
 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Міжнародний захист прав людини 

1. Кафедра: Конституційного та міжнародного права 

2. Інформація про 

викладачів 

Костова Наталія Іванівна - кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри конституційного та міжнародного права 

Навчально-наукового інституту права та кібербезпеки. 

Автор більше 70 наукових праць, досвід роботи більше 10 

років. 

У 2018 р. пройшла стажування в Західно-Фінському 

коледжі, м. Гуйттінен. Стажування включала 108 годин: 36 

занять і 72 самостійних заняття. В  серпні  2016 року 

пройшла стажування в Пан’європейському університеті  

(Словаччина) в обсязі 1 кредиту (30 годин) 

 

Сфера наукових інтересів: 

Конституційне право, міжнародне -публічне право.  

З викладачем можна зустрітися за адресою: м. Одеса, 

Успенська 1, каб. 111, тел. (098) 4061653 Viber, Telegram, 

електронна адреса: natalie_kostova@ukr.net 

3. Ступінь вищої освіти Бакалавр 

4. Форма навчання  Денна, заочна 

5. Статус навчальної 

дисципліни 

Вибіркова   

6. Місце в структурно-

логічній схемі 

  Викладається у п’ятому семестрі.  

7. Кількість кредитів 

ЄКТС: 

- загальна кількість 

годин: 

3 

 

 

90 

8. Короткий зміст 

навчальної дисципліни 

Міжнародний захист прав людини є навчальною 

дисципліною, яка вивчає теорію та практику забезпечення 

прав і свобод людини на міжнародному просторі.  

Актуальністю даного курсу, має за мету забезпечити 

поінформованість та оволодіння сучасними знаннями в 

галузі міжнародного захисту прав людини, дозволить  

вивчити основні поняття та принципи Європейської 

Конвенції про захист прав людини та основних свобод, 

європейські стандарти в галузі захисту прав і свобод 

людини, організацію роботи міжнародних судів, зокрема 

Європейського Суду з прав людини, а також практику 

розгляду конкретних справ щодо захисту порушених прав 

громадян України в Європейському Суді.   



 

 Метою даного курсу є глибоке усвідомлення студентами 

особливостей міжнародного захисту прав людини в 

правоохоронній діяльності. Мета вивчення курсу – 

поглиблення студентами необхідних знань щодо 

міжнародного захисту прав людини під час здійснення 

міжнародного співробітництва у кримінальній юстиції, 

насамперед під час здійснення кримінального провадження. 

Це передбачає більш ґрунтовне вивчення міжнародних 

стандартів, напрямків співробітництва, форм і методів 

діяльності, спрямованих на забезпечення ефективності 

кримінального провадження під час надання проведення 

окремих процесуальних дій, видачі осіб, перейняття 

кримінального переслідування. 

9.Міждисциплінарні 

зв’язки 

«Теорії держави та права», «Міжнародне публічне 

право», «Право Європейського союзу».   

10. Форми і методи 

навчання: 

При вивченні  даного курсу  застосовуються наступні 

форми навчальної роботи: лекції, практичні, семінарські, 

консультації, індивідуальні навчально-дослідні завдання, 

самостійна робота студентів. Лекції здійснюються з 

ключових проблем курсу. 

Методами навчання є: пояснювально-ілюстративний,   та 

дослідницький методи. 

 

11. Форма контролю: Залік 

12. Методи та критерії 

оцінювання: 

Система оцінювання передбачає накопичення 100 

балів з кожної навчальної дисципліни, які перераховуються 

в національну шкалу та шкалу оцінювання ЄКТС.  

Встановлюються: максимальні суми балів за 

виконання завдань у рамках аудиторної, самостійної роботи 

та модульної контрольної роботи - 60 балів;         40 балів - 

за виконання завдань, винесених на підсумковий контроль. 

 

 

 

ДЛЯ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль 
Підсумковий 

контроль 

Аудиторна 

робота 

Самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 

ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН (Е) 

≤ 30 ≤ 20 ≤ 10 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = 

ПК+Е ≤100 



 

ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль 
Підсумковий 

контроль 

Аудиторна 

робота 
Самостійна робота ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН (Е) 
≤ 20 ≤ 40 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = 

ПК+Е ≤100 

 

 

13. Результати навчання: 

У результаті вивчення здобувач вищої освіти має: знати:  

особливості розвитку ідей прав людини в історії політико-

правової думки; сутність та правову природу поняття 

правового статусу особи; основні підходи до класифікації 

прав людини; понятійний апарат системи міжнародних 

стандартів з питань захисту людини та основних свобод; 

принципи, на яких ґрунтується співробітництво держав в 

сфері міжнародно- правового захисту прав людини; 

нормативний зміст міжнародних стандартів прав людини; 

засоби імплементації міжнародних норм з питань прав 

людини; міжнародно-правові зобов’язання України за 

універсальними та регіональними конвенціями з прав 

людини; тенденції розвитку інституту міжнародного 

захисту прав людини у міжнародному праві  

вміти:  визначати рівень дотримання міжнародних 

стандартів прав людини в будь якій державі; укладати 

національні і міжнародні документи щодо захисту прав 

людини відповідно до міжнародних стандартів прав 

людини; аналізувати національні закони для визначення їх 

відповідності міжнародним стандартам прав людини; 

класифікувати права і свободи людини; визначати 

найбільш ефективні форми та способи реалізації прав і 

свобод людини; визначати правомірність чи 

неправомірність обмеження 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. 

 

14. Основні інформаційні 

джерела 

1.Ivanii O.M., Kuchuk A.M.,Orlova O.O. Biotechnology as 

Factor for the Fourth Generation of Human Rights Formation. 

International Journal of Advanced Biotechnology and Research 



 

(IJABR) ISSN 0976-2612, Online ISSN 2278–599X, Special 

Issue-1, 2019, pp491-497 http://www.bipublication.com 

2. Frédéric Edel. Case law of the European Court of Human 

Rights relating to discrimination on grounds of sexual 

orientation or gender identity. Research Fellow, National 

School of Administration. Teaching Fellow in public law, 

University of Strasbourg, 2015. 

3. Міжнародний захист прав людини: навчально-

методичний посібник / М.М. Юрченко, Н.І. Костова, 

ОДУВС. Одеса, 2021р. 

4.Міжнародний захист прав людини: навчальний 

посібник /Сироїд Т. Л., Фоміна Л. О., 2019. С. 310. 

 Інтернет ресурси 

Офіційні веб-сторінки 

1.Офіційний сайт Організації Об’єднаних Націй (ООН) 

–  [Елек.ресурс]— Реж.    дос. :     http://www.un.org. 

2.Офіційний сайт Європейського Союзу (ЄС) – 

[Елек.ресурс]— Реж.    дос. :      http://www. europa.eu. 

3.Офіційний сайт Організації Північноатлантичного 

Договору (НАТО) –  [Елек.ресурс]— Реж.    дос. :     

http://www.nato.int. 

4.Офіційний сайт Організації з безпеки і 

співробітництва у Європі (ОБСЄ) –[Елек.ресурс]— Реж.    

дос. :      http://www.osce.org. 

5.Офіційний сайт Європейського поліцейського офісу 

(Європолу) –[Елек.ресурс]— Реж.    дос. :     

https://www.europol.europa.eu. 

6.Офіційний сайт Міжнародної організації кримінальної 

поліції (Інтерпол) – [Елек.ресурс]— Реж.    дос. :      

http://www.interpol.int. 

7.Офіційний сайт Європейської організації з питань 

юстиції (Євроюсту) –   [Елек.ресурс]— Реж.    дос. :     

http://www.eurojust.europa.eu/ 

8.Департамент міжнародного поліцейського 

співробітництва (Інтерполу) –  [Елек.ресурс]— Реж.    дос. 

:     http://interpol.np.gov.ua/ 

  9. Комітет         міністрів     ЕС-  [Елек.ресурс]         — 

Реж.    дос. :     https://www.coe.int/web/cm  

  10.Парламентська асамблея   Ради Європи -      

[Елек.ресурс]         — Реж.    дос. :  https://pace.coe.int/en/  

  11. Конгрес місцевих і регіональних влад Ради Європи 

- [Елек.ресурс]— Реж.   дос.  

https://www.coe.int/en/web/congress/home 

  12 Комісар        Ради         Європи  з прав  людини        -          

[Елек.ресурс]          — Реж.   дос.  

sionerwww.coe.int/en/web/commis 



 

 13.Європейський             суд     з     прав     людини -         

[Елек.ресурс]     —Реж.дос.  

https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/ukr&c 

 14.Міністерство      закордонних       справ       України-         

[Елек.ресурс]      —Реж.дос.   

http://old.mfa.gov.ua/ua/page/open/id/5045 

15.UNESCO      and       WSIS       [Елек. ресурс]. –     

Реж. доступу:  http://www.unesco.org 

 


