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1. Анотація до курсу 
Правник нового покоління, а особливо – експерт в сфері захисту прав людини, не може обмежувати себе знанням і розумінням 

базового нормативного матеріалу. Розуміння значення такого феномену як права людини можливе тільки завдяки застосуванні 
розширеного контексту – історичного та соціально-культурного. 

Перенесення розрізненого фактажу у правильну систему координат та вміння виокремлювати ті теоретичні постулати, що стають 
основою практики – критично важливі навики для правників, орієнтованих на інтеграцію українського правового суспільства з світовим. 



 

Тому навчальний курс «Теорія та історія прав людини» побудовано таким чином, аби висвітлити процес розвитку ідеї прав людини не 
лише у формально хронологічному аспекті, а на значно ширшому полотні причинно-наслідкових зв’язків. 

Головний інструмент навчального курсу - критичний аналіз розвитку ключових понять філософської та правової думки від витоків 
цивілізації до сьогодення. Подібна аудиторна співпраця і позаудиторні творчі пошуки – запорука унікального розуміння кожним зі 
студентів актуальних проблем у сфері прав людини та найбільш дієвих шляхів їхнього розв’язання. 

2. Мета та цілі курсу 
Мета курсу «Теорія та історія прав людини» полягає у здобутті студентами цілісного бачення розвитку ідеї прав людини для 

практичного втілення зроблених висновків в межах правозахисної та іншої професійної діяльності. 
Ціль навчальної дисципліни «Теорія та історія прав людини» є: системне вивчення філософських та правових позицій видатних 

мислителів людства; глибоке розуміння різних режимів прав людини, забезпечуваних специфічними системами органів та нормативних 
актів; пошук шляхів розв’язання дилем, що виникли в силу різних регіональних підходів до феномену прав людини та окремих 
дискусійних його рис. 

 
3. Формат курсу 
Очний (offline) 
4. Результати навчання - Вкажіть навички, що отримає студент після курсу 
За наслідками вивчення курсу студенти: 
знати: 

- фундаментальні доктринальні підходи класичних та сучасних філософів, що стосуються ідеї прав людини, інших 
серцевинних понять на перехресті етики та права (справедливості, рівності, демократії); 

- значення світових та регіональних систем органів та установ захисту прав людини, системи актів різної природи та 
масштабу застосування, що стосуються прав людини; 

- спільні та відмінні риси підходів до феномену прав людини в межах різних правопорядків та релігійно-етичних 
систем; 

- специфіку кожного з умовних поколінь прав людини, прав та свобод, що гарантуються у їхніх межах. 
вміти: 

- аналізувати опрацьовувані першоджерела (філософські трактати, ключові праці чи уривки з них) шляхом 
застосування критичного мислення, з легкістю порівнювати підходи в межах різних історичних періодів, прослідковувати 
вплив переважаючої доктрини чи філософії на практику втілення ідеї прав людини; 

- застосовувати положення актів у сфері прав людини та специфіку повноважень органів та установ різного рівня для 
ефективного правозахисту в межах відмінних правових систем; 



 

- виходячи з дилем поколінь прав людини, розуміти як переваги, так і виклики та загрози, що випливають з інфляції 
прав людини, регіональних відмінностей у підходах до ідеї прав людини. 

 
5. Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна к-сть годин 

Лекції 30 год. 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 30 год. 

самостійна робота 120 год. 

 
6. Ознаки курсу: 

Рік викладання Семестр Cпеціальність Курс 
(рік навчання) 

Нормативний 
Вибірковий 

2018-2019 1 напр. - право 1 Нормативний 

 
7. Пререквізити–Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з теорії права і галузевих дисциплін (конституційне, 

адміністративне, кримінальне, цивільне право), достатніх для сприйняття категоріального апарату юриспруденції, розуміння 
джерел українського права, основ законотворчості і правозастосування. 

8. Технічне й програмне забезпечення /обладнання 
Вивчення курсу не потребує використання програмного забезпечення, крім загально вживаних програм і операційних систем. 

9. Політики курсу 
Письмові роботи: 
Очікується, що студенти виконають декілька видів письмових робіт (есе, 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 
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 
усі строків визначених для виконання усі 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. 



 

10. Схема курсу 

Тиж. / 
дата / 
год.- 

 
Тема, план, короткі тези 

Форма 
діяльності 
(заняття)* 

*лекція, 
самостійна, 
дискусія, групова 
робота) 

/ Формат** 
**F2F 
(face2face),online 

Матеріали Література.*** 
Ресурси в інтернеті 

Завдання, 
год 

Вага 
оцінки 

 
Термін 

виконання 

Тиж. 1 / 
15.09.2018 / 
4 акад. год. 

Лекція. Тема 1. 
Вступ до дисципліни 

Лекція/Дискусія 
F2F 

Презентація 1. Крегул Ю. І. Права і свободи людини: 
[навч.  посіб.  для  студентів   вузів]   / 
Крегул Ю. І., Ладиченко В. В., Орленко О. І. 
– К. : Книга, 2004. – 288 с. 
2. Цвік М. В. Загальна теорія держави і права: 
[підруч. для студентів вузів] / ред. Цвік М. В., 
ПетришинО. В., Ткаченко В. Д. – Х. : Право, 
2002. – 430 с/ 
3. Скакун О. Ф. Теорія держави і права 
(енциклопедичний курс) : [підруч. для 
студентів вузів] / О. Ф. Скакун. – Х. : Еспада, 
2006. – 776 с. 
4. Котюк В. О. Загальна теорія держави і 
права : [навч. посіб.] / В. О. Котюк. – К.: 
Атіка, 2005. – 592 с. 

Поняття та 
ознаки прав 
людини. 

Класифікація 
прав людини. 

Методи 
дослідження 
прав людини 

 до 19.09.2018 

Тиж. 1 / 
15.09.2018 / 
2 акад. год 

Лекція. Тема 2. 
Світ до прав людини. 

Лекція/Дискусія 
F2F 

Презентація 1. Копейчиков В. В. Теорія держави і права: 
[навч.  посіб.]   /   Копейчиков В. В., 
Лисенков С. Л. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 
368 с. 
2. Антонович М. Еволюція поняття прав 
людини // Право України, 2005, № 12. – С.16- 
20 
3. Луковская Д.И. Понятие прав человека: 
многообразие подходов, проблема 
универсальности прав человека / Д.И. 

Характеристика 
поглядів Платона 
та Арістотеля та 

ін. 

 до 29.09.2018 



 
    Луковская // История государства и права. – 

2007. − № 12. – С. 13-15. 
4. Актуальні проблеми теорії та історії прав 
людини, права і держави: матеріали міжнар. 
щоріч. наук. конф. молодих вчен., асп. і 
студ., присвяч. пам’яті видат. вчен.-юристів 
П. О. Недбайла, О. В. Сурілова, В. В. 
Копєйчикова, 11 - 13 лют. 2010 р., Львів / 
Ред.: Ю. М Оборотов; П. М Рабінович; 
Львів. нац. ун-т ім. І.Франка, Одес. нац. 
юрид. акад., НДІ держ. буд-ва та місц. 
самоврядування Акад. прав. наук України. - 
Л.; О.: Фенікс, 2010. - 249 с. 

   

Тиж. 2 / 
19.09.2018 / 
2 акад. год 

Практичне заняття. Тема 1. 
1.Способи визначення дефініцій 
поняття «права людини». 
Варіативність визначень. 
2. Ознаки прав людини. 
Дискусійність природженості та 
універсальності як ознак прав 
людини у світлі різних правових та 
морально-етичних систем. 
3. Взаємозалежність, неподільність 
та рівність, обов’язкове 
гарантування прав обов’язками. 
4. Повага, захист і реалізація як 
способи промоції прав людини. 
5. Різноманітність класифікацій 
прав людини. Дискусії щодо 
поколінь прав людини як 
найпоширенішого способу 
класифікації. Наукові підходи до 
віднесення прав і свобод до 
кожного з чотирьох поколінь. 
6. Аналітичний, історичний,
соціологічний та
феноменологічний методи 
дослідження. Маєвтика і метод 
спроб як способи дослідження 
різних теорій. Софістика і способи 
розвінчування софізмів. 

Семінар/Дискусі 
я 

F2F 

 1. Крегул Ю. І. Права і свободи людини: 
[навч.  посіб.  для  студентів   вузів]   / 
Крегул Ю. І., Ладиченко В. В., Орленко О. І. 
– К. : Книга, 2004. – 288 с. 
2. Цвік М. В. Загальна теорія держави і права: 
[підруч. для студентів вузів] / ред. Цвік М. В., 
ПетришинО. В., Ткаченко В. Д. – Х. : Право, 
2002. – 430 с/ 
3. Скакун О. Ф. Теорія держави і права 
(енциклопедичний курс) : [підруч. для 
студентів вузів] / О. Ф. Скакун. – Х. : Еспада, 
2006. – 776 с. 
4. Котюк В. О. Загальна теорія держави і 
права : [навч. посіб.] / В. О. Котюк. – К.: 
Атіка, 2005. – 592 с. 

Написання есе на 
тему: 

«Сократ проти 
софістів - 

обєк`єктивність 
поняття 

справедливості»; 
«Платон про 

закон і державу». 

Завдання 
30 балів 

19.09.2018 



 
Тиж. 2 / 

19.09.2018 / 
2 акад. год 

Лекція. Тема 3. 
Природнє право і суверенна 
держава – попередники прав 
людини. 

Лекція/Дискусія 
F2F 

Презентація 1. Захист прав людини: міжнародні та 
національні аспекти: монографія / А. А. 
Телестакова, О. В. Панченко, О. В. Ткаченко, 
О. Ц. Перимський, Л. І. Миськів, Є. В. 
Іванова, Т. М. Приходько, В. А. Клименко, Н. 
В. Малярчук, Г. В. Маляр; Ред.: А. А 
Телестакова; Київ. міжнар. ун-т. - К., 2010. - 
202 с. 
2. Здійснення прав людини: проблеми 
обмежування (загальнотеоретичні аспекти) / 
П.М. Рабінович, І.М. Панкевич; Акад. прав. 
наук України. НДІ держ. буд-ва та місц. 
самоврядування. - Л.: «Астрон», 2001. - 107 с. 
3. Иваненко В.А., Иваненко В.С. Социльные 
права человека и социальные обязанности 
государства - Санкт-Петербург: 
Издательство «Юридический центр Пресс», 
2003. - 404 с. 

Ознаки 
зародження 
суверенної 
держави. 
Порівняння 

середньовічної 
суверенної 
держави з 
сучасною. 

 до 06.10.2018 

Тиж. 3 / 
29.09.2018 / 
2 акад. год 

Практичне заняття. Тема 2 
1. Погляди Платона та Аристотеля. 
Раціональна, смілива і пожадаюча 
душа за Платоном. Платонове 
розуміння справедливості як 
балансу між чеснотами мудрості, 
сміливості та повздержливості. 
2. Справедливість за Аристотелем 
та її компоненти: спрямованість на 
інших, обов’язковий характер, 
рівність акторів. Види 
справедливості. 
4. Розуміння Святим Августином 
принципу «Suum cuique». Земне 
місто та Град Божий – 
приреченість першого та святість 
другого. Виправдання 
справедливої війни Святим 
Августином. 
5. Вічний, природний (моральний), 
божественний та людський закони 
Томи Аквінського, ознаки та суть 

Семінар/Дискусі 
я 

F2F 

 1. Копейчиков В. В. Теорія держави і права: 
[навч.  посіб.]   /   Копейчиков В. В., 
Лисенков С. Л. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 
368 с. 
2. Антонович М. Еволюція поняття прав 
людини // Право України, 2005, № 12. – С.16- 
20 
3. Луковская Д.И. Понятие прав человека: 
многообразие подходов, проблема 
универсальности прав человека / Д.И. 
Луковская // История государства и права. – 
2007. − № 12. – С. 13-15. 
4. Актуальні проблеми теорії та історії прав 
людини, права і держави: матеріали міжнар. 
щоріч. наук. конф. молодих вчен., асп. і 
студ., присвяч. пам’яті видат. вчен.-юристів 
П. О. Недбайла, О. В. Сурілова, В. В. 
Копєйчикова, 11 - 13 лют. 2010 р., Львів / 
Ред.: Ю. М Оборотов; П. М Рабінович; 
Львів. нац. ун-т ім. І.Франка, Одес. нац. 
юрид. акад., НДІ держ. буд-ва та місц. 
самоврядування Акад. прав. наук України. - 
Л.; О.: Фенікс, 2010. - 249 с. 

Написання есе на 
тему: 

«Поняття 
справедливості 
за Арістотелем»; 

«Обов`язки 
правителя за 
Святим 

Августином». 

Завдання 
30 балів 

29.09.2018 



 
 кожного з них. Виправдання 

політичної влади у захисті миру та 
потребі координації. 

      

Тиж. 3 / 
29.09.2018 / 
2 акад. год 

Лекція. Тема 4. 
Устами класиків про права 
людини. 

Лекція/Дискусія 
F2F 

Презентація 1. Права человека: учеб. для вуз. / Под ред. 
Е.А. Лукашевой. − М. НОРМА, 2001. − 573 с. 
2. Права человека: учеб. для вуз. / Под ред. 
Е.А. Лукашевой. − М.: НОРМА-ИНФРА, 
1999. – 358 с. 

Характеристика 
поглядів Жан- 
Жака Руссо, 
основних 

постулатів праці 
«Про вічний 

мир», 
утилітаризм 

Ієремії Бентама 
та ін. 

 до 06.10.2018 

Тиж. 4 / 
06.10.2018 / 
2 акад. год 

Практичне заняття. Тема 3 
1. Криза середньовічного світу та 
фактори, що її зумовили. 
2.Зародження суверенної держави. 
Взаємозв’язки  релігійної та 
світської влади суверена. 
Порівняння   середньовічної 
суверенної держави з сучасною. 
3. Сучасна інтерпретація ідеї 
природнього права. Погляди Гюго 
Гроція на концепцію природнього 
права. Порівняння концепцій  jus 
ad bellum та jus in bello 
4. Природній стан війни всіх проти 
всіх за Томасом Гоббсом та 
добровільна відмова  від 
вседозволеності  на користь 
Левіафана як гарантія безпеки. 
Лібералізм Джона Локка. Право на 
життя, свободу і власність. 

Семінар/Дискусі 
я 

F2F 

 1. Здійснення прав людини: проблеми 
обмежування (загальнотеоретичні аспекти) / 
П.М. Рабінович, І.М. Панкевич; Акад. прав. 
наук України. НДІ держ. буд-ва та місц. 
самоврядування. - Л.: «Астрон», 2001. - 107 с. 
2. Иваненко В.А., Иваненко В.С. Социльные 
права человека и социальные обязанности 
государства - Санкт-Петербург: 
Издательство «Юридический центр Пресс», 
2003. - 404 с. 
3. Здійснення прав людини: проблеми 
обмежування (загальнотеоретичні аспекти) / 
П.М. Рабінович, І.М. Панкевич; Акад. прав. 
наук України. НДІ держ. буд-ва та місц. 
самоврядування. - Л.: «Астрон», 2001. - 107 
с. 

Написання есе на 
тему: 

«Святий Тома і 
право не 
підкорення 
нестерпним 

законам»; «Гюго 
Гроцій про право 
війни і миру»; 
«Держава як 
суверенний 

левіафан згідно з 
Томасом 
Гоббсом»"; 

«Базові права за 
Джоном 
Локком». 

Завдання 
30 балів 

06.10.2018 

Тиж. 4 / 
06.10.2018 / 
2 акад. год 

Практичне заняття. Тема 4. 
1. Жан-Жак Руссо і його 
альтернатива ідеї суспільного 
договору – загальна воля 

Семінар/Дискусі 
я 

F2F 

 1. Иваненко В.А., Иваненко В.С. Социльные 
права человека и социальные обязанности 
государства - Санкт-Петербург: 

Написання есе на 
тему: 

Завдання 
30 балів 

06.10.2018 



 
 суспільства задля публічних 

інтересів. 
2. Раціональність як ціль людства – 
погляди послідовника 
енциклопедистів Іммануїла Канта. 
Res publica як науковий форум 
прогресу. Основні постулати праці 
«Про вічний мир» - передвісника 
ідеї Ліги Націй. 
3. Утилітаризм Ієремії Бентама як 
найбільший обсяг щастя для 
найбільшої кількості людей. 
Принцип завдання шкоди і болю – 
єдина підстава для обмеження 
свободи за Джоном Стюартом 
Міллем. 
4. Порівняння риторики Біллю про 
права та Французької декларації 
прав людини та громадянина. 

  Издательство «Юридический центр Пресс», 
2003. - 404 с. 
2. Здійснення прав людини: проблеми 
обмежування (загальнотеоретичні аспекти) / 
П.М. Рабінович, І.М. Панкевич; Акад. прав. 
наук України. НДІ держ. буд-ва та місц. 
самоврядування. - Л.: «Астрон», 2001. - 107 с. 
3. Актуальні проблеми теорії та історії прав 
людини, права і держави: матеріали міжнар. 
щоріч. наук. конф. молодих вчен., асп. і 
студ., присвяч. пам’яті видат. вчен.-юристів 
П. О. Недбайла, О. В. Сурілова, В. В. 
Копєйчикова, 11 - 13 лют. 2010 р., Львів / 
Ред.: Ю. М Оборотов; П. М Рабінович; 
Львів. нац. ун-т ім. І.Франка, Одес. нац. 
юрид. акад., НДІ держ. буд-ва та місц. 
самоврядування Акад. прав. наук України. - 
Л.; О.: Фенікс, 2010. - 249 с. 

«Загальна воля за 
Жан-Жаком 
Руссо»; «Кант 

про вічний мир»; 
«Розуміння 
свободи 

утилітаристами». 

  

Тиж. 5 / 
13.10.2018 / 
4 акад. год 

Лекція. Тема 5-6. 
У пошуках основ прав людини. 
ООН як творець пануючого 
режиму прав людини 

Лекція/Дискусія 
F2F 

Презентація 1. Захист прав людини: міжнародні та 
національні аспекти: монографія / А. А. 
Телестакова, О. В. Панченко, О. В. Ткаченко, 
О. Ц. Перимський, Л. І. Миськів, Є. В. 
Іванова, Т. М. Приходько, В. А. Клименко, Н. 
В. Малярчук, Г. В. Маляр; Ред.: А. А 
Телестакова; Київ. міжнар. ун-т. - К., 2010. - 
202 с. 
2. Права людини в Україні - 2009 - 2010: доп. 
правозахис. орг. / Ред.: Є. Ю Захаров; Уклад.: 
А. П Бущенко; Укр. Гельс. спілка з прав 
людини. - Х.: Права людини, 2011. - 479 с. 
3. Класифікація конституційних особистих 
прав і свобод людини та громадянина / А. 
Хальота // Право України. - 2000. - № 8. - С. 
55-57. 

Характеристика 
основ прав 
людини. 

 до 27.10.2018 

Тиж. 6 / 
20.10.2018 / 
4 акад. год 

Лекція. Тема 7-8. 
Різноманітність регіональних та 
локальних режимів прав людини як 
заперечення універсального. 

Лекція/Дискусія 
F2F 

Презентація 1. Здійснення прав людини: проблеми 
обмежування (загальнотеоретичні аспекти) / 
П.М. Рабінович, І.М. Панкевич; Акад. прав. 
наук України. НДІ держ. буд-ва та місц. 
самоврядування. - Л.: «Астрон», 2001. - 107 с. 

Характеристика 
регіональних та 

локальних 
режимів прав 

 до 10.11.2018 



 
 Універсальні підходи у світлі 

світових партикуляризмів 

  2. Иваненко В.А., Иваненко В.С. Социльные 
права человека и социальные обязанности 
государства - Санкт-Петербург: 
Издательство «Юридический центр Пресс», 
2003. - 404 с. 
3. История политических и правовых учений: 
учеб. для вуз. / Под. ред. В.С. Нерсесянца. − 
М.: Юристъ, 1999. – 456 с. 
4. Класифікація конституційних особистих 
прав і свобод людини та громадянина / А. 
Хальота // Право України. - 2000. - № 8. - С. 
55-57. 
5. Луковская Д.И. Понятие прав человека: 
многообразие подходов, проблема 
универсальности прав человека / Д.И. 
Луковская // История государства и права. – 
2007. − № 12. – С. 13-15. 
6. Права людини в Україні - 2009 - 2010: 
доп. правозахис. орг. / Ред.: Є. Ю Захаров; 
Уклад.: А. П Бущенко; Укр. Гельс. спілка з 
прав людини. - Х.: Права людини, 2011. - 
479 с. 

людини як 
заперечення 

універсального 

  

Тиж. 7 / 
27.10.2018 / 
4 акад. год 

Практичне заняття. Тема 5-6. 
1. Акти- та події-попередники 
Загальної декларації прав людини 
(Атлантична хартія 1941, 
конференція в Думбартон-Оксі, 
створення ООН, підписання 
Статуту ООН, заборона агресивної 
війни). 
2. Процес підготовки Загальної 
декларації прав людини: за 
лаштунками. 
3. Міжнародний пакт про 
громадянські і політичні права 
1966 – втілення цінностей першого 
покоління прав людини. Основа – 
свобода і невід’ємна гідність 
людини. Інші акти, спрямовані на 
реалізацію прав першого 
покоління (Конвенція про 

Семінар/Дискусі 
я 

F2F 

Презентація 1. Захист прав людини: міжнародні та 
національні аспекти: монографія / А. А. 
Телестакова, О. В. Панченко, О. В. Ткаченко, 
О. Ц. Перимський, Л. І. Миськів, Є. В. 
Іванова, Т. М. Приходько, В. А. Клименко, Н. 
В. Малярчук, Г. В. Маляр; Ред.: А. А 
Телестакова; Київ. міжнар. ун-т. - К., 2010. - 
202 с. 
2. Права людини в Україні - 2009 - 2010: доп. 
правозахис. орг. / Ред.: Є. Ю Захаров; Уклад.: 
А. П Бущенко; Укр. Гельс. спілка з прав 
людини. - Х.: Права людини, 2011. - 479 с. 
3. Класифікація конституційних особистих 
прав і свобод людини та громадянина / А. 
Хальота // Право України. - 2000. - № 8. - С. 
55-57. 

Написання есе на 
тему: 

«Колоніалізм - 
гуманітарна 
місія»; «Права 
людини та 

природні права 
за Жаком 

Молітеном». 

Завдання 
30 балів 

27.10.2018 



 
 запобігання злочину геноциду та 

покарання за нього, Міжнародна 
конвенція про ліквідацію всіх форм 
расової дискримінації, Конвенція 
про ліквідацію усіх форм 
дискримінації щодо жінок, 
Конвенція проти катувань та інших 
жорстоких, нелюдських або 
принижуючих гідність видів 
поводження та покарання). 
4. Міжнародний пакт про 
економічні, соціальні та культурні 
права 1966 – відображення ідей 
другого покоління прав людини, в 
основі яких – рівність. Види 
економічних, соціальних та 
культурних прав, захищених 
пактом. 
5. Розмаїття прав людини, що 
визнаються і гарантуються 
міжнародним співтовариством. 

      

Тиж. 8 / 
03.11.2018 / 
4 акад. год 

Лекція. Тема 9-10. 
Справедливість та права людини: 
точки перетину. 
Влада, демократія та права 
людини. 

Лекція/Дискусія 
F2F 

Презентація 1. Європейська конвенція з прав людини: 
основні положення, практика застосування, 
український контекст / Ред.: О.Л. Жуковська 
Уклад.: О.Л. Жуковська; Спілка адвокатів 
України, Рада Європи, Міжнар. центр з юрид. 
захисту прав людини. - К.: ЗАТ «Віпол», 
2004. - 960 с. 
2. Забезпечення основних прав і свобод 
людини і громадянина / Ю.Ф. Кравченко // 
Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. 
наук. пр. - 2004. - Вип. 25. - С. 105-113. 
3. Захист прав людини: міжнародні та 
національні аспекти: монографія / А. А. 
Телестакова, О. В. Панченко, О. В. 
Ткаченко, О. Ц. Перимський, Л. І. Миськів, 
Є. В. Іванова, Т. М. Приходько, В. А. 
Клименко, Н. В. Малярчук, Г. В. Маляр; 
Ред.: А. А Телестакова; Київ. міжнар. ун-т. - 
К., 2010. - 202 с. 

Визначити як 
співвідносяться 
поняття «права 
людини» та 

«справедливість. 
Поняття та 

характеристика 
влади, демократії 
та прав людини. 

 до 17.11.2018 



 
Тиж. 9 / 

10.11.2018 / 
4 акад. год 

Практичне заняття. Тема 7-8. 
1. Регіональні режими прав 
людини. 
2. Органи та установи ООН у сфері 
захисту прав людини. 
3. Суперечності та кульурні 
відмінності, що ставлять під сумнів 
можливості  універсального 
режиму прав  людини, 
пропонованого ООН. 
4. Позитивіські пошуки 
обгрунтування універсальності. 
5. Релятивізм прав людини за 
Джеком Донеллі. 
6. Універсалізм без імперіалізму – 
основа для альтернативного 
діалогу. 

Семінар/Дискусі 
я 

F2F 

 1. Здійснення прав людини: проблеми 
обмежування (загальнотеоретичні аспекти) / 
П.М. Рабінович, І.М. Панкевич; Акад. прав. 
наук України. НДІ держ. буд-ва та місц. 
самоврядування. - Л.: «Астрон», 2001. - 107 с. 
2. Иваненко В.А., Иваненко В.С. Социльные 
права человека и социальные обязанности 
государства - Санкт-Петербург: 
Издательство «Юридический центр Пресс», 
2003. - 404 с. 
3. История политических и правовых учений: 
учеб. для вуз. / Под. ред. В.С. Нерсесянца. − 
М.: Юристъ, 1999. – 456 с. 
4. Класифікація конституційних особистих 
прав і свобод людини та громадянина / А. 
Хальота // Право України. - 2000. - № 8. - С. 
55-57. 
5. Луковская Д.И. Понятие прав человека: 
многообразие подходов, проблема 
универсальности прав человека / Д.И. 
Луковская // История государства и права. – 
2007. − № 12. – С. 13-15. 
6. Права людини в Україні - 2009 - 2010: 
доп. правозахис. орг. / Ред.: Є. Ю Захаров; 
Уклад.: А. П Бущенко; Укр. Гельс. спілка з 
прав людини. - Х.: Права людини, 2011. - 
479 с. 

Написання есе на 
тему: 

«Права людини 
та «американська 
пропозиція для 

світу»»; 
«Універсальність 
прав людини в 
різну епоху 

різноманітних 
культур». 

Завдання 
30 балів 

10.11.2018 

Тиж. 10 / 
17.11.2018 / 
4 акад. год 

Практичне заняття. Тема 9-10. 
1. Розуміння справедливості 
Платоном, Аристотелем, Св. 
Августином, Томою Аквінським, 
Томасом Гоббсом, Девідом Юмом, 
Іммануїлом Кантом, Джоном 
Стюартом Міллем. 
2. Елементи та форми 
справедливості. Загальна воля 
давати кожному належне. 
3. Різні розуміння свободи. 
Свобода як здатність особистої 
волі створювати нову ланку 
причинно-наслідкових зв’язків. 

Семінар/Дискусі 
я 

F2F 

Презентація 1. Ефективність впливу Конвенції про захист 
прав та основних свобод людини на держави 
- членів Ради Європи / П. Рабінович // Право 
України. - 2000. - № 11. - С. 34-36. 
2. Європейська конвенція з прав людини: 
основні положення, практика застосування, 
український контекст / Ред.: О.Л. Жуковська 
Уклад.: О.Л. Жуковська; Спілка адвокатів 
України, Рада Європи, Міжнар. центр з юрид. 
захисту прав людини. - К.: ЗАТ «Віпол», 
2004. - 960 с. 

 
3. Забезпечення основних прав і свобод 
людини і громадянина / Ю.Ф. Кравченко // 

Написати есе на 
тему: 

«Поняття 
справедливості 
за Джоном 

Ролсом»; «Підхід 
Р. Нозіка до 

справедливості»; 
«Комунітаризм 
Сандела: поняття 
справедливості 
та прав людини»;

Завдання 
30 балів 

17.11.2018 



 
 Теоретично можливі основи 

рівності (рівність в силу 
приналежності до людського роду, 
рівність перед законом і судом, 
рівність можливостей) та утопічні 
види рівності (рівність талантів, 
здібностей, економічного 
благополуччя). 
4. Теорія справедливості Джона 
Роулза: рівність прав та обов’язків 
та допущення соціальних та 
економічних нерівностей, за умови 
їхнього компенсуючого добра для 
кожного. Справедливість 
нерівності у результатах за умови 
рівності можливостей – як 
передумови і гарантії 
справедливості. 
5. Дискусії щодо проблеми 
легітимності влади. Традиційний, 
харизматичний та раціональний 
шляхи легітимізації влади. 
Окупація і узурпація як ознаки 
втрати легітимності. 
6. Право людини на демократію: за

  Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. 
наук. пр. - 2004. - Вип. 25. - С. 105-113. 

 
4. Загальна декларація прав людини: основа 
міжнародних стандартів в галузі прав 
людини: зб. наук. пр. / Ред.: І.В. 
Дмитриченко; Нац. ун-т кораблебудування 
ім. адмірала Макарова, Гуманіт. ін-т. - 
Миколаїв: ИЛИОН, 2008. - 200 с. 

 
5. Захист прав людини: міжнародні та 
національні аспекти: монографія / А. А. 
Телестакова, О. В. Панченко, О. В. 
Ткаченко, О. Ц. Перимський, Л. І. Миськів, 
Є. В. Іванова, Т. М. Приходько, В. А. 
Клименко, Н. В. Малярчук, Г. В. Маляр; 
Ред.: А. А Телестакова; Київ. міжнар. ун-т. - 
К., 2010. - 202 с 

   

і проти. Спроба обґрунтування  

права на демократію на основі ст.  
21 Загальної декларації прав  

людини. Резолюція Комісії ООН з  

прав людини про промоцію права  

на демократію. Види демократії.  

Розуміння демократії як рівних  
виборів, рівних можливостей та  

верховенства права.  

Тиж. 11 / 
24.11.2018 / 
2 акад. год 

Лекція. Тема 11. 
Гегемонія ідеї прав людини: 
інструмент їхнього захисту чи 
грубого заперечення? 

Лекція/Дискусія 
F2F 

Презентація 1. Антонович М. Еволюція поняття прав 
людини // Право України, 2005, № 12. – С.16- 
20 
2. Економічні і соціальні права людини: 
європейські стандарти та їх впровадження в 

Історія розвитку 
прав людини та 
формування 
навколо неї 
осередків влади. 

 до 01.12.2018 



 
    юридичну практику України 

(загальнотеоретичне дослідження) / С.О. 
Верланов; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. - Л., 
2008. - 16 с. 

   

Тиж. 11 / 
24.11.2018 / 
2 акад. год 

Лекція. Тема 12. 
Економічні та соціальні права. 

Лекція/Дискусія 
F2F 

Презентація 1. Антонович М. Еволюція поняття прав 
людини // Право України, 2005, № 12. – С.16- 
20 
2. Економічні і соціальні права людини: 
європейські стандарти та їх впровадження в 
юридичну практику України 
(загальнотеоретичне дослідження) / С.О. 
Верланов; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. - Л., 
2008. - 16 с. 

Характеристика 
економічних та 
соціальних прав. 

 до 08.12.2018 

Тиж. 12 / 
01.12.2018 / 

Практичне заняття. Тема 11. 
1. Державний суверенітет та його 

Семінар/Дискусі 
я

 1. Антонович М. Еволюція поняття прав 
людини // Право України, 2005, № 12. – С.16- 
20 
2. Економічні і соціальні права людини: 
європейські стандарти та їх впровадження в 
юридичну практику України 
(загальнотеоретичне дослідження) / С.О. 
Верланов; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. - Л., 
2008. - 16 с. 

Написати есе на 
тему:

Завдання 
30 балів 

01.12.2018 

2 акад. год межі. Гегемонія ідеї прави людини F2F «Співвідношення   
 з формуванням навколо неї  понять свободи   

 осередків влади. Джиммі Картер  та рівності у   
 про “US deal for the world”.  визначеннях   
 2.Історичні ілюстрації  прав людини»;   

 застосування державами концепції  «Право непокори   
 гуманітарної інтервенції – від  – тиранія».   

 першої чверті 19 століття до наших     

 днів. Правові підстави     
 гуманітарної інтервенції. Статут     

 ООН та перелік повноважень Ради     

 Безпеки ООН.     

Тиж. 12 / 
01.12.2018 / 
2 акад. год 

Лекція. Тема 13. 
Третє покоління прав людини. 
Право на розвиток. 

Лекція/Дискусія 
F2F 

Презентація 1. Конституція України // Відомості 
Верховної Ради України, 1996, N 30 
(23.07.96), ст. 141. 
2. Загальна декларація прав людини
//Док.ООН/RES/217А. 
3. Иваненко В.А., Иваненко В.С. Социльные 
права человека и социальные обязанности 
государства - Санкт-Петербург: 
Издательство «Юридический центр Пресс», 
2003. - 404 с. 

Визначення та 
характеристика 
прав людини 
третього 
покоління 

 до 15.12.2018 



 
    4. Баштанник В. Регламентація захисту прав 

людини у системі права ЄС: організаційно- 
правовий аспект // Право України, 2006, № 9 
– С.56-60. 

   

Тиж. 13 / 
08.12.2018 / 

Практичне заняття. Тема 12. 
1. Ключові економічні поняття. 

Семінар/Дискусі 
я

 1. Антонович М. Еволюція поняття прав 
людини // Право України, 2005, № 12. – С.16- 
20 
2. Економічні і соціальні права людини: 
європейські стандарти та їх впровадження в 
юридичну практику України 
(загальнотеоретичне дослідження) / С.О. 
Верланов; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. - Л., 
2008. - 16 с. 

Написати есе на 
тему:

Завдання 
30 балів 

08.12.2018 

2 акад. год Ознаки людської праці. F2F «Право на   
 2.Власність. Унікальні  демократію»;   

 правомочності власника. Первинні  «Право на   

 та вторинні способи здобуття  власність і   
 власності. Виправдання права  торгівлю»;   

 власності: збільшення  «Лібералізм Ф.   
 продуктивності, передбачуваність  Бастіа в   

 соціального ладу, безконфліктне і  контексті прав   

 прозоре використання об’єктів  людини»;   
 власності. Види власності.  «Позитивні та   

 3. Ключові економічні права (на  негативні права   
 власність, на працю, на  людини: Бастіан   

 справедливі умови праці, на  проти Шу».   
 страйк, тощо).     

 4.Базові соціальні права 
(достойний прожитковий мінімум, 
право на освіту, захист сім’ї, 
материнства та дитинства). 
Протиставлення поглядів Моріса 
Кренстона та Генрі Шу на 
позитивні та негативні права. 

    

Тиж. 13 / 
08.12.2018 / 
2 акад. год 

Лекція. Тема 14. 
Групові права. 

Лекція/Дискусія 
F2F 

Презентація 1. Конституція України // Відомості 
Верховної Ради України, 1996, N 30 
(23.07.96), ст. 141. 
2. Загальна декларація прав людини
//Док.ООН/RES/217А. 
3. Иваненко В.А., Иваненко В.С. Социльные 
права человека и социальные обязанности 
государства - Санкт-Петербург: 
Издательство «Юридический центр Пресс», 
2003. - 404 с. 

Визначення та 
характеристика 
групових прав 

 до 22.12.2018 



 
    4. Баштанник В. Регламентація захисту прав 

людини у системі права ЄС: організаційно- 
правовий аспект // Право України, 2006, № 9 
– С.56-60. 

   

Тиж. 14 / 
15.12.2018 / 
2 акад. год 

Практичне заняття. Тема 13. 
Третє покоління прав людини. 
Право на розвиток. 
1. Ключові права третього

Семінар/Дискусі 
я 

F2F 

 1. Конституція України // Відомості 
Верховної Ради України, 1996, N 30 
(23.07.96), ст. 141. 
2. Загальна декларація прав людини
//Док.ООН/RES/217А. 
3. Иваненко В.А., Иваненко В.С. Социльные 
права человека и социальные обязанности 
государства - Санкт-Петербург: 
Издательство «Юридический центр Пресс», 
2003. - 404 с. 
4. Баштанник В. Регламентація захисту прав 
людини у системі права ЄС: організаційно- 
правовий аспект // Право України, 2006, № 9 
– С.56-60. 

Написати есе на 
тему: 

«Право на 
розвиток в 
контексті 
Декларації 
Тисячоліття 

ООН»; «Право 
народів на 

самовизначення»

Завдання 
30 балів 

15.12.2018 

 покоління (на економічний і    

 соціальний розвиток, здорове    

 навколишнє середовище, на    

 природні ресурси, сталого    

 розвитку, тощо).    
 2. Глобалізація та її ознаки. Зміни у    

 глобальній економіці. Дилеми    

 глобалізованого ринку    

 (максимальне задоволення потреб    

 на противагу економії ресурсів,    
 тощо).    

 3. Право на розвиток та його    

 нетотожність репараціям за    

 колоніалізм. «М’яке право» замість    

 зобов’язуючих інструментів    

 правового примусу. Сфери    

 міжнародного забезпечення права    
 на розвиток: торгівельні    

 спрощення, реструктуризація    

 боргу, захист мігрантів, та інші.    

Тиж. 14 / 
15.12.2018 / 
2 акад. год 

Лекція. Тема 15. 
Підтексти першого покоління прав 
людини. 

Лекція/Дискусія 
F2F 

Презентація 1. Антонович М. Еволюція поняття прав 
людини // Право України, 2005, № 12. – С.16- 
20 
2. Економічні і соціальні права людини: 
європейські стандарти та їх впровадження в 
юридичну практику України 
(загальнотеоретичне дослідження) / С.О. 

Міжнародний 
вплив у сфері 
захисту прав 

 до 22.12.2018 

    людини.  



 
    Верланов; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. - Л., 

2008. - 16 с. 

   

Тиж. 15 / 
22.12.2018 / 
2 акад. год 

Практичне заняття. Тема 14. 
Третє покоління прав людини. 
Право на розвиток. 
1. Дефініції групових прав.

Семінар/Дискусі 
я 

F2F 

 1. Конституція України // Відомості 
Верховної Ради України, 1996, N 30 
(23.07.96), ст. 141. 
2. Загальна декларація прав людини
//Док.ООН/RES/217А. 
3. Иваненко В.А., Иваненко В.С. Социльные 
права человека и социальные обязанности 
государства - Санкт-Петербург: 
Издательство «Юридический центр Пресс», 
2003. - 404 с. 
4. Баштанник В. Регламентація захисту прав 
людини у системі права ЄС: організаційно- 
правовий аспект // Право України, 2006, № 9 
– С.56-60. 

Написати есе на 
тему: 

«Моральні та 
юридичні права 
в контексті прав 
людини першого 
покоління»; 

«Вплив 
глобалізації на 
соціально- 
економічні 
права» 

Завдання 
30 балів 

22.12.2018 

 Корпоративний та колективний    

 підходи. Поняття групи. Ознаки    

 спільноти.    

 2. Види груп. Право народів на    

 самовизначення. Способи    
 виправдання права на    

 самовизначення: етнічно-    

 культурний, комунітаристський,    

 сучасний європейський, та деякі    

 інші підходи. Головні причини, що    
 штовхають групу до боротьби за    

 незалежність (економічні,    

 культурні, зумовлені    

 несправедливістю, та інші).    

 3. Проблемні аспекти щодо меж і 
потреб самовизначення деяких 
меншин: корінне населення та 
тубільці, релігійні спільноти, 
дискриміновані групи. 
Рекомендовані кроки адвокації 
інтересів меншин. 

   

Тиж. 15 / 
22.12.2018 / 
2 акад. год 

Практичне заняття. Тема 15. 
1Державний суверенітет та його 
межі. 
2. Характеристика засобів 
досягнення цілей за кордоном. 
3. Гуманітарна інтервенція як 
відповідальність за захист. 

Семінар/Дискусі 
я 

F2F 

 1. Антонович М. Еволюція поняття прав 
людини // Право України, 2005, № 12. – С.16- 
20 
2. Економічні і соціальні права людини: 
європейські стандарти та їх впровадження в 
юридичну практику України 
(загальнотеоретичне дослідження) / С.О. 

Написати есе на 
тему: 

«Гуманітарна 
інтервенція, 

виправданість та 
межі 

Завдання 
30 балів 

22.12.2018 



 
 4. Гуманітарна інтервенція та 

застосування сили з міркувань 
відновлення прав людини як її 
центральний елемент. Міркування 
Джона Стюарта Мілля щодо 
інтервенцій. 

  Верланов; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. - Л., 
2008. - 16 с. 

гуманітарної 
інтервенції»; 

«Майбутнє прав 
людини: 

фундаментальне 
відкриття чи 
остання 
утопія?». 

  

 Іспит.       
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12. Система оцінювання та вимоги 
Перша письмова робота - до 20 балів. 
Друга письмова робота - до 20 балів. 
Іспит – 60 балів. 
Усього можливих балів - 100 балів. 


