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Міжнародний захист людських прав є однією із провідних дисциплін, які 
читаються студентам в процесі фахової підготовки магістрів зі спеціальності 081 
«Право» та 293 «Міжнародне право» на юридичному факультеті Чернівецького 
національного університету ім. Ю. Федьковича. Дана дисципліна, у тому чи іншому 
вигляді, викладається у більшості правничих шкіл України. Саме тому, враховуючи 
виняткову засадничу роль доктрини та принципу захисту людських прав як однієї із 
трьох – поряд із верховенством права та плюралістичною демократією – 

фундаментальних цінностей Європейського Союзу, а також роль захисту людських 
прав як критерію обґрунтування і прийняття будь-якого правового рішення, кафедра 
Європейського права та порівняльного правознавства впродовж останніх п’яти років 
викладає студентам цю навчальну дисципліну. 

Мета даної навчальної дисципліни полягає в тому, щоб: 
а) дати магістрам знання та розуміння: основних теоретико-правових, 

політичних та інших передумов, етапів розробки та прийняття основних 
міжнародно-правових документів у сфері захисту людських прав; основних 
елементів міжнародної загалом та європейської зокрема інституційних систем 
захисту людських прав та місце у них міжнародних судових установ; порядку 
формування та структури міжнародних судових установ у сфері захисту людських 
прав; підстав звернення до міжнародних судових установ з метою захисту людських 
прав та вимог до відповідних заяв; порядку встановлення фактів порушення 
людських прав та розгляду відповідних заяв та звернень при підготовці справ до 
розгляду у міжнародних судових установах; поняття та механізмів вжиття 
відповідних заходів індивідуального та загального характеру, спрямованих на 
забезпечення виконання положень міжнародно-правових документів у сфері захисту 
людських прав; порядку застосування судами практики міжнародних судових 
установ у сфері захисту людських прав у процесі здійснення правосуддя. 

б) виробити у магістрів когнітивні вміння та практичні навички: складення 
заяв до Європейського суду з прав людини та інших міжнародних судових установ 
щодо захисту людських прав; аналізу та тлумачення рішень міжнародних судових 
установ у сфері захисту людських прав за ключовими напрямками: справи щодо 
захисту права на життя, права на захист від катувань, нелюдського та такого, що 
принижує гідність, поводження або покарання, права на свободу, права на 
справедливий судовий розгляд, права на повагу до приватного життя, справ щодо 
захисту соціально-економічних та політичних прав; застосовування на практиці 
порядку звернення рішень міжнародних судових установ у сфері захисту людських 
прав до виконання і застосування положень міжнародно-правових документів щодо 
захисту людських прав у судовій сфері, сфері законодавства та в адміністративній 
практиці. 

Оволодіння вищезазначеним арсеналом знань і розумінь, когнітивних умінь і 
практичних навичок належить до атрибутів будь-якого правника європейського 
типу. 


