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Рівень вищої освіти Перший  (бакалаврський) 

Статус дисципліни Професійно-орієнтована навчальна дисципліна вибіркового  

компонента фахового  переліку 

Семестр Осінній  семестр 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 кредити/90 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Предмет вивчення спрямований на міжнародно-правові відносини в 

рамках європейських міжнародних організацій щодо захисту та 

забезпечення прав людини. Предметом дослідження є міжнародні 

документи, що визначають правові основи діяльності європейських 

міжнародних організацій у загальноєвропейській системі захисту 

прав людини, і роль кожної з них у цій системі, а також основні 

напрями міжнародно-правового співробітництва РЄ, ЄС та ОБСЄ 

щодо захисту і забезпечення прав людини. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Предмет цікаво вивчати для розуміння особливостей міжнародно-

правових питань співробітництва і взаємодії правових систем Ради 

Європи, Європейського Союзу та Організації з безпеки і 

співробітництва у Європі у сфері захисту прав людини; вивчення 

основних напрямів співробітництва України і Ради Європи у сфері 

захисту прав людини;  дослідженні правових основ співробітництва 

України з Європейським Союзом щодо захисту і забезпечення прав 

людини. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

 креативно мислити, проявляти гнучкість у прийнятті рішень у 

сфері захисту прав людини, керуючись практикою європейських 

судових установ; 

 розуміти закономірності та тенденції розвитку сфери захисту прав 

людини в межах діяльності європейських міжнародних установ; 

 здійснювати моніторинг та аналіз сфери захисту прав людини на 

рівні європейських міжнародних установ та стан реалізації судових 

рішень на території України. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

набуває наступних компетентностей: 

 здатність до формування обґрунтованих пропозицій щодо сфери 

захисту прав людини в межах діяльності європейських міжнародних 

установ; 

 аналізувати справи, ухвалені європейськими міжнародними 

судовими установами. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Поняття європейської системи захисту прав 

людини. Основні етапи еволюції політико-правових вчень та понять 

про права і свободи людини у Європі. Проблемні питання 

класифікації прав людини у Європі. Система європейських 

міжнародних організацій у встановленні європейських стандартів 

прав людини. Організаційно-правові засади європейської системи 



захисту прав людини Ради Європи. Аналіз сучасної моделі 

нормативного закріплення та гарантування прав людини у правовій 

системі Європейського Союзу. Специфіка діяльності Організації з 

безпеки і співробітництва у Європі в рамках «людського виміру». 

Міжнародно-правові питання співробітництва і взаємодії правових 

систем Ради Європи, Європейського Союзу та Організації з безпеки 

і співробітництва у Європі у сфері захисту прав людини. Основні 

напрями співробітництва України і Ради Європи у сфері захисту 

прав людини. Правові основи співробітництва України з 

Європейським Союзом щодо захисту і забезпечення прав людини. 

Правові форми співробітництва України й Організації з безпеки і 

співробітництва у Європі у сфері захисту прав людини. 

Види занять: лекції, практичні заняття, аналіз судових рішень, 

самостійна робота 

Методи навчання: бізнес-кейси, навчальні дискусії, ділові ігри, 

мозкова атака, підготовка есе 

Форми навчання: денна 

Пререквізити Загальні та фахові знання, отримані на бакалаврському рівні  

 

 

 

 рівні вищої освіти 

для фахових дисциплін перерахувати дисципліни, на вивчення яких 

базується Ваша дисципліна 

Пореквізити Знання можуть використовуватися для кваліфікаційної роботи 

ассс при написанні кваліфікаційної роботи 
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