017 р.) 

31. Право на безпечне для життя та здоров'я довкілля. 
32. Обсяг та складові заборони катувань, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів 

поводження чи покарання. 

33. Практика Європейського суду з прав людини щодо заборони катувань, нелюдських або 

таких, що принижують гідність, видів поводження чи покарання (справа “Сорінг проти 

Сполученого Королівства” (Soering v. United Kingdom), № 14038/88, 1989 р.; справа “Гефген 

проти Німеччини” (Gafgen v. Germany), № 22978/05, рішення Великої палати 2010 

р.; “Каверзін проти України”, № 23893/03, 2012 р.) 

34. Обсяг та складові права на свободу та особисту недоторканність.  

35. Зобов’язання держави щодо права на свободу та особисту недоторканність.  

36. Практика Європейського суду з прав людини щодо права на свободу та особисту 

недоторканність (справа “Харченко проти України”, № 40107/02, 2011 р.; справа “Остін та 

інші проти Сполученого Королівства” (AustinandOthersv. UnitedKingdom) № 39692/09, 

рішення Великої палати 2012 р.).  

37. Обсяг та складові права на свободу думки, совісті і релігії.  

38. Зобов’язання держави щодо права на свободу думки, совісті і релігії. 

39. Практика Європейського суду з прав людини щодо права на свободу думки, совісті і релігії 

(справа “Коккінакіс проти Греції” (Kokkinakis v. Greece) № 14307/88, 1993 р.; справа “С. А. 

С. проти Франції” (S.A.S. v. France), № 43835/11, рішення Великої палати 2014 р.; справа 

“Евейда та інші проти Сполученого Королівства” (Eweida and Others v. United Kingdom), 

№№ 48420/10, 59842/10, 51671/10, 36516/10, 2013 р.) 

40. Обсяг та складові права на свободу вираження поглядів.  

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/995_085
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/995_085
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/995_105
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/995_g71
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/995_004
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/974_a43#n3
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/974_a43#n3
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/3477-15
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/994_062#n3
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/974_851#n3
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/974_662
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41. Зобов’язання держави щодо права на свободу вираження поглядів. 

42. Практика Європейського суду з прав людини щодо права на свободу вираження поглядів 

(справа “Лінгенс проти Австрії” (Lingensv. Austria), № 9815/82, 1986 р.; справа “Угорський 

Гельсінський Комітет проти Угорщини” (MagyarHelsinkiBizottsagv. Hungary), № 18030/11, 

рішення Великої палати 2016 р.; справа “Аксель Шпрінгер АГ проти Німеччини” 

(AxelSpringerAGv. Germany), № 39954/08, рішення Великої палати 2012 р.) 

43. Обсяг та складові права на свободу зібрань та об’єднання. Зобов’язання держави щодо права 

на свободу зібрань та об’єднання.  

44. Практика Європейського суду з прав людини щодо права на свободу зібрань та об’єднання 

(справа “Веніамін Тимошенко та інші проти України”, № 48408/12, 2014 р.; справа “Букта та 

інші проти Угорщини” (BuktaandOthersv. Hungary), № 25691/04, 2007 р.; справа “Баранкевич 

проти Росії” (Barankevichv. Russia), № 10519/03, 2007 р.).  

45. Обсяг та складові права на повагу до приватного і сімейного життя, житла та кореспонденції.  

46. Практика Європейського суду з прав людини щодо права на повагу до приватного життя 

(справа “С. і Марпер проти Сполученого Королівства” (SandMarperv. UnitedKingdom), №№ 

30562/04, 30566/04, рішення Великої палати 2008 р.; справа “Денісов проти України”, № 

76639/11, рішення Великої палати 2018 р.). 

47. Практика Європейського суду з прав людини щодо права на повагу до сімейного життя 

(справа “Савіни проти України”, № 39948/06, 2008 р.; справа “М.Р. і Д.Р. проти України”, № 

63551/13, 2018 р.) 

48. Практика Європейського суду з прав людини щодо права на повагу до житла (справа “Німіц 

проти Німеччини” (Niemietz v.Germany), № 13710/88, 1992 р.; справа “Кривіцька та 

Кривіцький проти України”, № 30856/03, 2011 р.) 

49. Практика Європейського суду з прав людини щодо права на повагу до кореспонденції 

(справа “Роман Захаров проти Росії” (Roman Zakharov v. Russia), № 47143/06, рішення 

Великої палати 2015 р.; справа “Барбулеску проти Румунії” (Barbulescu v. Romania), № 

61496/08, рішення Великої палати 2017 р.) 

50. Обсяг та складові права на власність. Зобов’язання держави щодо права на власність. 

Практика Європейського суду з прав людини щодо права на власність (справа “Спорронґ і 

Льоннрот проти Швеції” (Sporrong and Lonnroth v. Sweden), №№ 7151/75, 7152/75, 1982 р.; 

справа “Лоізіду проти Туреччини” (Loizidou v. Turkey), № 15318/89, рішення Великої палати 

1996 р.; справа “Фонд “Батьківська турбота”” проти України”, № 5876/15, 2018 р.) 

51. Обсяг та складові заборони дискримінації. Зобов’язання держави щодо заборони 

дискримінації.  

52. Практика Європейського суду з прав людини щодо заборони дискримінації (справа “Пічкур 

проти України”, № 10441/06, 2013 р.; справа “D. H. та інші проти Чеської Республіки” (D.H. 

andOthersv. theCzechRepublic), № 57325/00, рішення Великої палати 2007 р.).  

53. Обсяг та складові права на справедливий суд та на ефективний засіб юридичного захисту. 

Зобов’язання держави щодо права на справедливий суд та на ефективний засіб юридичного 

захисту.  

54. Практика Європейського суду з прав людини щодо права на справедливий суд та на 

ефективний засіб юридичного захисту (справа “Олександр Волков проти України”, № 

21722/11, рішення Великої Палати 2013 р.; справа “Бурмич та інші проти України”, №№ 

46852/13, 47786/13, 54125/13, рішення Великої палати 2017 р.) 

55. Правомірне обмеження прав людини та відступ держав від своїх зобов’язань у сфері прав 

людини під час надзвичайного стану, становища або ситуації.  

56. Відступ держави від своїх зобов’язань у сфері прав людини за надзвичайних станів  

57. Застосування міжнародних стандартів прав людини у період збройних конфліктів.  

58. Захист поранених і хворих у діючих арміях.Захист поранених, хворих та осіб, які зазнали 

корабельної аварії, зі складу збройних сил на морі.  

59. Захист військовополонених.Захист цивільного населення під час війни. Захист жінок та дітей 

під час війни 

 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/974_a44#n3
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/974_c96#n3
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/974_454
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/974_774#n3
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/974_774#n3
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/980_098
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/980_098
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/974_d03#n3
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/974_984#n3
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/974_984#n3
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/974_c71#n3
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11. Рекомендована література: 

Базова 

1. Міжнародне публічне право. Міжнародний захист прав людини: посіб.для підгот. до 

зовн.незалеж. оцінювання / за заг.ред. Т.Л.Сироїд. Харків, Право 2020. 494с. 

2. Сироїд Т.Л. Фоміна Л.О. Міжнародний захист прав людини: навч.пос. Харків: Право, 2019. 

310с. 

3. Міжнародно-правовий захист прав людини: навчально-метод. посібник/ за ред.. проф. М.Р. 

Аракеляна. Одеса: 2019. 194с. 

4. Міжнародно-правові стандарти прав людини: навч. посібник / Л. Р. Наливайко, К. В. 

Степаненко. Дніпро: ДДУВС, 2019. 184 с. 

5. Огляд практики ЄСПЛ за 2019 рік. Т. Анцупова, Р. Бабанли, О. Дроздов, О. Дроздова. URL: 

https://unba.org.ua/assets/uploads/publications/Ogljad_ESPL_2019.pdf 

6. Бігняк О. Основи міжнародно-правових стандартів прав людини. Навчально-методичний 

посібник. Видавничий дім Гельветика. 2019.168с. 

7. Шуміло І.А. Міжнародна система захисту прав людини : навчальний посібник. Київ: ФОП 

Голембовська О.О. 2018. 168 с. 

8. Манукян В. И. Международная защита прав человека: право, преценденты, комментарии : 

науч.-практ. пособие Киев : Истина, 2010. 480 с. 

9. В. В. Мицик Права  людини  у  міжнародному  праві.  Міжнародно-правові  механізми  

захисту: підруч. /; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. К. : Промені, 2010.  

722 с. 

10. Лищина И. Международные механизмы защиты прав человека. Харьков : Фолио, 2001. 112 с. 

 

Допоміжна 

1. Пінто де Альбукерке Пауло. Окрема думка. Шлях до справедливості / Пауло Пінто де 

Альбукерке, переклад з англійської та французької В.А. Капліної, упорядник, авт. передмови 

О.В. Капліна. Харків: Право, 2020. 552 с 

2. Островська Б.В.  Міжнародно-правове регулювання права людини на життя в контексті 

біоетики. К., Логос, 2019.604с.  

3. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях  та відповідях): 

навч.-посіб. \за заг. ред. І.В. Яковюка. - Харків: Право, 2019.- 124с.  

4. Теорія  та  практика  застосування  Конвенції   про  захист  прав  людини  і  основоположних 

свобод:навч.-посіб. за заг. ред. О.В. Сердюка,  І.В. Яковюка. – 2-ге  видання, допов. Харків 

:Право, 2019.- 404с. 

5. Христова Г. О. Позитивні зобов’язання держави у сфері прав людини: сучасні виклики: 

монографія. Харків: Право, 2018. 680 с. 

6. Размєтаєва Ю.В. Доктрина  та практика захисту прав людини. Навчальний посібник. К., 

ФОП Голембовська О.О., 2018. 364с.  

7. Правові позиції Європейського суду з прав людини: аналітичний огляд / О.М. Дроздов, О.В. 

Дроздова; за заг. ред. О.М. Дроздова, М.С. Ковтун, В.І. Ковтуна. Харків: Видавничий 

будинок «Фактор», 2018. 624 с. 

8. Віткаускас Довидас, Диков Григорій. Захист права на справедливий суд відповідно до 

Європейської конвенції з прав людини. Посібник для юристів. Видання 2-ге, підготовлене 

Довидасом Віткаускасом. – Рада Європи, 2018. 189 с. URL: https://www.echr.com.ua/wp-

content/ uploads/2018/06/spravedlyviy-sud-ECHR_UKR.pdf 8 

9. Сенаторова  О.В. Права людини та збройні конфлікти. Навчальний посібник. К., ФОП 

Голембовська О.О., 2018. 210с.  

10. Збірка навчальних матеріалів курсу для учасників тренінгу «Застосування Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод та практики європейського суду з прав 

людини при здійсненні правосуддя» – К.: ВАІТЕ, 2017. – 92 с. 
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