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ВСТУП 

  Програма з навчальної дисципліни «Міжнародний захист прав людини»  

для студентів денної та заочної форми навчання за спеціальністю 081 Право. 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є вивчення процесів, 

загальних закономірностей та специфічних особливостей виникнення й 

розвитку міжнародних механізмів захисту прав людини як на загальному рівні 

в рамках ООН, так і в рамках регіональних міжнародних організацій, при цьому 

– в історичних умовах, і в хронологічній послідовності. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна «Міжнародний захист 

прав людини» тісно пов’язана з такими дисциплінами:  «Теорія держави та 

права», «Конституційне право України», «Історія держави і права».  

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «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 ріні 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.  

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Міжнародний захист 

прав людини» є оволодіння знаннями у сфері захисту прав людини, засвоєння 

суті каталогу прав людини, розвиток навичок правильного тлумачення поняття 

«права людини» та вміння  самостійної практичної роботи з міжнародними 

документами у сфері захисту прав людини. Засвоєння механізмів захисту прав 

людини та міжнародному та регіональному рівнях, у тому числі щодо подання 

скарг до міжнародних органів у сфері захисту прав людини.  

 1.3. Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі фахової передвищої 

освіти повинні: 

знати:  

- особливості розвитку ідей прав людини в історії політико-правової 

думки;  

- сутність та правову природу поняття правового статусу особи;  

- основні підходи до класифікації прав людини;  

- понятійний апарат системи міжнародних стандартів з питань 

захисту людини та основних свобод;  

- принципи, на яких ґрунтується співробітництво держав в сфері 

міжнародно-правового захисту прав людини; 

- нормативний зміст міжнародних стандартів прав людини; 

- засоби імплементації міжнародних норм з питань прав людини; 
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- міжнародно-правові зобов’язання України за універсальними та 

регіональними конвенціями з прав людини; 

- тенденції розвитку інституту міжнародного захисту прав людини у 

міжнародному праві. 

вміти: 

- використовувати основні природні права та позитивні права 

закріплені у міжнародно-правових актах;  

- враховувати процеси еволюції прав людини впродовж розвитку 

цивілізації;  

- застосовувати отримані знання на практиці; 

- користуватися міжнародно-правовою термінологією у сфері захисту 

прав людини; 

- визначати рівень дотримання міжнародних стандартів прав людини 

в будь-якій державі;  

- укладати національні і міжнародні документи щодо захисту прав 

людини відповідно до міжнародних стандартів прав людини;  

- класифікувати права і свободи людини;  

- визначати найбільш ефективні форми та способи реалізації прав і 

свобод людини; 

-  визначати правомірність чи неправомірність обмеження прав і 

свобод людини;  

- визначати найбільш ефективні засоби захисту прав людини на 

національному та міжнародному рівнях;  

- застосовувати на практиці міжнародні та європейські механізми 

захисту прав людини.  

 

 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Становлення міжнародної системи захисту прав людини. 

Права людини в правових системах світу 

Підходи до класифікації прав в свобод людини і громадянина. Поняття 

прав і свобод. Права людини і права громадянина. Класифікація права людини 

за періодами їх виникнення. Класифікація прав людини за сферою їх існування. 

Особисті (громадянські) права. Політичні права. Економічні права. Соціальні 

права. Культурні права. Класифікація прав за можливістю обмеження. 

Абсолютні права. Відносні права. Класифікація прав за способом реалізації. 

Колективні та індивідуальні права. 

 

Тема 2. Універсальний механізм захисту прав людини. Захист прав 

людини, що здійснюється під егідою ООН 

Статут ООН, Загальна декларація прав людини 1948 р., Міжнародний 

пакт про громадянські та політичні права 1966 р., Міжнародний пакт про 
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економічні, соціальні та культурні права 1966 р. Рада ООН з прав людини. 

Верховний Комісар ООН з прав людини . Комітет із прав людини. Комітет із 

економічних, соціальних та культурних прав. Комітет із ліквідації 

дискримінації щодо жінок . Комітет із прав дитини. Комітет проти катувань. 

Комітет із ліквідації расової дискримінації. Управління Верховного Комісара 

ООН у справах біженців (УВКБ ООН). 

 

Тема 3. Загальна декларація прав людини 1948 р. як базове джерело 

закріплення міжнародних стандартів захисту прав людини 

Передумови прийняття Загальної декларації прав людини 1948 року. 

Історія створення Загальної декларації прав людини. Структура Загальної 

декларації прав людини. Юридична природа Загальної декларації прав людини. 

Характеристика Загальної декларації прав людини. Роль та історичне значення 

Загальної декларації прав людини в міжнародно-правовому механізмі захисту 

прав людини. 

Імплементація норм Загальної декларації прав людини до Конституції 

України. 

 

Тема 4. Становлення та розвиток інституту захисту прав людини на 

регіональному рівні 

Система регіональних органів  у міжнародному механізмі захисту прав 

людини. Mіжнародно-правове регулювання захисту прав людини в межах Ради 

Європи. Поняття і зміст Африканської системи захисту прав людини. Історія 

розвитку Африканської системи захисту прав людини. Африканська хартія прав 

людини і народів. Банжульська хартія. Організація африканської єдності. 

Африканський союз. Поняття і зміст Американської системи захисту прав 

людини. Історія розвитку Міжамериканської системи захисту прав людини. 

Американська конвенція прав людини. Організація американських держав. 

Американський суд з прав людини. Поняття і зміст Міжарабської системи 

захисту прав людини. Історія розвитку Міжарабської системи захисту прав 

людини. Арабська хартія прав 8 людини. Ліга арабських держав. Арабський суд 

з прав людини. Захист прав людини в рамках АСЕАН (Асоціація держав 

Південно-Східної Азії). 

 

Тема 5. Хартія основних прав Європейського Союзу 

як регіональний стандарт у галузі захисту прав людини 

Передумови прийняття Хартії основних прав Європейського Союзу 

Прийняття Хартії основних прав ЄС. Структурно-змістовні особливості Хартії 

ЄС. Місце Хартії ЄС у системі джерел права ЄС. Значення Хартії основних 

прав ЄС. Особливі умови застосування Хартії основних прав Європейського 

Союзу для деяких держав-членів об’єднання. 
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Тема 6. Європейська система захисту прав людини.  Європейська 

конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. як 

загальноєвропейський стандарт  основних прав людини 

Рада Європи як регіональна міжнародна організація. Структура Ради 

Європи. Діяльність статутних органів Ради Європи в ділянці захисту прав 

людини. Європейський Союз як регіональна міжнародна організація. 

Інституційна структура Європейського Союзу. 

Передумови прийняття Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 року. Історія прийняття Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод. Структура Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод. Юридична природа Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод. Характеристика Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод. Контрольний механізм за виконанням 

державами-учасниками Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод. Роль Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у 

регіональному міжнародно-правовому механізмі захисту прав людини. 

 

Тема 7. Європейський суд з прав людини 

Загальна характеристика Європейського Суду з прав людини,  його 

юрисдикція та компетенція. Склад та організаційна структура Європейського 

Суду з прав людини. Особливості статусу судді ЄСПЛ. Умови прийнятності 

індивідуальної заяви: процесуальні,  змістовні (по суті), юрисдикційні критерії. 

Вимоги до індивідуальної заяви(скарги) до Європейського Суду з прав людини. 

Застосування ЄСПЛ тимчасових (захисних) заходів: поняття та умови. Пілотні 

рішення ЄСПЛ. 

 

Тема 8. Обсяг та складові основних прав людини відповідно до 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

Загальна характеристика права людини на життя. Зобов’язання держав із 

захисту права на життя відповідно до ст. 2 ЄКПЛ. Смертна кара як вид 

покарання (Протокол № 6 ЄКПЛ). Доцільність та можливість застосування. 

Правомірні підстави обмеження права на життя.  Екстрадиція, аборт, евтаназія 

як особливі випадки застосування ст. 2 ЄКПЛ. Тлумачення понять «катування», 

«нелюдське поводження», «таке, що принижує гідність поводження чи 

покарання». Загальна характеристика заборони рабства та примусової праці. 

Межі заборони обов’язкової чи примусової праці. Торгівля людьми як форма 

рабства. Загальна характеристика права людини на особисту недоторканність. 

Випадки правомірного позбавлення свободи. Загальна характеристика права на 

справедливий суд. Поняття «суд» в контексті ЄСПЛ. Право людини на доступ 

до суду. Гарантії права на справедливий судовий розгляд. Загальна 

характеристика права на повагу до приватного і сімейного життя. Зобов’язання 

держави щодо захисту права на повагу до приватного і сімейного життя. Право 

на шлюб. Загальна характеристика заборони дискримінації. Форми та види 

дискримінації. Поняття позитивної дискримінації. Загальна характеристика 
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свободи думки, совісті і релігії. Загальна характеристика свободи вираження 

поглядів. Загальна характеристика свободи зібрань та об'єднання. 

Правомірність втручання у віросповідання. Мова ненависті та свобода 

вираження негативного ставлення: відмежування. Обмеження свободи мирних 

зібрань. Загальна характеристика захисту права власності. Право на вільні 

вибори. Свобода пересування. Право на освіту. Заборона вислання 

громадянина. Заборона вислання за борг. Загальна характеристика інших прав, 

передбачених Протоколами до ЄКПЛ. 

 

Тема 9. Міжнародно-правове регулювання захисту окремих категорій 

осіб 

Особливості міжнародно-правового захисту прав жінок. Особливості 

міжнародно-правового захисту прав дітей. Особливості міжнародно-правового 

захисту прав осіб з інвалідністю.Особливості міжнародно-правового захисту 

прав пацієнтів. Особливості міжнародно-правового захисту прав жертв 

злочину. Особливості міжнародно-правового захисту прав біженців, 

вимушених переселенців і переміщених осіб. Особливості міжнародно-

правового захисту прав меншин і корінних народів. 

 

Тема 10. Міжамериканська система захисту прав людини 

Організація американських держав як регіональна міжнародна 

організація. Статут Організації американських держав. Структура Організації 

американських держав. 

Основні регіональні міжнародно-правові акти у сфері захисту прав і 

свобод людини. Структура Американської декларації прав і обов’язків людини 

1948 року. Характеристика Американської декларації прав і обов’язків людини. 

Структура Американської конвенції з прав людини 1969 року. Характеристика  

Американської конвенції з прав людини. Статус та повноваження 

Міжамериканської комісії з прав людини. Діяльність Міжамериканського суду 

з прав людини. 

 

Тема 11. Африканська система захисту прав людини 

Африканський Союз як регіональна міжнародна організація. Статут 

Африканського Союзу. Структура Африканського Союзу. 

Основні регіональні міжнародно-правові акти у сфері захисту прав і 

свобод людини. Структура Африканської хартії прав людини і народів 1981 

року. Характеристика Африканської хартії прав людини і народів. Статус та 

повноваження Африканської комісії з прав людини і народів. Діяльність 

Африканського суду з прав людини і народів. 

 

3. Рекомендована література 

Основна: 

1. Аракелян М.Р. Міжнародно-правовий захист прав людини: навч.-

метод. посібн. Київ: Вид-во Фенікс, 2019. 194 с. 
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2. Баймуратов М.А. Защита прав женщин и детей в период кризисных 

ситуаций и международное право: монография. Одесса: Юрид. лит., 2003. 224 с. 

3. Бурлак О.В. Міжнародні стандарти щодо статусу і функціонування 

національних установ із захисту і заохочення прав людини: монографія. Івано-

Франківськ: Симфонія форте, 2012. 212 с. 
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