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Силабус навчальної дисципліни 

 

«МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ  

ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ» 

 

Спеціальність: 293 Міжнародне право 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр Осінній семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Навчальний курс «Міжнародно-правові механізми захисту прав 

людини» є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що 

формують профіль фахівця, вносить значний вклад у виховання 

молодої людини, формування особистості майбутнього юриста-

міжнародника. Вивчення особливостей міжнародно-правового 

захисту прав людини є необхідною умовою підготовки фахівця з 

міжнародних відносин, адже належний захист прав та свобод є 

основою громадянського суспільства та підтримки міжнародного 

миру і безпеки у світі. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Навчальна дисципліна спрямована на ознайомлення студентів із 

юридичною природою міжнародного права прав людини як галузі 

сучасного міжнародного права, його історією, принципами, 

джерелами та особливостями. Особлива та основна увага 

приділяється механізмам реалізації та захисту прав людини в 

рамках універсальної та регіональних систем захисту прав людини. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

- практичне оволодіння термінологією дисципліни;  

- оволодіння навичками роботи з міжнародно правовими 

документами, що закріплюють матеріальні та процесуальні норми 

захисту прав людини; 

- забезпечення розуміння студентами  сутності, особливостей та 

відмінностей універсальної та регіональних систем міжнародно-

правового захисту; 

- вміння  використовувати в юридичній практиці знання, здобуті 

в процесі вивчення курсу. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої 

освіти набуває наступних компетентностей: 

- аналізувати міжнародно-правові акти у сфері захисту прав 

людини; 

- визначати найбільш ефективні форми та способи реалізації 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; 

- оцінювати стан відповідності чинного законодавства України 

вимогам міжнародного права прав людини; 

- формулювати пропозиції щодо можливого подальшого 

удосконалення національного законодавства Україні у сфері 

забезпечення та захисту прав та свобод людини і громадянина. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Права людини в історії людства. Поняття, 



природа та сутність прав людини. Міжнародно-правові механізми 

забезпечення, захисту та контролю за дотриманням та захистом 

прав людини: поняття та класифікація. Універсальна система 

захисту прав людини: поняття, структура та джерела. Європейська 

система захисту прав людини: поняття та структура. Загальна 

характеристика ключових правозахисних документів, прийнятих у 

рамках Ради Європи. Американська система захисту прав людини: 

поняття та структура. Африканська система захисту прав людини. 

Система захисту прав людини Арабського регіону. Захист 

універсальних та спеціальних прав та свобод людини. Захист прав 

та свобод людини і громадянина в Україні 

Види занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Методи навчання: семінар-дискусія, дидактичні завдання, 

вирішення практичних задач, робота в малих групах, індивідуальні 

опитування, фронтальне опитування, методи письмового 

контролю, творчі завдання, тестові завдання, аналітичні завдання, 

кейс, презентація 

Форми навчання: денна  

Пререквізити Загальні та фахові знання, отримані на першому (бакалаврському) 

рівні вищої освіти 

Пореквізити Знання з права міжнародних організацій можуть бути використані 

при написанні кваліфікаційної роботи 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Антонович М.М. Україна в міжнародній системі захисту 

прав людини: теорія і практика. Монографія. - К.: Вид-й дім 

«Києво-Могилянська академія», 2007. 

2. Вэйсбродт Д. Международные права человека. Закон, 

политика и процесс: учебник [Єлектронній ресурс] / Дэвид 

Вэйсбродт, Джон Фитцпатрик и Фрэнк Ньюман. Третье издание, 

2001.  

3. Дженіс М. Європейське право у галузі прав людини: 

джерела і практика застосування / М. Дженіс, Р. Кей, Е. Бредлі; 

[пер. з англ.] - К. «АртЕк», 1997.-624 с. 

4. Европейское право. Право Европейского Союза и правовое 

обеспечение защиты прав человека: [учебник] / [под ред. Л. М. 

Энтина]. - М.: Норма, 2007. - 960 с. 

5. Карташкин В. А. Права человека: международная защита в 

условиях глобализации / В. А. Карташкин. - М. - Норма: ИНФРА-

М, 2011. - 288 с. 

6. Мицик В. В. Права людини у міжнародному праві. 

Міжнародно-правові механізми захисту: підруч. [для 

студ.вищ.навч.закл.] / В. В. Мицик. - К.: Видавничий дім 

«Промені», 2010. - 722 с. 

 

Репозитарій НАУ:  

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40689 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40756  

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторний фонд Факультету міжнародних відносин (7 корпус), 

навчальна лабораторія міжнародного права та порівняльного 

правознавства , яка оснащена сучасною комп’ютерною технікою та 

обладнанням для проведення лекційних і практичних занять 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, усно  

Кафедра Кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства  

Факультет Факультет міжнародних відносин 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40689
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40756


Викладач(і)  

НЕВАРА ЛІЛІЯ МИХАЙЛІВНА 

Посада: доцент кафедри 

міжнародного права та порівняльного 

правознавства ФМВ 

Науковий ступінь: кандидат 

юридичних наук 

Вчене звання: доцент 

Профайл викладача:  
Тел.: 406-77-89 

E-mail: kafedra.mp.nau@gmail.com  

Робоче місце: 7.315 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну  
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