
Назва дисципліни Міжнародний захист прав людини 

Інформація про 

факультети (навчально-

наукові інститути) і курси 

навчання, студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

Дисципліна пропонується для викладання як 

міжфакультетська, окрім спеціальності – 081 право 

 

Контактні дані 

розробників робочої 

програми навчальної 

дисципліни,  науково-

педагогічних працівників, 

залучених до викладання 

Кононенко Валерій Петрович, доктор юридичних наук, 

доцент кафедри міжнародних відносин, міжнародної 

інформації та безпеки ХНУ ім. В.Н. Каразіна, тел.: (057) 705 

10 59 

705 10 59Попередні умови 

для вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни відбувається для здобувачів вищої 

освіти на підставі раніше засвоєного матеріалу з 

правознавства, політологій, соціології та інших дисциплін 

соціально-гуманітарного циклу 

Опис 

Мета викладання навчальної дисципліни:  

Метою викладання навчальної дисципліни «Міжнародний 

захист прав людини» є формування у студентів сучасних 

фундаментальних знань у сфері міжнародно-правового 

регулювання співробітництва держав у сфері захисту прав 

людини та професійних навичок з тлумачення та застосування 

відповідної нормативно-правової бази. 

 

Очікувані результати навчання. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент 

повинен знати: 

1) Поняття, джерела та галузеві принципи міжнародного 

захисту прав людини, правові основи діяльності 

міжнародних судових та позасудових механізмів 

захисту прав людини; 

2) Міжнародно-правові нормативні основи захисту 

вразливих категорій населення; 

3) Поняття та характеристику міжнародних злочинів та 

правопорушень у сфері прав людини; 

4) Правові основи діяльності Міжнародного 

кримінального суду.  

В результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен вміти: 

1) Знаходити міжнародно-правову нормативну 

регламентацію конкретних прав людини; 

2) Надавати характеристику та виявляти особливості 

діяльності міжнародних судових та позасудових 

механізмів захисту прав людини; 

3) Проводити порівняльний аналіз законодавства України 

та основних норм та принципів міжнародного захисту 

прав людини. 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи. 

Протягом вивчення навчальної дисципліни у межах 

аудиторної та самостійної роботи студенти повинні засвоїти 

матеріал за наступними темами: 1. Міжнародно-правовий 



захист прав людини як галузь сучасного міжнародного права, 

його галузеві принципи та особливості; 2. Джерела 

міжнародного права прав людини; 3. Поняття, зміст та 

класифікація прав та свобод людини; 4. Роль та компетенція 

головних та допоміжних органів ООН у сфері захисту прав 

людини; 5.Регіональне співробітництво держав у сфері прав 

людини. Європейська система захисту прав людини 

6. Європейський суд з прав людини; 7. Міжнародні злочини та 

правопорушення у сфері прав людини та відповідальність за 

них; 8. Нові тенденції міжнародного співробітництва у сфері 

захисту прав людини 

 

Методи контролю результатів навчання. 

Усне опитування, поточне тестування, підсумкове 

тестування, залік. 

Поточний контроль упродовж семестру – 40 балів; 

залік – 60 балів 

Оцінка успішності студента є рейтинговою і виставляється за 

стобальною шкалою з урахуванням оцінок засвоєння окремих 

тем. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 години /  

3 кредити ECTS. 

 

Мова викладання – українська. 

 

 

 

 


