
14 Політика і права людини 

Завдання для підготовки  
до групових занять 
 
 
СЕМІНАР № 1. Поняття та походження прав людини (2 год.) 
1. Поняття та основні етапи становлення і розвитку прав людини. 
2. Права людини і загальнолюдська мораль. 
3. Права людини та співвідношення їх з політикою. 
4. Види прав людини та їх класифікація. 
 
Література: 8, 9, 13, 54, 56, 68, 73, 76, 85, 91, 100, 102 (номери 

згідно зі списком літератури до курсу). 
 
Основні терміни і поняття 
Права людини, невід’ємні права людини, загальнолюдська мораль, 

класифікація прав людини, покоління прав людини.  
 
Перевірте себе, чи засвоїли Ви тему 
1. Що таке права людини, які суттєві властивості цього явища? Чи 

потрібно це знати (й навіщо) кожній людині? 
2. Чи може існувати однакове для всіх людей і народів – хоча б де 

вони не проживали – розуміння прав людини? 
3. Чи пов’язані і як співвідносяться між собою такі явища, як 

права, свободи, мораль, справедливість? 
4. Чи можуть існувати права людини, не обмежені будь-якими 

рамками? Якщо ні, то хто, в яких випадках і яким чином має 
визначати ці межі? 

5. Чи згодні Ви з думкою К. Гельвеція, що свобода людини 
полягає у вільному користуванні своїми здібностями? 

6. Виберіть із наступних думок ті, котрі відповідають суті прав 
людини: 
  свобода є можливість робити все, що мені хочеться; 
  свобода є право робити все, що дозволено законом; 
  свобода є незалежність від норм, встановлених людьми; 
  свобода є незалежність від заповідей Божих; 
  свобода однієї людини обмежена межами свободи інших. 

7. Відколи почали формуватися уявлення про права людини? 
8. Які основні етапи можна виділити у процесі становлення і 

розвитку концепції прав людини? 
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9. Які державні юридичні акти стали етапними у формуванні 
концепції прав людини? 

10. Принцип “дозволено все, що не забороняється законом” з точки 
права і моралі. 

11. Що буває, коли правами користуються люди аморальні? 
 

СЕМІНАР № 2. Формування міжнародних стандартів у галузі 
прав людини  (2 год.) 

 
Міжнародне право – як головнокомандуючий 
на полі бою, який має віддавати свої накази 
генералам, а не простим солдатам. 

Тріпель 
 
1. Поняття та об’єктивна необхідність прийняття та дотримання 

міжнародних норм і стандартів у галузі прав людини. 
2. Ліга націй і перші спроби забезпечення прав людини 

міжнародними заходами. 
3. Друга світова війна і рух за визнання прав людини. ООН, 

Статут ООН, Хартія ООН з приводу прав людини. 
4. Участь України в ООН по визначенню міжнародних стандартів 

прав і свобод людини. 
 

Література: 22, 23, 32, 50, 51, 52, 57, 64, 70, 76.  
 

Основні терміни і поняття 
Гарантованість прав і свобод, невід’ємні права людини, юридичне 

закріплення прав, міжнародні стандарти з прав людини, дискримінація, 
факультативний протокол. 

 
Перевірте себе, чи засвоїли Ви тему 
1. Що допомогло зрозуміти людям злочини Гітлера, Сталіна та їх 

режимів? 
2. Чому ООН була створена після Другої світової війни? Основні 

завдання ООН. 
3. Що таке “міжнародні правові стандарти” в галузі прав людини? 
4. Які міжнародні акти об’єднуються назвою “Міжнародний білль 

прав людини” і чому?        
5. Чи згодні Ви з думкою Ж. Верна “Не повинно бути обставин, за 

яких людина мала б право зазіхати на свободу таких, як і вона”? 
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Тема для роздумів і обговорення 
Чи необхідна ООН, якщо багато рішень її органів ігнорується 

державами, на адресу котрих ці рішення спрямовані. 
 
СЕМІНАР № 3. Міжнародні стандарти і норми в галузі прав 

людини (2 год.) 
1. Міжнародний білль прав людини. 

1.1. Загальна декларація прав людини – одна з 
найважливіших людських цінностей ХХ ст. 

1.2. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права 
1966 р. 

1.3. Міжнародний пакт про економічні, соціальні та 
культурні права 1966 р. 

2. Наслідки прийняття та стан реалізації Міжнародного білля 
прав людини. 

3. Україна – учасник основних міжнародних та регіональних 
документів у галузі прав людини. 

 
Література: 17, 20, 23, 30, 32, 35-38, 45, 52, 57, 64, 70, 76. 
 
Основні терміни і поняття 
Міжнародний білль прав людини, громадянські, політичні, 

економічні, соціальні, культурні права. 
 
Прокоментуйте… 
Мінімум цивілізації – це хліб і Загальна декларація прав людини. 

Йдеться саме відносно мінімуму, вище цієї планки можна сперечатися 
(наводити аргументи, критикувати, поліпшувати), нижче – вести 
боротьбу.  

М. Рокар. Трудиться с душой (М.: Междунар. 
отношения, 1990. –  С. 293). 

 
Питання до дискусії 
У сучасному світі поширюється негативне ставлення до смертної 

кари. Ваша позиція – “за” чи “проти”. Аргументуйте. 
Чи можна жертвувати життям небагатьох задля врятування життя 

більшості і чи вправі вирішувати це держава? 
 
Підготуйте невеличку доповідь на тему: “Що врятує людство: 

віра чи сила?” 
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Завдання (до наступного семінару): Із загальноукраїнської та 
місцевої преси підберіть фактичний та статистичний матеріал, що 
ілюструє стан справ з правами людини в Україні. 

 
СЕМІНАР № 4. Конституція України і права людини (2 год.) 
1. Роль Конституції у забезпеченні прав і свобод людини. 
2. Гарантії конституційних прав і свобод. 
3. Стан з правами людини в Україні: проблеми та перспективи 

(аналіз з використанням фактичного та статистичного  
матеріалів періодичної преси). 

 
Література: 1, 3, 5, 11, 12, 14, 15, 19, 26, 28, 39, 44, 59, 62, 67, 75, 

83, 101. 
  
Основні терміни і поняття 
Громадянські (особисті) права, честь, гідність, презумпція 

невинності, приватна інформація, прописка, вільне пересування, свобода 
світогляду, таємниця сповіді, принцип відокремлення церкви від 
держави та школи від церкви, політичні  права і свободи, свобода слова, 
свобода думки, цензура, конфіденційність інформації, об’єктивність і 
вірогідність інформації,  збори, мітинг, громадянство, апатриди, 
біпатриди, соціальні, культурні, екологічні права. 

 
Перевірте себе, чи засвоїли Ви тему 
1. Чому право на життя – одне з найважливіших прав, закріплених 

міжнародними правовими документами, Конституцією і 
Законами України? 

2. Людину затримали за підозрою у вчиненні злочину. Які вона 
має права і чи завжди вона може їх використати? 

3. Як Ви гадаєте, що включає поняття “людська гідність”? 
4. Назвіть основні документи міжнародного характеру з питання 

стосовно  смертної кари. 
5. Чи можна виконувати наказ про виконання катувань? Чому 

катування є злочином проти людства? 
6. Якими документами заборонено піддавати людину науковим 

експериментам без її згоди? 
7. Як треба розуміти презумпцію невинності? Чи закріплена вона 

в українському законодавстві? 
8. Що означає право на вільне пересування та свободу вибору 

місця проживання? 
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9. Розкрийте причину появи у світі біженців. Як Ви розумієте 
слова письменника Льва Толстого “Щасливий той, хто 
щасливий у своїй оселі”. 

10. Доведіть, що право на свободу думки, совісті та релігії – це 
одне з найважливіших прав людини. 

11. Як Ви розумієте право на свободу слова? 
12. Назвіть відомі Вам безперечні ознаки замаху на свободу слова. 
13. Які об’єднання громадян не можуть бути визнані в 

демократичному суспільстві? Чому? 
14. Чи усі люди мають громадянство?  Поясніть свою відповідь. 

 
 

СЕМІНАР № 5. Міжнародні засоби захисту прав людини (2 год.) 
 

Виконання законів є важливішим, ніж їх створення. 
 

Т. Джеферсон, ІІІ президент США (1801-1809). 
З першої інаугураційної промови 

 
1. Органи ООН, які займаються питаннями прав людини. 
2. Органи, створені у відповідності до Міжнародної конвенції з 

прав людини. 
3. Процедури, що застосовуються для забезпечення поваги прав 

людини. 
 

Література: 25, 58, 76, 107. 
 
Основні терміни і поняття: 
Система міжнародного захисту прав людини, ООН, Економічна і 
Соціальна рада ООН (ЕКОСОР), Комісія з прав людини при ООН, 
спеціальні міжнародні контрольні органи, “ПРОЦЕДУРА 1503”, 
Верховний комісар ООН з прав людини.  

 
Перевірте себе, чи засвоїли Ви тему 
1. Як ви розумієте поняття “механізми міжнародного захисту прав 

людини”? Що є правовою основою цього захисту? 
2. З яких елементів складається міжнародна універсальна система 

захисту прав людини? 
3. Які органи ООН правомочні розглядати питання захисту прав 

людини? 
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4. Чим відрізняється Комісія з прав людини від Комітету з прав 
людини? 

5. Чому було створено посаду Верховного Комісара з прав 
людини? Які функції виконує ця посадова особа? 

6. В яких випадках, на яких підставах, а також хто може 
використовувати “ПРОЦЕДУРУ 1503” для захисту прав 
людини? 

7. Яку процедуру повідомлень про порушення прав людини 
встановлює Факультативний протокол до Пакту про 
громадянські та політичні права? 

8. Як діють у справі захисту прав людини такі спеціалізовані 
міжнародні організації, як  МОП і ЮНЕСКО? 

 
Спробуйте висловити власну точку зору (письмово) 
Президент Чехії В. Гавел у книзі “Сила безсилих” пише: “Легко 

уявити собі суспільство, яке має гарні закони, в якому цих законів 
дотримуються повністю і в котрому при цьому неможливо жити. І 
можна, навпаки, уявити досить стерпне життя при недосконалих законах 
або таких, що недосконало дотримуються. Головний висновок в тому, 
яке саме життя і чи служать йому закони, або ж вони його підривають”. 

Спробуйте навести приклади країн, для яких характерна ситуація 
першого або другого типу. Поясніть цей вибір. 

 
СЕМІНАР № 6. Міжнародний  захист прав людини на 

регіональному рівні (2 год.) 
 

...Коли Ми дождемося Вашингтона 
З новим і праведним законом? 
А дождемось-таки колись. 
 
Т. Шевченко. Поема “Юродивий” 

 
1. Захист прав людини на європейському континенті (Європейський 

Союз, Рада Європи, ОБСЄ). 
2. Європейська Конвенція з прав людини (1950 р.) та особливий 

механізм захисту прав людини. 
2.1.   Європейська Комісія з прав людини. 
2.2.   Європейський Суд з прав людини. 
2.3.   Комітет Міністрів Ради Європи. 

3. Інші регіональні системи захисту прав людини. 
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4. Україна і Рада Європи. 
Література: 2, 4, 18, 20, 61, 76, 78. 79, 81, 87, 97. 
 
Основні терміни і поняття 
Міжнародний захист прав людини, регіональний захист прав 

людини, Європейський Союз, Рада Європи, ОБСЄ, Європейська Комісія 
з прав людини, Європейський Суд. 

 
Перевірте себе, чи засвоїли Ви тему 
1. Які системи захисту прав людини на європейському континенті 

Ви можете назвати? 
2. В чому особливості системи Європейського Союзу? 
3. Який документ є нормативною основою Ради Європи? 
4. Які органи складають Раду Європи? 
5. Як функціонує Європейська комісія з прав людини? 
6. У чому Ви вбачаєте відмінність порядку подачі скарг приватних 

осіб згідно з першим Факультативним протоколом 
Міжнародного пакту про громадянські і політичні права і 
Європейською конвенцією з прав людини? 

7. З яких причин Європейська Комісія з прав людини може 
відхилити скаргу про порушення прав людини? 

8. В чому полягає специфіка ОБСЄ в галузі захисту прав людини? 
Як Ви розумієте термін “людський вимір”? 

9. Яких заходів можна вжити проти порушників прав людини в 
межах механізму ОБСЄ? 

10. Якими повноваженнями наділений Європейський Суд з прав 
людини? 

 
Спробуйте висловити власну точку зору (письмово) 
За спогадами В. Астаф’єва, під час Другої світової війни від 

командирів Червоної Армії вимагалося у звітах писати спочатку про 
наявність пального, зброї, а потім – про людей, про зміни у складі 
підрозділів. Прокоментуйте це з точки зору “людського виміру”. 

 
СЕМІНАР № 7. Система захисту прав людини в Україні 

 



21 Навчально-методичні рекомендації 

1. Конституція України – визначальний юридичний засіб 
забезпечення прав людини. 

2. Система захисту прав людини в Україні: 

 Захист прав людини  парламентом України. 

 Захист прав людини органами законодавчої влади. 

 Суд і прокуратура в системі захисту прав людини в Україні. 

 Адвокатура – надзвичайно важливий правозахисний інститут. 

 Неурядові правозахисні організації. 

3. Порядок звернення по захист до органів державної виконавчої 
влади, прокуратури, до суду. 

 

Література: 7, 10, 65, 78,  84, 90, 92-95, 108.  

 

Основні поняття і терміни 

Конституція України, державний захист прав людини, функції 
Верховної Ради щодо захисту прав людини, гарантії прав і свобод 
людини, рівноправність громадян України, рівність прав і свобод, 
позовна заява, суд, адвокатура, прокуратура, неурядові правозахисні 
організації, звернення по захист до органів державної влади. 

 

Перевірте себе, чи засвоїли Ви тему 

1. Чому закон є головним інструментом забезпечення прав і 
свобод людини? 

2. Які основні властивості прав і свобод людини та які принципи 
їх здійснення закріплені нині в Конституції України? 

3. Які існують форми звернення до державної влади з боку 
громадян, що реалізують свої законні права? 

4. Який порядок звернення по захист до органів державної 
виконавчої влади і прокуратури? 

5. Який встановлено термін розгляду звернень у різних випадках? 


