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План самостійної роботи з курсу 
 
 
І. Реферат на обрану тему. 
 
ІІ. Практикум.   
 
Складіть проект повідомлення до Комітету з прав людини у зв’язку 

з фальсифікацією виборів до сенату держави “Х”, яка є учасником 
Факультативного протоколу. 

Петиціонер обвинувачує окружну виборчу комісію у включенні до 
списків виборців “мертвих душ”, а також у тому, що голова комісії 
заповнив їх на користь кандидатів певної політичної орієнтації та вкинув до 
урни. 

Повідомлення складається за такою формою: 
 

Зразок повідомлення  
Повідомлення на адресу 
Дата 
Подається на розгляд згідно з першим Факультативним протоколом 

до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права. 
1. Інформація відносно автора повідомлення: 

Прізвище                                                       Ім’я 
Громадянство                Фах                        Дата і місце народження 
Теперішня адреса 

Адреса для конфіденційної кореспонденції (якщо така потрібна). 
Повідомлення подає: 

а) жертва порушень; 
б) адвокат; 
в) родич жертви порушень. 

2. Інформація відносно жертви порушень, якщо повідомлення подає 
її представник (див. п. 1). 

3. Інформація відносно виконання умов, передбачених 
Факультативним протоколом: 

Назва держави – учасниці Міжнародного пакту про громадянські і 
політичні права і Факультативного протоколу, дії якої оскаржуються. 

Стаття Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, яку 
порушено. 

Відомості про документи, які свідчать про те, що національні заходи 
правового захисту були до кінця вичерпані, якщо ні, то пояснити – чому. 



23 Навчально-методичні рекомендації 

Чи були подання в інші міжнародні інстанції. 
4. Докладний опис фактів, які оскаржуються як порушення прав 

людини… 
   
                                                                                                         Підпис 
 
ІІІ. Написати твір-есе з прав людини “Права людини: знання – 

ставлення – захист” на одну із запропонованих тем: 
1. Яке саме право людини Ви вважаєте найбільш важливим? 
2. Ваша думка про право народу на повстання проти тиранії, яке 

закладене в конституціях різних країн? 
3. Чи є проблема співіснування української і російської мов в 

Україні проблемою прав людини? Що потрібно і чого не варто 
робити державі в мовній сфері? 

4. Як співвідносяться права людини і право нації на 
самовизначення? 

5. Порушення прав людини державою: хто винний і що робити? 
6. Якби омбудсменом був я… 
7. Для чого потрібні недержавні правозахисні організації? Як 

оцінити ефективність їхньої роботи? 
8. Вільна тема, яка відповідає загальному спрямуванню. 
 
(Твір-есе  – це невеликий прозовий твір, який у вільній формі 

висвітлює особисте ставлення автора до певної проблеми). 
 
 
ТЕМИ РЕФЕРАТІВ 
 
1. Реалізація в Україні Програми ООН “Десятиріччя навчання 

прав людини”. 
2. Діяльність українських правозахисних організацій. 
3. Діяльність правозахисних організацій на Миколаївщині. 
4. Завдання шкільного курсу з громадянської освіти у навчанні уч-

нів основам знань з прав людини. 
5. Правова освіта загальних верств населення: проблеми і перспек-

тиви. 
6. “Український часопис прав людини” та його роль у покращенні 

правничої культури населення України. 
7. Звичаєве право і права людини. 
8. Привілей Казимира Ягайловича 1447 року – перший вітчизня-
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ний “Білль про права людини”. 
9. Козацьке право і права людини. 
10. Права людини у “Пактах і Конституції прав і вільностей Війсь-

ка Запорозького”. 
11. Право людини на життя і проблеми його юридичного забезпе-

чення в Україні. 
12. Захист трудових прав людини при прийомі на роботу. 
13. Закон України “Про захист прав споживачів”. 
14. Екологічні права громадян України. 
15. Україна у боротьбі проти індустрії сексуального рабства. 
16. Роль неурядових організацій у захисті прав людини. 
17. Проект закону України “Про попередження насильства в сім’ї”. 
18. Конституція України і права людини. 
19. Добровільні об'єднання громадян за Конституцією України. 
20. Історія походження міжнародних стандартів прав людини. 
21. Право на оплату праці в Україні і його відповідність міжнарод-

ним нормам. 
22. Право на освіту в Україні: минуле і сучасне. 
23. Дотримання в Україні “Конвенції про права дитини”. 
24. Конституція України і міжнародний пакт “Про громадянські і 

політичні права”. 
25. Діяльність міжнародних організацій щодо дотримання прав лю-

дини. 
26. “Свобода у світі” – щорічний огляд “Будинку Свободи” дотри-

мання політичних прав і свобод громадян. 
27. Діяльність міжнародної “Фундації Виборчих систем”. 
28. Механізм діяльності ООН щодо захисту прав людини. 

 
 
 
 

Питання до заліку 
  
1. Права людини і загальнолюдська мораль. 
2. Класифікація прав людини. 
3. Права людини і права громадянина. 
4. Зародження уявлень про права людини у давнину й у 

середньовіччя. 
5. Початки формування сучасної концепції громадянських і 

політичних прав людини. 
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6. Формування концепції соціально-економічних прав людини. 
7. Права людини в історії українського народу. 
8. Громадянське суспільство і права людини. 
9. Роль Конституції України у забезпеченні прав і свобод людини. 
10. Перші документи захисту прав людини (історія походження 

міжнародних стандартів у галузі прав людини). 
11. Ліга Націй і перші спроби забезпечення прав людини 

міжнародними заходами. 
12. Друга світова війна і рух народів за визнання прав людини. 
13. ООН і Загальна декларація прав людини.  
14. Міжнародні пакти про права людини. 
15. Міжнародне законодавство з прав людини. 
16. Механізми міжнародного захисту прав людини (основні 

поняття). Головні органи ООН з цих питань. 
17. Процедури, що застосовуються для забезпечення поваги прав 

людини (“ПРОЦЕДУРА 1503” та Факультативного протоколу). 
18. Захист прав людини на європейському континенті (ЄС, Рада 

Європи, ОБСЄ). 
19. Європейська конвенція з прав людини 1950 р. 
20. Механізми контролю за дотриманням прав людини згідно з 

Європейською конвенцією. 
21. Європейський Суд з прав людини. 
22. Громадянські (особисті) права та свободи. 
23. Політичні права та свободи. 
24. Соціально-економічні, культурні, екологічні права та свободи.  
25. Окремі категорії прав. 
26. Злочини проти миру та людяності та боротьба з ними. 
27. Рабство та його сучасні прояви. 
28. Загальнокримінальні злочини міжнародного характеру. 
29. Дискримінація та її прояви в расових, релігійних та інших 

переслідуваннях. 
30. Верховний Комісар ООН з прав людини. 
31. Україна і Рада Європи. 
32. Система захисту прав людини в Україні. 
33. Функції Верховної Ради щодо захисту прав людини. 
34. Захист прав людини органами виконавчої влади України. 
35. Функції Президента України щодо прав людини. 
36. Суд і прокуратура в системі захисту прав людини в Україні. 
37. Роль неурядових правозахисних організацій. 
38. Порядок звернення до органів виконавчої влади і прокуратури. 


