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ТЕМА 1. Поняття та особливості міжнародно-правових стандартів 

прав людини 
Семінарське заняття №1 - 2год. 

 
План 

1. Міжнародні акти у галузі прав людини. Конвенційні норми та їх 

класифікація.  

2. Організаційно-правові та матеріально-правові норми. Протоколи.  

3. Європейська Конвенція як міжнародний договір. 
 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

права людини, міжнародно-правові стандарти прав людини, катування, 

нелюдське поводження, моральна та фізична недоторканність, обвинувачення, 

ефективність прав, якість закону, приватне життя, рівність можливостей. 
 

Завдання для самостійної роботи до Теми 1:  
1. Державний режим в країнах сучасного світу є визначальним фактором 

впровадження міжнародно-правових стандартів прав людини. Необхідно 

визначитися з трактуванням понять: «політичний режим» та «державний 

режим» у різних літературних джерелах. Проаналізуйте погляди різних 

авторів, сформулюйте своє визначення.  

2. У спеціальному зошиті слід розпочати роботу над складанням словника 

основних понять та термінів з міжнародного захисту прав та свобод людини, 

наприклад:  

 Право людини – це … 

 Міжнародне право – це … 

 Компаративізм – це … 

 Державно-правовий інститут – це … 

 Міжнародно-правові норми – це … 

 
Індивідуальні завдання до Теми 1:  

1. Проаналізуйте діяльність уряду України, США, Франції, Росії, Швеції та 

Південної Кореї та визначить ступінь впливу виконавчої влади на політичні та 

соціальні процеси, що пов’язані із захистом прав людини. Складіть відповідну 

аналітичну доповідь. 

2. Чи виникають у якійсь із перелічених ситуацій міжнародно-правові 

відносини з приводу захисту прав людини: 

1) розгляд Судом Європейських співтовариств справи з питань 

регулювання діяльності ЄС; 

2) вчинення громадянином Італії злочину на території України; 

3) укладення договору між Україною і США про уникнення подвійного 

оподаткування; 

4) укладення угоди між українською організацією та іноземною фірмою; 

5) звернення громадянина України до Європейського Суду з прав людини; 
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6) відносини між подружжям, які мають різне громадянство та 

проживають в РФ, з приводу поділу майна; 

7) подання громадянином Туреччини позовної заяви в суд України про 

спадкування майна; 

8) підготовка Угоди між Україною і Російською Федерацією про 

товарообіг і платежі. 

7. За даними ООН, більше 2 мільйонів чоловік стали біженцями за час 

громадянської війни у Сирії. 

Який статус біженців в сучасному міжнародному праві? 
 

ТЕМА 2. Правова основа міжнародно-правових стандартів прав 

людини 
Семінарське заняття № 1– 2 год. 

План 

1. Теоретичні питання використання міжнародно-правових стандартів прав 

людини в діяльності судових, правоохоронних та правозахисних органів в 

Україні. 

2. Міжнародні акти у галузі прав людини. Конвенційні норми та їх 

класифікація.  

3. Організаційно-правові та матеріально-правові форми використання 

міжнародно-правових стандартів прав людини в діяльності судових, 

правоохоронних та правозахисних органів в Україні.  

4. Особливості застосування міжнародно-правових стандартів прав 

людини в діяльності органів внутрішніх справ. 
 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

судові, правоохоронні та правозахисні органи України; міжнародно-правові 

стандарти прав людини; міжнародні акти; міжнародна угода; конвенція; 

міжнародно-правова норма; Загальна декларація прав людини. 
 
Завдання для самостійної роботи до Теми 2:  

1. Використовуючи навчальну та спеціальну літературу, визначте та 

класифікуйте джерела утворення міжнародно-правових стандартів прав людини 

та відобразіть це у вигляді схеми. 

2. Продовжити поповнення словника новими поняттями та термінами 

міжнародного захисту прав та свобод людини, наприклад: 

Формалізовані джерела – це… 

Неформалізовані джерела – це… 

Конвенція – це… 

Конституційний закон – це… 

 
Індивідуальні завдання до Теми 2:  
1. Назвіть перші документи міжнародного значення у галузі прав людини. 

Надайте аналіз головним з них, визначте роль цих документів у питаннях 

захисту прав людини в сьогоденні. 
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2. У коментарі до статті 7 Кодексу поведінки посадових осіб з 

підтримання правопорядку говориться, що «уряди не можуть очікувати від 

громадян дотримання ними правопорядку, якщо вони не можуть або не хочуть 

забезпечити дотримання законності їх власними посадовими особами у рамках 

їхніх власних установ».  

Як ви вважаєте, чи є дане твердження є вірним? При позитивній 

відповіді обґрунтуйте свою думку. 

 

ТЕМА 3. Механізм утворення та використання міжнародно-правових 

стандартів прав людини 

Семінарське заняття № 1– 2 год. 
План 

1. Правовий статус та основні напрями діяльності ООН. 

2. Універсальні органи ООН щодо захисту прав людини. Рада з прав 

людини ЕКОСОР ООН.  

3. Регіональні системи захисту прав людини.  

4. Правовий статус, порядок утворення та функції Ради Європи, ЄС, НАТО 

та інших європейських регіональних органів щодо захисту прав людини. 

5. Комітет з прав людини: правовий статус, порядок утворення та 

діяльності, основні повноваження. 
 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

ООН; Комітет з прав людини; Рада з прав людини ЕКОСОР; Верховний 

Комісар з прав людини; компетенція; функції, американська система захисту 

прав людини; азіатська система захисту прав людини; африканська система 

захисту прав людини; європейська система захисту прав людини; РЄ, НАТО, 

ЄС, ОБСЄ. 

 
Завдання для самостійної роботи до Теми 2:  

1. Використовуючи тексти міжнародних угод, необхідно підготувати 

реферат, який би відобразив сучасні елементи механізму міжнародного захисту 

прав та свобод людини.  

2. Продовжити поповнення словника новими поняттями та термінами, 

наприклад, 

 Способи та засоби захисту прав людини – це... 

 Суб’єкти захисту прав людини – це... 

 Публічна власність – це... 

 Приватна власність – це... 

 
Індивідуальні завдання до Теми 2:  
1. Складіть схему документів, які в міжнародні практиці отримали назву 

«Біль з прав людини». 

2. Назвіть перші документи міжнародного значення у галузі прав людини. 

Надайте аналіз головним з них, визначте роль цих документів у питаннях 

захисту прав людини в сьогоденні. 
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ТЕМА 4. Міжнародно-правові стандарти захисту громадянських 

(особистих) прав і свобод людини  

Семінарське заняття № 1– 2 год. 
План 

1. Поняття та функції міжнародно-правових стандартів прав людини. 

2. Міжнародні акти у галузі прав людини.  

3. Конвенційні норми та їх класифікація.  

4. Загальна декларація прав людини 1948 року. 
 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

органи державної влади, права людини, міжнародно-правові стандарти прав 

людини, конвенційні норми, міжнародні акти. 

 

Семінарське заняття № 2– 2 год. 

 

1. Організаційно-правові та матеріально-правові норми. 

2. Європейська Конвенція як міжнародний договір. Роль Європейської 

Конвенції в сучасних умовах міжнародного захисту прав людини. 

3. Європейський суд з прав людини. Основні засади функціонування 

Суду. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
організаційно-правові норми, матеріально-правові норми, ефективність прав, 

якість закону, приватне життя, рівність можливостей, міжнародне судочинство, 

судова процедура, Європейський суд з прав людини. 

 
Завдання для самостійної роботи до Теми 2:  

1. Використовуючи тексти відповідних міжнародних документів, 

визначте практичні форми застосування міжнародно-правових стандартів прав 

людини в Україні, підготуйте відповідний реферат на обрану тему. 

 
Індивідуальні завдання до Теми 2:  
1. Використовуючи тексти предметних міжнародних угод, визначте 

способи захисту прав та свобод людини в Україні. Наведіть приклади. 

2. Проаналізуйте Протоколи до Європейської Конвенції з прав людини та 

основоположних свобод. Який зміст має важливий та європейського 

співтовариства Протокол № 6?  

 

ТЕМА 5. Міжнародно-правові стандарти захисту соціально-

економічних та культурних прав і свобод людини 

 

Семінарське заняття № 1– 2 год. 
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План 

1. Поняття міжнародно-правових стандартів соціально-економічних та 

культурних прав і свобод людини. 

2. Міжнародна система захисту соціально-економічних та культурних прав 

і свобод людини.  

3. Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

органи державної влади, права людини, міжнародно-правові стандарти прав 

людини, конвенційні норми, міжнародні акти. 

 
 

Семінарське заняття № 2-2 год. 
План 

1. Ефективність міжнародних органів, які опікуються соціально-

економічними та культурними правами людини. 

2. Рівність можливостей при реалізації соціально-економічних та 

культурних прав людини в країнах-членах ООН. 

3. Міжнародна судова процедура відновлення соціально-економічних 

та культурних прав людини. 

 
Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 
напрацьовані під час заняття. Після вивчення теми студенти повинні знати 
загальні питання діяльності міжнародних органів щодо застосування 
міжнародно-правових стандартів із захисту соціально-економічних та 
культурних прав людини; використовувати теоретичні знання в юридичній 
практиці; тлумачити норми міжнародного права у галузі захисту соціально-
економічних та культурних прав людини, а також рішення Європейського суду 
з прав людини; на підставі аналізу практики Європейського суду з прав 
людини, правильно й ефективно використовувати Європейську Конвенцію у 
правоінтерпретаційній, правореалізаційній і правозастосовній діяльності, а 
також у законотворчості. 
 
Завдання для самостійної роботи до Теми 2:  

1. Вкажіть, як у міжнародно-правових актах регулюється право людини 

на економічну свободу. Укажіть, яка існує юридична відповідальність за 

порушення соціальних прав і свобод людини та громадянина.  

2. Право громадян на користування культурним надбанням: поняття та 

порядок реалізації. 

 
Індивідуальні завдання до Теми 2:  
1. Вкажіть, як у міжнародно-правових актах регулюється право людини 

на економічну свободу. Укажіть, яка існує юридична відповідальність за 

порушення соціальних прав і свобод людини та громадянина.  

2. Право громадян на користування культурним надбанням: поняття та 

порядок реалізації. 
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3. Використовуючи тексти відповідних міжнародних документів, 

визначте практичні форми застосування міжнародно-правових стандартів 

захисту соціально-економічних та культурних прав і свобод людини, підготуйте 

відповідний реферат на обрану тему. 

 

ТЕМА 6. Міжнародно-правові стандарти захисту осіб, що належать 

до певних груп населення  

Семінарське заняття № 1– 2 год. 
План 

1. Поняття міжнародно-правових стандартів прав національних етнічних, 

релігійних і мовних меншин. 

2. Міжнародно-правовий статус біженців. 

3. Міжнародно-правовий  захист жінок. 

4. Міжнародно-правовий захист дітей. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

права людини, права дитини, права жінок, права мігрантів, міжнародно-правові 

стандарти прав людини, ефективність прав, якість закону, рівність 

можливостей, міжнародне судочинство, судова процедура, Європейський суд з 

прав людини. 
 
Завдання для самостійної роботи до Теми 2:  

1. Використовуючи тексти відповідних міжнародних документів, 

визначте практичні форми застосування міжнародно-правових стандартів 

захисту осіб, що належать до певних груп населення, підготуйте відповідний 

реферат на обрану тему. 

2. Право громадян на користування культурним надбанням: поняття та 

порядок реалізації. 

 
Індивідуальні завдання до Теми 2:  
1. . Використовуючи текст (витяги) з Європейської Конвенції з прав 

людини та основоположних свобод, визначте, порушення яких прав осіб, що 

належать до певних груп населення, за своїм змістом може стати предметом 

розгляду у Європейському суді з прав людини. 

2. Використовуючи тексти відповідних міжнародних документів, 

визначте практичні форми застосування міжнародно-правових стандартів 

захисту осіб, що належать до певних груп населення, підготуйте відповідний 

реферат на обрану тему. 

3. Проаналізуйте сучасний стан діяльності конвенційних органів, що 

контролюють застосування міжнародно-правових стандартів захисту осіб, що 

належать до певних груп населення. 

 

ТЕМА 7. Використання міжнародно-правових стандартів прав 

людини в діяльності судових, правоохоронних та правозахисних органів в 

Україні 

Семінарське заняття № 1– 2 год. 
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План 

1. Поняття міжнародно-правових стандартів прав людини в діяльності 

судових, правоохоронних та правозахисних органів в Україні. 

2. Міжнародні акти у галузі прав людини. Конвенційні норми та їх 

класифікація.  

3. Організаційно-правові та матеріально-правові форми використання 

міжнародно-правових стандартів прав людини в діяльності судових, 

правоохоронних та правозахисних органів в Україні.  

4. Особливості застосування міжнародно-правових стандартів прав 

людини в діяльності органів внутрішніх справ. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

судові, правоохоронні та правозахисні органи України; міжнародно-правові 

стандарти прав людини; міжнародні акти; міжнародна угода; конвенція; 

міжнародно-правова норма; Загальна декларація прав людини. 

 

Семінарське заняття № 2 – 2 год. 

 

План 

1. Особливості застосування міжнародно-правових стандартів прав 

людини в діяльності правоохоронних та правозахисних органів в Україні.  

2. Принципи діяльності судових, правоохоронних та правозахисних 

органів в Україні відповідно до міжнародних стандартів. 

3. Впровадження міжнародних стандартів професійної підготовки та освіти 

працівників судових, правоохоронних та правозахисних органів в Україні. 
 
Завдання для самостійної роботи до Теми 2:  

1. Вирішить наступні задачі: 

Задача №1. Сім'я Петренків прийшла до виборчої дільниці, щоб 

проголосувати за кандидата у президенти, але їм не дозволили голосувати, 

мотивуючи це тим, що вони переселенці із Донецькій області. 

Чи мали право відмовити у голосуванні сім'ї Петренків на цих підставах? 

Задача №2. Богдан К. стверджує, що діями підприємства «Січ» було 

порушено його права. Адміністрація підприємства не прийняла його на роботу і 

аргументувала це тим, що його віросповідання та світогляд не відповідають 

встановленим на підприємстві вимогам. 

Оцініть дії адміністрації, спираючись на міжнародне законодавство. 

 
Індивідуальні завдання до Теми 2:  
1. Використовуючи відповідне міжнародне законодавство, вирішіть 

наступну задачу: у Міжнародний Суд ООН було передано спір між 

громадянином України К. та адміністрацією державного підприємства, де він 

працював з приводу невиплат соціальних субвенцій, які передбачалися 

національним законодавством. 
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Як ви вважаєте, чи були дотримані в цьому випадку вимоги міжнародної 

підсудності? 

2. Використовуючи відповідне законодавство, вирішіть наступну задачу: 

громадянин А. після отримання ухвали місцевого суду, не погодився з таким 

рішенням та вирішив відразу звернутися до Європейського суду з прав людини. 

Проте його скаргу Суд визнав неприйнятною.  

Чи правомірно в цьому випадку вчинив Європейський суд з прав людини? 
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ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

1. Поняття та особливості міжнародно-правових стандартів прав людини. 

2. Поняття та генеза прав і свобод людини. 

3. Співвідношення понять “права людини” і “права громадянина”. 

4. Права людини та цивілізація. 

5. Права людини в історії всесвітньої політико-правової думки. 

6. Основні сучасні доктрини прав людини. 

7. Закріплення прав і свобод людини в Загальній декларації прав людини 

1948 року. 

8. Поняття та елементи правового статусу людини та громадянина. 

9. Поняття громадянства. Принципи громадянства. 

10. Способи набуття та припинення громадянства. 

11. Природноправовий та позитивістський підходи до визначення прав 

людини. 

12. Правовий статус іноземців, осіб без громадянства та біженців. 

13. Підстави обмеження прав і свобод людини та громадянина. 

14. Правовий статус національних меншин. 

15. Покоління прав людини. 

16. Особисті (громадянські) права і свободи людини та громадянина і 

міжнародний механізм їх захисту. 

17. Підстави класифікації основних прав і свобод людини та громадянина. 

18. Політичні права і свободи людини та громадянина та міжнародний 

механізм їх захисту. 

19. Право на свободу світогляду і віросповідання та міжнародний механізм 

його захисту. 

20. Право на свободу, особисту недоторканність та поважання гідності 

людини і міжнародний механізм його захисту. 

21. Економічні і соціальні права та свободи людини і громадянина та 

міжнародний механізм їх захисту. 

22. Культурні права і свободи людини та громадянина і міжнародний 

механізм їх захисту. 

23. Конституційні обов’язки людини та громадянина. 

24. Імплементація Міжнародного пакту про громадянські та політичні права 

в Конституцію України. 

25. Індивідуальні та колективні права. 

26. Імплементація Міжнародного пакту про економічні, соціальні та 

культурні права в Конституцію України. 

27. Поняття та система гарантій прав і свобод людини та громадянина. 

28. Право на правову допомогу. 

29. Право на судовий захист. 

30. Особливості реалізації права громадян на судовий захист у 

міжнародному кримінальному судочинстві. 

31. Характеристика процедури “хабеас корпус”. 

32. Історія розвитку інституту омбудсмена в зарубіжних країнах. 
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33. Роль правоохоронних органів у міжнародному захисті прав і свобод 

людини. 

34. Захист прав людини за допомогою неурядових, правозахисних 

організацій, громадських об’єднань, політичних партій, засобів масової 

інформації. 

35. Форми реалізації права на петицію в зарубіжних країнах. 

36. Адміністративна юстиція в зарубіжних країнах. 

37. Міжнародний Біль про права людини. 

38. Статут ООН про права людини. 

39. Конвенційні контрольні органи: система, повноваження. 

40. Механізм розгляду індивідуальних скарг в органах ООН. 

41. Відповідальність за порушення прав людини у міжнародному праві. 

42. Діяльність Верховного комісара ООН з прав людини. 

43. Характеристика міжнародних документів у сфері захисту прав жінок. 

44. Характеристика міжнародних документів у сфері захисту прав дитини. 

45. Характеристика міжнародних документів у сфері захисту економічних і 

соціальних прав людини. 

46. Європейські документи з питань прав людини. 

47. Склад та повноваження Європейського суду з прав людини. 

48. Регламент Європейського суду з прав людини. 

49. Підстави та порядок звернення до Європейського суду з прав людини. 

50. Умови прийнятності скарги до Європейського суду з прав людини. 

51. Механізм проходження заяви в Європейському суді з прав людини. 

52. Захист прав та майнових інтересів у Європейському суді з прав людини. 

53. Європейська Конвенція про захист прав людини та основоположних 

свобод як джерело європейського права у галузі захисту прав людини та 

правова основа діяльності Європейського суду з прав людини. 

54. Система міжнародних судів. 

55. Територіальна юрисдикція міжнародних судів. 

56. Порядок створення та компетенція міжнародних судів. 

57. Поняття і загальна характеристика правового статусу суддів 

міжнародних судів. Формування складу міжнародних судів. 

58. Суд Європейського Союзу: порядок формування та призначення. 

59. Спеціалізовані органи ООН щодо захисту прав людини. 

60. Правовий статус міжнародних суб’єктів щодо захисту прав людини. 

61. Міжнародні стандарти забезпечення прав людини в діяльності 

правоохоронних органів. 

62. Форми та методи міжнародного захисту прав людини. 

63. Міжнародний захист прав людини у період збройних конфліктів. 

64. ООН в механізмі міжнародного захисту прав людини. 

65. Сучасний стан міжнародного захисту прав людини. 

66. Співвідношення міжнародного та національного права щодо захисту 

прав людини. 

67. Сучасні тенденції розвитку міжнародних засобів щодо забезпечення прав 

людини. 
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