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МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Навчальна дисципліна «Права людини» призначена для студентів вищих навчальних 

закладів, які навчаються за спеціальністю 08 «Право», галузь знань 081 «Право» за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр». Вона є основною навчальною дисципліною. 

Передумовами для вивчення цієї дисципліни є знання, навички й уміння, отримані 

студентами в межах дисциплін циклу загальної та професійної підготовки. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Права людини» є - допомогти студентам 

в опануванні системою знань з дисципліни «Права людини»; - акцентувати увагу 

студентів на складних теоретичних та практичних проблемах історії виникнення, та 

розвитку прав людини і механізмів їх захисту; - на основі конкретно-предметного матеріалу 

сприяти виробленню навиків аналітичного мислення у студентів; - допомогти студентам в 

опануванні системою міжнародних та вітчизняних механізмів захисту прав людини; -на 

основі конкретно-предметного матеріалу сприяти виробленню навиків аналітичного 

мислення у студентів; 

Завданням дисципліни «Права людини» є: 

- з’ясування основних особливостей міжнародних механізмів захисту прав людини; 

- творче засвоєння нормативно-правових актів у сфері забезпечення та утвердження прав 

людини; 

- ознайомлення з основними інституціями, метою діяльністю яких є забезпечення та захист 

прав людини від правопорушень та неправомірного втручання. 

Навчальна дисципліна «Права людини» складається з таких тем: 

Тема 1. Основні поняття про права людини 

Тема 2. Громадянські (особисті) права 

Тема 3. Політичні права і свободи людини і громадянина 

Тема 4. Соціальні права людини і громадянина 

 Тема 5. Економічні та культурні права і свободи людини і громадянина 

Тема 6. Права окремих категорій громадян 

Тема 7. Правовий механізм захисту прав людини та гарантії його реалізації за 

Конституцією України 

 Тема 8. Національні засоби захисту прав людини 

 

2.ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ: 

Студенти повинні сформувати необхідні загальні та професійні компетентності відповідно 

до вимог освітньої програми: 



 

Шифр 

згідно 

ОПП 

Компетентності 

ЗК 1 Здатність до абстрактного мислення аналізу та синтезу. 

ЗК 2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 3 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК6  Навички використання комунікаційних технологій. 

ЗК 10 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

ЗК 12 Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми. 

ЗК 14 Цінування та повага різноманітності і мультикультурності. 

СК 3 Повага до честі і гідності людини як найвищої соціальної цінності, 

розуміння їх правової природи. 

СК 4  Знання і розуміння міжнародних стандартів прав людини, положень 

Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а також 

практики Європейського суду з прав людини. 

СК 5 Здатність застосовувати знання засад і змісту інститутів міжнародного 

публічного права, а також міжнародного приватного права. 

СК 6 Знання і розуміння основ права Європейського Союзу. 

СК 7 Здатність застосовувати знання завдань, принципів і доктрин 

національного права, а також змісту правових інститутів, щонайменше з 

таких галузей  права, як: конституційне право, адміністративне право і 

адміністративне процесуальне право, цивільне і цивільне процесуальне 

право, кримінальне і кримінальне процесуальне право. 

СК 8 Знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм 

матеріального і процесуального права. 

СК 10 Знання і розуміння соціальної природи трудових відносин та їх правового 

регулювання. 

СК 11 Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти. 

СК 12 Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та обґрунтовувати 

правові позиції. 

СК 14 Здатність до консультування з правових питань, зокрема, можливих 

способів захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог 

професійної етики, належного дотримання норм щодо нерозголошення 

персональних даних та конфіденційної інформації. 

СК 16 Здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів, 

розуміння їх правового характеру і значення. 

СК 17 Здатність передбачати можливі негативні наслідки при порушенні прав і 

свобод фізичних осіб органами публічної адміністрації. 

ПРН 2  Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої проблеми 

і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання. 

ПРН 3  Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел. 

ПРН 4 Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої 

проблеми. 

ПРН 5 Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з 

достатньою обґрунтованістю. 



ПРН 6 Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему. 

ПРН 8 Використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та 

всебічного встановлення певних обставин. 

ПРН 12 Доносити до респондента матеріал з певної проблематики доступно і 

зрозуміло. 

ПРН 18 Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, 

цінностей та принципів функціонування національної правової системи.  

ПРН 19 Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних 

правових інститутів і норм фундаментальних галузей права. 

ПРН 20 Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів. 

ПРН 21 Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати 

юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки. 

ПРН 23 Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів 

клієнтів у різних правових ситуаціях. 

ПРН 24 Здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів, 

розуміння їх правового характеру і значення. 

ПРН 25 Передбачати можливі негативні наслідки при порушенні прав і свобод 

фізичних осіб органами публічної адміністрації. 

 

 

Бакалавр повинен знати: 

– найбільш передові стандарти в галузі методології наукових досліджень прав людини та 

здійснення практичної діяльності з їх використання в національному конституційному 

судочинстві і на межі галузей конституційного і міжнародного права;  

– зміст національних (українських) і міжнародно-правових актів у сфері прав людини в 

Україні, практику використання цих актів Конституційним Судом України та їх 

застосування і тлумачення міжнародними судовими органами (Європейський Суд з прав 

людини); 

‒ національні й міжнародні механізми і засоби забезпечення прав людини;  

– конституційно-правові засоби розв’язання правових конфліктів, що можуть виникати 

внаслідок реалізації органами публічної влади своїх повноважень;  

‒ конституційно-правові засади реалізації принципу верховенства права в умовах сучасного 

стану функціонування конституційного правосуддя в Україні. 

вміти: 

‒ здійснювати критичний аналіз, оцінку і синтез нових ідей, поглядів, концепцій у сфері 

конституційної теорії прав людини; 

‒ застосовувати отримані знання для використання в практичній діяльності, пов'язаної із 

захистом прав і свобод людини; 

‒ володіти термінологічним апаратом дисципліни; навичками експертної оцінки, виступи 

перед аудиторією; 

‒ методами юридичного аналізу та тлумачення національно-правових і міжнародно-

правових актів; 

‒ аналізувати практичні ситуації й розробляти обґрунтування правових рішень у справах 

про додержання прав і свобод людини в діяльності органів публічної влади в Україні. 

 

3. Короткий зміст дисципліни. 

Тема 1. Основні поняття про права людини 

Тема 2. Громадянські (особисті) права 

Тема 3 . Політичні права і свободи людини і громадянина 

Тема 4. Соціальні права людини і громадянина 

Тема 5. Економічні та культурні права і свободи людини і громадянина 



Тема 6. Права окремих категорій громадян 

Тема 7. Правовий механізм захисту прав людини та гарантії його реалізації за 

Конституцією України 

Тема 8. Національні засоби захисту прав людини 

 

4. Організація навчання. 

Тематичний план 

№ Назва теми 
Всього 

годин 
Лекції 

Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 

1 Основні поняття про 

права людини 
10 2 2 6 

2 Громадянські (особисті) 

права 
10 2 2 6 

3 Політичні права і 

свободи людини і 

громадянина 

10 2 2 6 

4 Соціальні права людини і 

громадянина 
10 2 2 6 

5 Економічні та культурні 

права і свободи людини і 

громадянина 

11 3 2 6 

6 Права окремих категорій 

громадян 
13 3 2 8 

7 Правовий механізм 

захисту прав людини та 

гарантії його реалізації за 

Конституцією України 

13 3 2 8 

8 Національні засоби 

захисту прав людини 
13 3 2 8 

Разом за курс 90 20 16 54 

 

 

5. Тематика практичних занять. 

Семінарське заняття № 1 

Тема. Основні поняття про права людини 

 1. Основні етапи розвитку прав людини 

2. Права людини в історії українського народу 

3. Система основних прав і свобод людини і громадянина 

4. Права людини і права громадянина 

5. Основні обов’язки людини і громадянина 

Семінарське заняття № 2 

Тема. Громадянські (особисті) права 

1. Право на життя 

2. Право на особисту свободу та недоторканність 

3. Право на свободу пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати 

територію України 

4. Право на захист від втручання в особисте та сімейне життя 

5. Право на свободу думки, совісті та релігії 

6. Право на свободу слова та переконань 

Семінарське заняття № 3 
Тема. Політичні права і свободи людини і громадянина 

 1. Право на свободу асоціацій 



 2. Право на громадянство 

 3. Право на участь у державному управлінні суспільством 

 4. Право на звернення до органів державної влади, підприємств, установ та організацій 

 5. Право на проведення мітингів, зборів, вуличних походів та демонстрацій 

Семінарське заняття № 4 

 Тема. Соціальні права людини і громадянина 

 1. Право на працю 

 2. Право на страйк 

 3. Право на соціальне забезпечення 

 4. Право на достатній життєвий рівень 

 5. Право на державну підтримку та захист сім’ї 

Семінарське заняття № 5 
Тема. Економічні та культурні права і свободи людини і громадянина 

 1. Право володіти, користуватися та розпоряджатися своєю власністю 

 2. Право на підприємницьку діяльність 

 3. Право на освіту 

 4. Право на участь у культурному житті 

 5. Право на свободу літературної, наукової та творчої діяльності 

Семінарське заняття № 6 

Тема. Права окремих категорій громадян 

 1. Права дитини 

 2. Права жінок 

 3. Права етнічних, релігійних та мовних меншин 

 4. Право народів на самовизначення 

 Семінарське заняття № 7      

Тема. Правовий механізм захисту прав людини та гарантії його реалізації за Конституцією 

України 

 1. Поняття механізму захисту прав і свобод людини 

 2. Конституційно-правові механізми захисту прав, свобод і законних інтересів громадян в 

Україні 

3. Компетентність міжнародної юрисдикції у сфері захисту прав людини. Реалізація 

міжнародних стандартів на національному рівні 

4. Гарантії реалізації прав людини і громадянина 

Семінарське заняття № 8 

Тема. Національні засоби захисту прав людини 

1. Правосуддя: питання теорії 

2. Принципи здійснення правосуддя за Конституцією України 

3. Система судів загальної юрисдикції 

4. Прокуратура в Україні: система та завдання. Акти прокурорського реагування 

5. Нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативнорозшукову 

діяльність, дізнання, досудове слідство 

6. Адвокатура України: правове регулювання, принципи, організаційні форми та завдання 

її діяльності 

7. Інститут Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Україні 

 

6. Завдання для самостійної роботи. 

Студенти виконують реферативні завдання (презентації) або міні-дослідження (есе) з 

обраної проблематики за погодженням із викладачем. 

 

Теми презентацій (самостійна робота) 



№ 

з/п 

 

Назва теми Кількість 

Годин 

Денна 

форма 

навчання 

 ТЕМА № 1. Поняття та особливості міжнародного захисту прав та 

свобод людини 

1.Проаналізуйте діяльність уряду 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; 

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. 
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 Тема № 2. Правова основа міжнародного захисту прав та свобод 

людини 

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. 

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. 

3. Використовуючи текст (витяги) з Загальної декларації з прав 

людини визначте, захисту яких прав міжнародна спільнота 

приділяє найбільшу увагу і чому. 

4. Складіть схеми: 

а) принципів міжнародного захисту прав людини; 

б) джерел міжнародного захисту прав людини. 
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Рекомендована література до Теми 2: 1-4, 7-13, 29 

 

 ТЕМА № 3. Механізм міжнародного захисту прав та свобод 

людини 

1. Використовуючи навчальну та спеціальну літературу, визначте 

та класифікуйте універсальні джерела міжнародного захисту прав 

людини та відобразіть це у вигляді схеми. 

2. Використовуючи тексти предметних міжнародних угод, визначте 

способи захисту прав та свобод людини. Наведіть приклади. 

3. Проаналізуйте Протоколи до Європейської Конвенції з прав 

людини та основоположних свобод. Який зміст має важливий та 

європейського співтовариства Протокол № 6? 

4. Дайте загальну характеристику міжнародних конвенцій: 

а) Конвенція про статус біженців; 

б) Конвенція про права дитини. 

5. Використовуючи текст (витяги) з Європейської Конвенції з прав 

людини та основоположних свобод, визначте, порушення яких прав 

за своїм змістом може стати предметом розгляду у Європейському 

Суді з прав людини. 

Рекомендована література до Теми 3: 2, 4, 8-12 

6 

 Тема № 4. ООН та інші універсальні органи щодо міжнародного 

захисту прав та свобод людини 

1. Використовуючи відповідне міжнародне законодавство, 

вирішіть наступну задачу: громадянин Сомалі звернувся до 

Комітету з прав людини зі скаргою на дії влади, яка порушує права 

його сім’ї за ознакою віросповідання. Проте в задоволенні скарги 

йому було відмовлено на підставі порушення процедури звернення. 

Як ви вважаєте, саме за якою підставою Комітет відмовив в 

задоволенні скарги? 

2. Використовуючи відповідне міжнародне законодавство, 

вирішіть наступну задачу: Громадянин Руанди Д. звернувся до 

Комітету з прав людини з проханням розслідувати вбивство 

місцевим офіцером членів його сім’ї під час геноциду 1994 року. 

Проте в задоволенні скарги йому було відмовлено на підставі 

порушення процедури звернення. Як ви вважаєте, яка підстава 

мається на увазі? 

3. Використовуючи відповідне міжнародне законодавство, 

вирішіть наступну задачу: глава профспілки, громадянка 

Німеччини М. звернулася до Комітету з прав людини зі скаргою на 

дії приватного підприємства, керівництво якого часто порушує 

соціальні права робітників. Проте в задоволенні скарги їй було 

відмовлено на підставі порушення процедури звернення. 

Як ви вважаєте, за якої підстави Комітет відмовив у задоволенні 

скарги? 

4. Використовуючи відповідне міжнародне законодавство, 

вирішіть наступну задачу: громадянин Китаю анонімно відіслав до 

Комітету з прав людини скаргу на дії уряду, який порушує права 

автономії, де він мешкає. Проте в задоволенні скарги йому було 

відмовлено на підставі порушення процедури звернення. Як ви 

вважаєте, яка підстава мається на увазі? 

5. Комітет з прав людини, вивчивши скаргу Едгардо Данте 

Валькади (справа Валькади проти Уругваю № 9/1977), 25 серпня 
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1977 р. запросив в уряду Уругваю більш детальну інформацію по 

даній справі з метою прийняття остаточного рішення про 

можливість розгляду Комітетом даної скарги. У своїй відповіді 

Комітету від 27 жовтня 1977 р. уругвайська сторона заперечувала 

проти розгляду Комітетом даної скарги, оскільки, на її думку, 

заявник не пройшов всі щаблі системи правосуддя в своїй країні, а 

відповідно до внутрішнього уругвайського законодавства будь-

який громадянин, який знаходиться на території цієї країни, має 

можливість вільно звертатися у всі судові або урядові інстанції. 

Тим не менше 1 лютого 1978 р. Комітет з прав людини постановив 

прийняти заяву Валькади до розгляду.  

Як ви думаєте, чому скарга Валькади була все ж прийнята 

Комітетом до розгляду, незважаючи на те, що заявник не вичерпав 

всі національні засоби правового захисту? 

 

 ТЕМА № 5. регіональні органи щодо міжнародного захисту прав та 

свобод людини 

1. Охарактеризуйте основні етапи становлення регіональних 

правозахисних міжнародних організацій. Які з них можна 

визначити як «конвенційні» органи із міжнародного захисту прав 

людини? 

Відобразіть схематично структуру органів із захисту прав людини, 

які працюють під егідою ООН. 

2. Визначтесь, який з цих органів не є таким, що не утворений 

міжнародними 

організаціями: 

1) Рада з прав людини ООН; 

2) Комісія з положення жінок; 

3) Верховний комісар ООН у справах біженців; 

4) Міжнародне бюро праці; 

5) Комітет з прав людини. 

 

6 

1 ТЕМА № 6. Система міжнародних судів щодо захисту прав та 

свобод 

людини 

1. Використовуючи відповідне міжнародне законодавство, 

вирішіть наступну задачу: у Міжнародний Суд ООН було передано 

спір між громадянином Молдови Ч. та адміністрацією державного 

підприємства, де він працював з приводу невиплат соціальних 

субвенцій, які передбачалися національним законодавством. Як ви 

вважаєте, чи були дотримані в цьому випадку вимоги міжнародної 

підсудності? 

Рекомендована література до Теми 6: 1, 2, 4, 7-13 
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7.Політика дисципліни та оцінювання 

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів: 

Рівень теоретичної підготовки студента визначається під час його усної відповіді на 

теоретичні питання на практичних заняттях, під час складання заліку та оцінюється за 

такими критеріями:  

 відповідність змісту; 

 повнота та ґрунтовність викладу; 

 доказовість викладу; 

 термінологічна коректність. 

Студент може отримати 5 балів (“відмінно”), якщо його відповідь повністю відповідає 

змісту питання, усі основні проблеми визначені чітко, розкриті повністю та ґрунтовно; 

студент демонструє високий рівень доказовості викладу матеріалу з питання та може 

викласти свою точку зору з проблеми, що обговорюється; студент досить вільно й коректно 

користується юридичною термінологією.  

Студент може отримати 4 бали (“добре”), якщо його відповідь в основному відповідає 

змісту питання, не всі основні проблеми визначені чітко, не розкриті досить повно та 

ґрунтовно; студент викладає матеріал, в основному аргументуючи методичні положення, 

та відчуває труднощі у викладенні своєї точки зору щодо низки проблем; студент в 

основному правильно користується юридичною термінологією, невелика кількість помилок 

не перешкоджає розумінню змісту викладеного. 

Студент може отримати 3 бали (“задовільно”), якщо його відповідь лише частково 

відповідає змісту питання, основні проблеми визначені нечітко, розкриті лише частково і 

без належної глибини; студент викладає матеріал, майже не аргументуючи методичні 

положення, та не має своєї точки зору щодо більшості проблем; студент допускає значну 

кількість термінологічних помилок, що ускладнює розуміння змісту викладеного. 

  

ТЕМА № 7. Європейський суд з прав людини 

1. 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? 

2. Використовуючи відповідне міжнародне законодавство, 

вирішіть наступну задачу: громадянин Парагваю В. був 

незадовільний судовим процесом, в якому він виступав в якості 

позивача з вимогою захистити його право на працю. Після чого він 

вирішив звернутися зі скаргою до Європейського Суду з прав 

людини, про який декілька раз згадувало місцеве телебачення. 

Чи правильно в цьому випадку вчинив громадянин В.? 
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 ТЕМА № 8. Процедура розгляду справ в Європейському Суді з прав 

людини. 

 Складіть орієнтовний зразок скарги до Європейського Суду з прав 

людини з усіма ключовими розділами цього документу. 
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Студент може отримати 2 бали (“незадовільно”), якщо його відповідь не відповідає змісту 

питання, основні проблеми не визначені і не розкриті; доказовість викладу матеріалу і 

самостійні міркування відсутні; студент майже не користується юридичною термінологією. 

Студент має право: 

- вільно висловлювати свої думки усно або письмово, аргументуючи їх знаннями 

провідних засад конституції, трудового права, освітнього менеджменту, економіки, права 

тощо;  

- вносити пропозиції щодо формування та реалізації власної освітньої траєкторії; 

активізації власної самостійної пізнавальної діяльності, форм і методів проведення 

аудиторних занять; 

- відпрацьовувати пропущені заняття в установленому порядку; 

- отримати індивідуальні консультації у викладача. 

Студент зобов’язаний: 

- відвідувати заняття всіх видів відповідно до встановленого дирекцією розкладу, 

запізнення на заняття допускається тільки з поважних причин; 

- брати активну участь у роботі під час аудиторних занять, дотримуватися правил етичної 

поведінки, поважати думки та права інших студентів і викладача; 

- виконати індивідуальне завдання 

- самостійну роботу, підготовка якої є обов’язковою умовою допуску до екзамену. 

Студент, який не підготував самостійну роботу, до екзамену не допускається. 

- набрати під час вивчення навчальної дисципліни мінімум 35 балів. 

Політика щодо дедлайнів та перескладання. Пропущені з поважної причини заняття 

дозволяється відпрацьовувати впродовж двох тижнів після завершення дії поважної 

причини і при наявності документа-підстави (довідки, розпорядження про індивідуальних 

графік відвідування тощо). 

Політика щодо академічної доброчесності. Студенти керуються нормами «Положення 

про академічну доброчесність здобувачів освіти в національному університеті 

«Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка» (Наказ Ректора № 383 від 27.12.2019 р. зі 

змінами і доповненнями від 23.12.2020 (https://drive.google.com/file/d/1YOj2QK3xW-

03evO8Tkg1o3ZKUAbBL-VH/view). У процесі навчання та при підготовці самостійної 

роботи, виконанні індивідуальних завдань, забороняються плагіат, фабрикація та 

фальсифікація результатів, списування, хабарництво.  

Політика щодо викладання.  Викладання навчальної дисципліни відбувається на засадах 

студентоцентризму, антропоцентризму, гуманізму, поваги до соціокультурного 

плюралізму. 

 

8.Розподіл балів за рейтинговою системою  

 

№ Назва теми Всього 

годин 

Практичні 

заняття 

Індивідуальна 

робота 

Самостійна 

робота 

1 Тема 1. Основні 

поняття про права 

людини 

15 5 5 5 

2 Тема 2. 
Громадянські 

(особисті) права 

15 5 5 5 

3 Тема 3. Політичні 

права і свободи 

людини і 

громадянина 

10 5  5 

https://drive.google.com/file/d/1YOj2QK3xW-03evO8Tkg1o3ZKUAbBL-VH/view
https://drive.google.com/file/d/1YOj2QK3xW-03evO8Tkg1o3ZKUAbBL-VH/view


4 Тема 4. Соціальні 

права людини і 

громадянина 

15 5 5 5 

5 Тема 5. Економічні 

та культурні права і 

свободи людини і 

громадянина 

10 5 5  
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Тема 6. Права 

окремих категорій 

громадян 

10 5  5 

7 Тема 7. Правовий 

механізм захисту 

прав людини та 

гарантії його 

реалізації за 

Конституцією 

України 

15 5 5 5 

8 Тема 8. 

Національні засоби 

захисту прав 

людини 

15 5 5 5 

 Усього: 100 40 30 30 

 

 

 

 

Види контролю Кількість Бали 
Загальна 

кількість балів 

Робота на практичному занятті 8 До 5 до 40 

Індивідуальне завдання (презентації) 6 До 5 до 30 

Самостійна робота:   

вирішення практичних ситуацій; 

складання процесуальних документів; 

науковий проект1  

 

6 

 

До 5 

 

до 30 

Разом:   до 100 

 

9. Шкала оцінювання: національна та ECTS  

 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка за 

шкалою ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсової роботи 

(проекту), практики 
для заліку 

90 – 100 A відмінно    

 

Зараховано 
83 – 89 B 

добре  
75 – 82 C 

68 – 74 D 
задовільно  

60 – 67 E 

                                                           
1 Самостійна робота є обов’язковою умовою допуску до екзамену. Студент, який не виконав самостійну 

роботу до екзамену не допускається.  



35 – 59 Fx 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0 – 34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

10. Перелік питань до заліку. 

1. Основні етапи розвитку прав людини 

2. Права людини в історії українського народу 

3. Система основних прав і свобод людини і громадянина 

4. Права людини і права громадянина 

5. Основні обов’язки людини і громадянина 

6. Право на життя 

7. Право на особисту свободу та недоторканність 

8. Право на свободу пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати     

територію України 

  9. Право на захист від втручання в особисте та сімейне життя 

 10. Право на свободу думки, совісті та релігії 

 11. Право на свободу слова та переконань 

 12. Право на свободу асоціацій 

 13. Право на громадянство 

 14. Право на участь у державному управлінні суспільством 

 15.  Право на звернення до органів державної влади, підприємств, установ та організацій 

 16. Право на проведення мітингів, зборів, вуличних походів та демонстрацій 

 17. Право на працю 

 18. Право на страйк 

 19. Право на соціальне забезпечення 

 20. Право на достатній життєвий рівень 

 21. Право на державну підтримку та захист сім’ї 

 22. Право володіти, користуватися та розпоряджатися своєю власністю 

 23. Право на підприємницьку діяльність 

 24. Право на освіту 

 25. Право на участь у культурному житті 

 26. Право на свободу літературної, наукової та творчої діяльності 

 27. Права дитини 

 28. Права жінок 

 29. Права етнічних, релігійних та мовних меншин 

 30. Право народів на самовизначення 

 31. Поняття механізму захисту прав і свобод людини 

 32. Конституційно-правові механізми захисту прав, свобод і законних інтересів громадян 

в Україні 

 33. Компетентність міжнародної юрисдикції у сфері захисту прав людини. Реалізація   

міжнародних стандартів на національному рівні 

 34. Гарантії реалізації прав людини і громадянина 

 35. Правосуддя: питання теорії 

 36. Принципи здійснення правосуддя за Конституцією України 

 37. Система судів загальної юрисдикції 

 38. Прокуратура в Україні: система та завдання. Акти прокурорського реагування 

 39. Нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову 

діяльність, дізнання, досудове слідство 

 40. Адвокатура України: правове регулювання, принципи, організаційні форми та завдання 

її діяльності 



 41. Інститут Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Україні 

42. Перші документи захисту прав людини (історія походження міжнародних стандартів у 

галузі прав людини). 

43. Ліга Націй і перші спроби забезпечення прав людини міжнародними заходами. 

44. Друга світова війна і рух народів за визнання прав людини. 

45. ООН і Загальна декларація прав людини. 

46. Міжнародні пакти про права людини. 

47. Міжнародне законодавство з прав людини. 

48. Механізми міжнародного захисту прав людини (основні поняття). Головні органи ООН 

з цих питань. 

49. Процедури, що застосовуються для забезпечення поваги прав людини (процедура 1503 

та Факультативного протоколу). 

50. Захист прав людини на європейському континенті (ЄС, Рада Європи, ОБСЄ). 

51. Європейська конвенція з прав людини 1950 р. 

52. Механізми контролю за дотриманням прав людини згідно Європейської конвенції. 

53. Європейський Суд з прав людини. 

54. Громадянські (особисті) права та свободи. 

55. Політичні права та свободи. 

56. Соціально-економічні, культурні, екологічні права та свободи. 

57. Окремі категорії прав. 

58. Злочини проти миру та людяності та боротьба з ними. 

59. Рабство та його сучасні прояви. 

60. Загальнокримінальні злочини міжнародного характеру. 

61. Дискримінація та її прояви в расових, релігійних та інших переслідуваннях 

62. Верховний Комісар ООН з прав людини. 

63. Україна і Рада Європи. 

64. Система захисту прав людини в Україні. 

65. Функції Верховної Ради щодо захисту прав людини. 

66. Захист прав людини органами виконавчої влади України. 

67. Функції Президента України щодо прав людини. 

68. Суд і прокуратура в системі захисту прав людини в Україні. 

69. Роль неурядових правозахисних організацій у захисті прав людини. 

70. Порядок звернення до органів виконавчої влади і прокуратури. 

 

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 

 

1. Права людини. Робоча програма для студентів спеціальності -081 Право. 

2. Права людини. Методичні рекомендації до семінарських занять для студентів для 

студентів спеціальності -081 Право. 

3. Права людини. Методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів для 

студентів спеціальності -081 Право. 
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