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«Конституційно-правові засоби захисту прав людини» 

Рівень вищої освіти − третій (освітньо-науковий) 
 
Галузь знань 08 «Право»   
Спеціальність 081 «Право»   
Освітньо-наукова програма «Право»   
 
 

Рік навчання: I, Семестр: ІI 

   Кількість кредитів: 5.   
   Мова викладання: українська  
 

 

 
Керівник   

к.ю.н., доц. Наталія Олегівна Чудик 

  
 
 

Контактна інформація Natali_ternopil@ukr.net +380505211361  

 
 

Опис дисципліни 
 

«Конституційно-правові засоби захисту прав людини» є дисципліною для підготовки 
здобувачів наукового ступеню доктора філософії у сфері права, які мають високу 
правосвідомість та правову культуру, володіють необхідними в їх наступній діяльності 
знаннями та практичними навичками для вирішення конкретних питань щодо захисту прав і 
свобод людини та громадянина; здатних самостійно орієнтуватися у законодавстві, що 
встановлює та гарантує прав і свободи людини та громадянина та уміло застосовувати його 
у практичній та науковій площині. 

Загальноосвітнє значення цієї дисципліни полягає у тому, що курс є частиною 
професійної підготовки науковців у сфері права, а також необхідністю підвищення знань та 
уявлень про конституційно-правові засоби захисту прав людини здобувачів наукових ступенів 
доктора філософії. 

mailto:Natali_ternopil@ukr.net
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Структура курсу 
 
 

Години 
 

Тема Результати навчання Завданн
я 

4 Тема 1. Наукове 

дослідження 

загальних засад 

реалізації 

конституційних 

прав і свобод 

людини та 

громадянина 

Знати основні наукові дослідження щодо 
загальних засад реалізації конституційних прав 
і свобод людини та громадянина. 

Тести, 
реферат
и. 
  

6 Тема 2. Стан 

дотримання та 

реалізації 

конституційних 

прав і свобод 

людини та 

громадянина на 

сучасному етапі 

розвитку 

української 

державності 

Аналізувати наукові дослідження стану 
дотримання та реалізації конституційних прав і 
свобод людини та громадянина на сучасному 
етапі розвитку української державності 

Тести, 
есе, 
кейси 

4 Тема 3. Правові 

засади захисту 

конституційних 

прав і свобод 

людини та 

громадянина в 

Україні 

Знати основні правові засади захисту 
конституційних прав і свобод людини та 
громадянина в Україні та вміти використовувати 
їх положення в наукових дослідженнях. 

Тести,  
поточне 
опитуван
ня, 
кейси 

6 Тема 4. 

Інституційний 

механізм 

захисту 

Усвідомлювати взаємозв’язок між  правовими 
інституціями щодо механізму захисту 
конституційних прав і свобод людини та 
громадянина в Україні 

Тести, 
кейси 
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конституційних 

прав і свобод 

людини та 

громадянина в 

Україні 

4 Тема 5. 

Діяльність 

Організації 

Об’єднаних 

Націй у напрямі 

захисту прав 

людини 

Здійснювати аналіз  діяльності Організації 
Об’єднаних Націй у напрямі захисту прав 
людини з врахуванням норм законодавства та 
доктринальних досліджень. 

Тести, 
поточне 
опитуван
ня, 
кейси 

6 Тема 6. Наукові 

дослідження 

європейської 

системи захисту 

прав людини 

Здійснювати аналіз наукових досліджень 
європейської системи захисту прав людини. 
Знати основні наукові доробки вітчизняних 
вчених-конституціоналістів у цій сфері. 

Командні 
проекти, 
кейси  

 
 

Літературні джерела 
 

 Першоджерела 

1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 

червня 1996 р. зі змінами та доповненнями / [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 

2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV з змінами та доповненням / 

[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15 

3. Закон України «Про національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII з змінами 

та доповненням / [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19 

4. Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» від 

06.09.2012 № 5207-VI / [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5207-17 
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5. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16.12.1966 / 

[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_043 

6. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права / [Електронний 

ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_042 

7. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 

/[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004 

 

Література 

8. Борейко А. Конституційно-правовий механізм захисту прав особи: поняття 

та сутність / А. Борейко // Вісник ОНУ імені І. І. Мечникова. Правознавство. – 2019. – 

Т. 24. Вип. 2(35). – С. 58-65. 

9. Гончаров В. Презумпція про права людини та презумпція конституційності 

нормативних актів / В. Гончаров // Право України. – 2015. – № 2. – С. 175-185. 

10. Мартинюк Р. С. Теорія прав людини. Навчальний посібник. – Острог: 

Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2009. – 218 с. 

11. Нелін О. Конституційний механізм захисту основних прав і свобод людини 

і громадянина в правовій доктрині України /О.Нелін // Юридична Україна . — 2016. — 

№ 5-6. — С. 9-14. 

12. Права людини у фокусі новітньої історії. / За ред. Є. Ю. Захарова. — 

Харків: Права людини, 2013. — 420 с. 

13. Проти катувань. Міжнародні механізми запобігання катуванням та 

поганому поводженню – Харків: Права людини, 2007. – 400 с. 

14. Рабінович П. Основоположні права людини: терміно-поняттєвий 

інструментарій дослідження та викладання / П. Рабінович // Право України. — 2015. — 

№2. — С. 9-24. 
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15. Троян Я. Інститут забезпечення конституційних прав і свобод: поняття, 

основні ознаки /Я. Троян// Підприємництво, господарство і право. – 2018. – № 6. – С. 

210-215. 

16. Чудик Н.О. Децентралізація влади шлях до народовладдя // Актуальні 

проблеми правознавства — 2016.   – Випуск 1. – С. 78-83. 

17. Чудик Н.О. Судова реформа – вагомий крок до Європейського правосуддя 

// Актуальні проблеми правознавства — 2017.   – Випуск 3. – С. 193-196. 

18. Чудик Н.О. Трансформація прав людини в умовах глобалізації суспільства 

// «Globalizacja droga ku przyszlosci»/ Н.О.Чудик. - Redakcja: dr. Matgorzata Kotecka, 

ks.prof. Dr.hab. Jan Zimny. – Stalowa Wola. – 2017. - (p. 365-375), (розділ в міжнародній 

колективній монографії). 

19. Шуміло І.А. Міжнародна система захисту прав людини. Навчальний 

посібник. – Київ: Видавництво «ФОП Голембовська О.О», 2018. – 168с. 

20. Юзефів А. Конституційні гарантії забезпечення прав і свобод людини й 

громадянина / А. Юзефів// Порівняльно-аналітичне право. – 2018. – № 1. – С. 74-77. 

21. Cranston Maurice. Human Rights: Real and Supposed / Maurice Cranston // 

Political Theory and the Rights of Man [edited by D. D. Raphael]. —Bloomington: Indiana 

University Press, 1967. — Рp. 43-51. 

22. Clapham, A. Human Rights: A Very Short Introduction / A. Clapham. – Oxford: 

Oxford University Press, 2017. – 3 193 p. 

23. Donnelly, J. Universal Human Rights in Theory and Practice / J. Donnelly. – 2d 

ed. – Ithaca, New York: Cornell University Press, 2017. – 290 p. 

24. History of the League of Nations (1919-1946). URL: 

https://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpA 

ssets)/36BC4F83BD9E4443C1257AF3004FC0AE/%24file/Historical_overview_of_the_Lea

gue_of_Nations. pdf. 
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25. Joseph S. The United Nations and human rights / S. Joseph, S. Kyriakakis // 

Research handbook on international human rights law / edt by S. Joseph, A. McBeth. – 

Cheltenham, UK ; Northampton, MA : Edward Elgar, 2010. – Pp. 1–35. 

 

 
Політика оцінювання 

 
● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на 

наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями. 
● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом 

оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 
міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із 
керівником курсу. 
 

Оцінювання 
 

Остаточна оцінка за курс розраховується за результатами диференційованого заліку наступним чином: 

Вид оцінювання %  

Залік 100 

 

 
 

Шкала оцінювання здобувачів 
 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 

C 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного 
складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним 
курсом 
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