
«МІЖНАРОДНИЙ ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ» 

Мета: метою викладання  навчальної дисципліни «Міжнародний захист прав 

людини»  формування у студенів як майбутніх висококваліфікованих фахівців, необхідних 

знань про загальні положення, стандарти і міжнародні механізми захисту прав людини,  

міжнародні і вітчизняні організації, які мають на меті реалізацію захист прав людини, а 

також співвідношення міжнародних та внутрішньодержавних механізмів захисту прав 

людини.  

 

Завдання: формування у студентів правового світогляду та мислення, оволодіння 

студентами сучасними знаннями з метою формування і розвитку їх професійної компетенції 

у сфері захисту прав людини, закріплення необхідних юридичних знань з метою вирішення 

конкретних правових ситуацій в контексті міжнародного захисту та рішень ЄСПЛ, 

оволодіння достатнім рівнем правової культури  і правосвідомості для забезпечення  захисту 

прав, свобод та інтересів суб’єктів в міжнародних організаціях. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинен 

 

знати: 

 

 основні міжнародні та вітчизняні нормативно-правові акти, які гарантують захист 

прав людини; 

 міжнародні стандарти прав людини; 

 вітчизняні і міжнародні механізми захисту прав людини; 

  особливості правового становища учасників кримінального провадження, які 

потребують міжнародного захисту прав і законних інтересів; 

 процесуальні особливості розслідування та розгляду  кримінальних справ за 

участю підзахисного; 

 порядок  допуску до справи захисника та  особливості  його процесуального 

становища  в ході кримінального провадження; 

 структуру, методику і тактику захисту підозрюваних (обвинувачених) на 

досудовому розслідуванні і в ході судового розгляду кримінальної справи; 

 тенденції розвитку міжнародного матеріального та процесуального законодавства 

в сфері захисту прав і законних інтересів учасників кримінального провадження. 

 

вміти:  

 

 вільно оперувати юридичними поняттями та категоріями в сфері міжнародного 

захисту прав людини; 

 правильно тлумачити та застосовувати на практиці норми міжнародного 

законодавства у сфері забезпечення права на захист підозрюваним 

(обвинуваченим) в ході розслідування та судового розгляду кримінальних справ; 

 обирати правові позиції в залежності від позиції підзахисного; 

 складати  кримінально-процесуальні документи в  ході  здійснення захисту 

підозрюваного (обвинуваченого): клопотання, відводи, скарги на дії службових 

осіб, апеляційні  та касаційні скарги на вироки, тощо; 

 використовувати тактичні прийоми захисту  на всіх стадіях кримінального 

процесу враховуючи категорії кримінальних справ; 

 аргументувати власну точку зору та прийняте за конкретним завданням рішення. 

 приймати виважені рішення у відповідності до законодавства. 

 


