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Назва дисципліни 
Міжнародне право прав людини у глобальному контексті 

(англійською мовою) 

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 Т.І., 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: 14.00-15.30 год. (кафедра міжнародного права, 

вул. Січових Стрільців, 19, ауд. 309 ) 

Сторінка дисципліни https://intrel.lnu.edu.ua 

 

Інформація про 

дисципліну 

Дисципліна «Міжнародне право прав людини у глобальному 

контексті» (англійською мовою) є обов’язковою 

дисципліною зі спеціальності 293 «Міжнародне право» для 

освітньої програми «Міжнародне та європейське право», яка 

викладається у 1 семестрі в обсязі 6 кредитів ECTS 

Коротка анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Міжнародне право прав людини у глобальному 

контексті» (англійською мовою») фокусується на вивченні 

основних проблем захисту прав людини на міжнародному 

рівні. Особливу увагу зосереджено на значенні захисту прав 

людини у міждержавних відносинах. Це забезпечить 

теоретичні знання та практичні здібності для студентів 

спеціальності «Міжнародне право». 

mailto:taras.levytskyy@lnu.edu.ua
https://intrel.lnu.edu.ua/
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Мета дисципліни Формування комплексних знань про правові основи 

міжнародного захисту прав людини . 

Література 1. Rule of Law and Fundamental Rights of Citizens: ALFA 

11 DIKIA 11 Project 2006-2008: The European and American 

Conventions on  Human Rights. –London: Esperia , 2009. 

2. Rytter J. International Human Rights - International 

Status, Regional Impact and National Implementation. //  

Internationalisation of  Public Law. Colloquium Legraina 16 th - 

18 th of September, 2005 

3. Steiner  H.J. International Protection of  Human Rights/ 

H.J. Steiner // M.D. Evans International Law. – Oxford, 2006. 

4. Steiner  H.J. International human rights in context law, 

politics, vorals: texts and materials / H.J. Steiner,PH. Alston. -2nd 

ed. – Oxford:Univ Press, 2000. 

5. Human Rights and international Humanitarian law/ 

General Secretariat  of the Council.- Council of the European 

Union.2009.Giuffré Mariagiulia.  

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

забезпечення прав людини в європейських міжнародних 

організаціях. К.: Ліра-К, 2013. 188 с.  

Обсяг курсу 6 кредитів ЄКТС ( 180 год.). 

Лекції - 32 год. 

Семінарські заняття - 32 год. 

самостійна робота - 116 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. 
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ПРН. 15. Доносити власні знання, висновки та аргументи до 

фахівців і нефахівців 

Формат курсу Очний 

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 

Тема 5. Регіональні системи захисту прав людини: 

порівняльне дослідження 

Тема 6. Смертна кара і права людини: ставлення 

міжнародного права 

Тема 7. Концепція «геноциду» Р. Лемкіна та її вплив на 

розвиток міжнародного права прав людини 

Тема 8. Катування як порушення прав людини: порівняльний 

аналіз міжнародних механізмів боротьби з катуванням 

Підсумковий 

контроль, форма 

Іспит, за результатами поточної успішності 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з 

міжнародного публічного права, міжнародного права прав 

людини. 

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 
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Необхідне обладнання Проектор для відтворення презентацій. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. 

нараховуються за наступним співідношенням: 

• • поточна успішність – 50%; 

• 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 за іспит. 

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. 

 


