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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 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.. 

 
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?  

 
 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
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документи. Організація об’єднаних націй (ООН). 
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3. Європейська Конвенція про громадянство. Міжнародний договір 

від 7 листопада 1997 року (Витяг) Бюлетень законодавства і юридичної 

практики України. 2001. № 11. С. 69-77. 

4. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04 
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16 грудня 1966 р. URL: http: zakon2.rada.gov.ua/laws/show 995_042 

7. Європейська хартія регіональних мов або мов меншин від 5 

листопада 1992 року  Офіційний вісник України. 2006. № 50. Ст. 3381. 

8. Конвенція про статус апатридів. Міжнародний договір від 28 

вересня 1954 року (Витяг). Бюлетень законодавства і юридичної практики 

України. 2001. № 11. С. 131-139. 

9. Конвенція про статус біженців. Документ ООН від 28 липня 1951 

року (Витяг). Бюлетень законодавства і юридичної практики України. 2001. 

№ 11. С. 111-120. 

10. Про міжнародні договори України: Закон України від 29 червня 

2004 р. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 10. Ст. 45. 

11. Права людини: Міжнародні стандарти: наук.-допом. бібліогр. 

список л-ри  Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека; 

уклад. Л. Дейнека. Луцьк, 2013. 

 
Рекомендована література до Теми 4:  
 
1. Статут ООН від 26 червня 1945 р. Міжнародні документи. 

Організація об’єднаних націй (ООН). 

2. Загальна декларація прав Людини від 10 грудня 1948 р. Міжнародні 

документи. Організація об’єднаних націй (ООН). 

3. Європейська Конвенція про громадянство. Міжнародний договір 

від 7 листопада 1997 року (Витяг) Бюлетень законодавства і юридичної 

практики України. 2001. № 11. С. 69-77. 

4. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04 

листопада 1950 р., з поправками, внесеними відповідно до положень 

Протоколів № 11 та № 14 URL: http:zakon2.rada.gov.ua/laws/show 995_004  

5. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня 

1966 р. URL: http: zakon2.rada.gov.ua/laws/show 995 043 

6. Міжнародний пакт про соціальні, економічні і культурні права від 

16 грудня 1966 р. URL: http: zakon2.rada.gov.ua/laws/show 995_042 

7. Європейська хартія регіональних мов або мов меншин від 5 

листопада 1992 року  Офіційний вісник України. 2006. № 50. Ст. 3381. 

8. Конвенція про статус апатридів. Міжнародний договір від 28 

вересня 1954 року (Витяг). Бюлетень законодавства і юридичної практики 

України. 2001. № 11. С. 131-139. 
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9. Конвенція про статус біженців. Документ ООН від 28 липня 1951 

року (Витяг). Бюлетень законодавства і юридичної практики України. 2001. 

№ 11. С. 111-120. 

10.  Про міжнародні договори України: Закон України від 29 червня 

2004 р. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 10. Ст. 45. 

11. Права людини: Міжнародні стандарти: наук.-допом. бібліогр. 

список л-ри  Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека; 

уклад. Л. Дейнека. Луцьк, 2013. 

 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

 

 

 

 

 
 


