


 

 

Назва дисципліни 
Міжнародне право прав людини в умовах глобалізації 

Адреса викладання 

дисципліни м. Львів, вул. Січових Стрільців, 19, ауд. 308 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Факультет міжнародних відносин, кафедра міжнародного права 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

29 Міжнародні відносини 

293 Міжнародне право 

Викладач Левицький Тарас Іванович, кандидат  юридичних наук, доцент  

кафедри міжнародного права 

Контактна 

інформація 

викладача (-ів) 

 taras.levytskyy@lnu.edu.ua, taras.levytskyy 61@gmail.com 

 

тел. (032)-239- 47-10 (кафедра міжнародного права) 

Консультації по 

курсу відбуваються 

Щовівторка: 12.30-13.30 год. (кафедра міжнародного права, вул. 

Січових Стрільців, 19, ауд. 309 ) 

Сторінка 

дисципліни 
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Інформація про 

дисципліну 

Дисципліна «Міжнародне право прав людини в умовах глобалізації» є 

нормативною дисципліною з спеціальності 293 «Міжнародне право» 

для освітньої програми «Міжнародне право», яка викладається у 2 

семестрі (магістратури) в обсязі 3 кредитів ECTS 

Коротка анотація 

дисципліни 

  Актуальність даного спецкурсу викликана посиленням уваги 

міжнародного співтовариства до проблем захисту прав людини. В 

результаті вивчення спецкурсу студенти отримують фундаментальні 

знання з теорії даного питання, історії цієї проблеми, набувають 

навичок правового аналізу основних міжнародно-правових актів з 

питань дотримання прав людини. Значна увага приділяється також 

порівняльному аналізу нормативних актів держав, зокрема України, 

міждержавним документам, відповідності перших останнім.  

Вивчення спецкурсу передбачає знання студентами внутрішнього 

законодавства країн, міжнародного публічного права в цілому.  

mailto:taras.levytskyy@lnu.edu.ua
https://intrel.lnu.edu.ua/


Мета дисципліни Формування комплексних знань про правові основи міжнародного 

захисту прав людини . 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

 

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

людини: теорія і практика: моногр.  – К.: Вид. дім « Києво-

Могилян.акад.», 2007.- 384 с. 

2. Аракелян М.Р. Міжнародно-правовий захист прав людини: 

навчальнометодичний посібник з тестовими завданнями для 

підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. О.: Фенік, 2019. 

194 с.  

3. Барабаш Ю. Ключові напрями конституційної політики в галузі 

імплементації міжнародних стандартів прав людини. Вісник Академії 

правових наук України. 2009. № 1. С. 48-54.  

4. Введение в вопросы международной защиты прав человека. 

Учебное пособие. / Под редакцией Райя Хански и Маркку Сукси. – 

Институт прав человека. Университет «Або Академи»; Турку/Або, 

1997. 

 5. Зубарева А. Взаємовідносини Комітету ООН з прав людини з 

іншими договірними органами з прав людини системи ООН. Вісник 

Львівського університету. Серія міжнародні відносини. 2015. Випуск 

37. Частина 2. 

6. Лищина И. Ю. Международные механизмы защиты прав 

человека. Х.: Фолио,2001. 

 7. Мартинюк Р. С. Теорія прав людини. Навчальний посібник. 

Острог: Видавництво Національного університету “Острозька 

академія”, 2009. 218 с. 

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

прецеденты, комментарии : науч.-практ. пособие / В. И. Манукян. 

Киев : Истина, 2010. 480 с.  

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

правові механізми захисту: підручник / В. В. Мицик; Київ. нац. ун-т 

ім. Т.Шевченка. К.: Промені, 2010. 722 c. 

10. Мицик В. В. Європейська система захисту прав людини, 

інституційні органи. Права людини у міжнародному праві : підруч. 

для вузів. К. : Промені, 2010. С. 315-332.  



11. Мушак Н.Б. Міжнародно-правові засади захисту та 

забезпечення прав людини в європейських міжнародних організаціях. 

К.: Ліра-К, 2013. 188 с.  

 12. Наливайко Л. Р., Степаненко К. В. Н 23 Міжнародно-правові 

стандарти прав людини: навч. посібник / Л. Р. Наливайко, К. В. 

Степаненко. Дніпро: ДДУВС, 2019. 184 с.  

  13.  Права человека: междунар. правовые док. и практика их 

применения: в 4 т. / сост. Е. В. Кузнецова. Минск : Амалфея, 2009. Т. 

1–4.  

14. Права людини в національному та європейському контекстах : 

підручник / Н.І. Петрецька, Ю.М. Бисага, Д.М. Бєлов та ін. ; за заг. 

ред. Н.І. Петрецької, Ю.М. Бисаги. Ужгород, Видавничий дім 

“Гельветика”, 2018. 482 с  

 15. Права і свободи людини і громадянина в Україні (доктрина 

Європейського суду з прав людини і Конституційного Суду України): 

навч. посіб. / Р. Арнольд, Б. Банашак, С. Л. Вдовіченко, М.-Е. Гайс, І. 

В. Головань, М. М. Гультай, В. М. Кампо, В. А. Овчаренко, М. В. 

Савчин; ред.: П. Ф. Мартиненко, В. М. Кампо / Київ. нац. ун-т ім. Т. 

Шевченка, Асоц. суддів Конституц. Суду України. Київ: Юрінком 

Інтер, 2013. 374 c. 21.  Конвенція про захист прав людини і 

основоположних свободи (в питаннях і відповідях): навч. -довідк. 

посіб. / О. В. Сердюк, О. Я. Трагнюк, І. В. Яковюк та ін.; за заг. ред. І. 

В. Яковюка. Харків: Право, 2019. 124 с.  

16. Права людини й оновлення Конституції України: Колективна 

монографія / Праці лабораторії дослідження теоретичних проблем 

прав людини юридичного факультету Львівського національного 

університету імені Івана Франка. Львів: Малий видавничий центр 

юридичного факультету Львівського національного університету 

імені Івана Франка, 2011. Вип. 5. 184 с 

 17. Рабінович П.М. Міжнародні стандарти прав людини: 

властивості, загальне поняття, класифікація. Вісник Національної 

академії правових наук України. 2016. № 1. С. 19-29.  

18. Руднєва О. М. Міжнародні механізми захисту прав людини: 

поняття та класифікація. Наше право. 2010. № 2. Ч. 2.  

 19. Руднєва О. М. Теоретичні проблеми класифікації міжнародних 



стандартів прав і свобод людини. Бюл. М-ва юстиції України. 2010. № 

9. 

     20. Сироїд Т. Л. Міжнародне публічне право. Міжнародний захист 

прав людини: посіб. для підгот. до зовніш. незалеж. оцінювання / 

Сироїд Т. Л. та ін.; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. Сироїд Т. Л. ; 

Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Юрид. ф-т, Каф. міжнар. і європ. 

права. Харків: Бровін О. В., 2018. 290 с.  

21. Сироїд Т.Л., Фоміна Л.О. Міжнародний захист прав людини: 

Навчальний посібник. Х.: Право, 2019. 310 с 

22.  Степаненко К. В. Конвенційний механізм міжнародного 

захисту прав людини в системі ООН. Альманах міжнародного права. 

2018. № 19. С. 107 - 108.  

23. Тамм А. Є. Роль Ради Європи у забезпеченні прав людини на 

сучасному етапі: навч. посіб. Харків: Магістр, 2010. 322 c. 

24. Шуміло І. А. Міжнародна система захисту прав людини: навч. 

посіб. Київ: ФОП Голембовська О.О., 2018. 168 с. 

Обсяг курсу 3 кредити ЄКТС ( 195 год.). 

Денна форма навчання: лекції - 16 год., семінарські заняття - 16 год., 

самостійна робота - 58 год. 

Заочна форма навчання: лекції –  6 год., семінарські заняття – 6 год., 

самостійна робота – 78 год. 

Результати 

навчання  

Після завершення курсу студент повинен: 

Засвоїти (знати):  

1. Поняття міжнародного права прав людини, його місце в 

системі міжнародного публічного права  та роль і можливості в справ 

і захисту прав людини; 

2. Історію становлення галузі міжнародне право прав людини; 

3.  Основні проблеми становлення та розвитку на сучасному етапі 

міжнародного права прав людини . 

4. Роль міждержавних організацій як центрів співробітництва по 

захисту прав людини. 

 

вміти: 

1.  Виявляти і аналізувати основні проблеми , які виникають у 

зв’язку з подальшим розвитком міждержавного співробітництва в 

сфері поваги до прав людини. Застосовувати набуті знання для 

аналізу міжнародних актів щодо захисту прав людини.  

2. Характеризувати ефективність міжнародно- правових 

механізмів захисту прав людини  

3. Прогнозувати подальші тенденції розвитку галузі в системі 

міжнародного публічного права . 



Програмні результати навчання за ОП 

ПРН 5. Виокремлювати в подіях і фактах міжнародного правового 

життя закономірності, аналізувати їх та визначати пов’язані з ними 

майбутні ризики 

ПРН 10. Усвідомлювати механізм та наслідки імплементації норм 

міжнародних договорів, актів міжнародних міжурядових організацій, 

рішень міжнародних судів у національний правопорядок.  

ПРН 14. Підтримувати належний рівень знань, оволодівати новими 

знаннями впродовж життя, підвищувати рівень власної кваліфікації. 

ПРН. 15. Доносити власні знання, висновки та аргументи до фахівців і 

нефахівців. 

Формат курсу Очний /заочний 

 Проведення лекцій, семінарських занять та консультації для кращого 

розуміння тем 

Теми Тема 1.Права людини в історії людства і міжнародне право 

Тема 2. Міжнародне та національне право в сфері захисту прав 

людини: проблема розмежування компетенції 

Тема 3.  Концепція поколінь ( генерацій) прав людини і її 

відображення у міжнародному праві прав людини 

Тема 4. Пакти про права людини 1966 року як приклад компромісу в 

міжнародному праві 

Тема 5. Регіональні системи захисту прав людини: порівняльне 

дослідження 

Тема 6. Смертна кара і права людини:ставлення міжнародного права. 

Тема 7. Міжнародні недержавні організації та їх роль у захисті прав 

людини 

 Тема 8. Катування як порушення прав людини:порівняльний       

аналіз міжнародних механізмів боротьби з катуванням 

Підсумковий 

контроль, форма 

Іспит, усна форма 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з 

міжнародного публічного права,  міжнародного гуманітарного права, 

національного права, достатніх для сприйняття категоріального 

апарату курсу, розуміння джерел. 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Презентація, лекції, колаборативне навчання (форми – групові 

проекти, спільні розробки і т. д.), проектно-орієнтоване навчання, 

дискусія 

 

Необхідне 

обладнання 

Проектор для відтворення презентацій. 



Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали за залік 

нараховуються за результатами поточної успішності. 

 

нараховуються за наступним співідношенням: 

• семінарські заняття – 30%; 

• підсумкова модульна робота 20%. 

• іспит – 50 % 

Підсумкова максимальна кількість балів 100 

Письмові роботи: Студенти виконають декілька видів письмових 

робіт (модульна робота, вирішення кейсу). Академічна 

доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність 

посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування, 

втручання в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, 

приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак 

академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою 

для її незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату 

чи обману. Відвідання занять є важливою складовою навчання. 

Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття 

курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість 

відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані 

дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів 

письмових робіт, передбачених курсом. Література. Уся література, 

яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем 

виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. 

Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та 

джерел, яких немає серед рекомендованих. 

  

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 

тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність студента під час практичного заняття; 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями 

під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та 

плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

 


