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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Метою семінарських занять з навчальної дисципліни “Міжнародно-правовий механізм захисту прав людини” є:
• поглиблення теоретичних знань з прав людини, здобутих на
лекціях;
• заохочення студентів до аналізу міжнародно-правових актів та
джерел українського права;
• забезпечення активної творчої роботи студентів з опрацювання
та аналізу рекомендованої літератури;
• вироблення у студентів умінь використовувати здобуті знання
на практиці;
• сприяння формуванню вмінь студентів щодо проведення наукових досліджень з проблем прав людини;
• сприяння розширенню правового світогляду студентів;
• поглиблення знань студентів в галузі Міжнародного права, міжнародного права захисту прав людини, Теорії права, Філософії
права;
• формування вміння студентів здійснювати аналіз універсальних та регіональних міжнародно-правових актів з прав людини;
• вироблення у студентів вмінь здійснювати узагальнення, знаходити спільні та відмінні риси у регламентації правового статусу
особи в різних правових системах;
• сприяння формуванню аналітичного мислення у студентів;
• вироблення у студентів вмінь щодо виявлення новел у теорії і
практиці міжнародно-правової та національної регламентації
правового статусу особи;
• стимулювання прагнення студентів на підставі знання особливостей правових систем минулого вдосконалювати правову
культуру та повагу до прав людини;
• формування уявлення студентів про загальні тенденції щодо
стану забезпечення прав особи в різних державах.
Завдання семінарських занять з навчальної дисципліни “Міжнародно-правовий механізм захисту прав людини” полягає у наданні
студентам знань з:
• основних наукових проблем прав людини;
• предмету і завдань курсу “Міжнародно-правовий механізм захисту прав людини”;
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• зв’язку дисципліни з гуманітарними, соціально-економічними
та загально-юридичними дисциплінами;
• сутності та структури правового статусу особи;
• видів правового статусу особи, та пов’язаними з цим відмінностями в обсягах прав та обов’язків;
• співвідношення природного і позитивного права;
• змісту природно-правової доктрини та її значення для розвитку
вчень про права людини;
• різних підходів до класифікації прав людини;
• специфіки конституційного закріплення прав людини в Україні;
• тенденцій та особливостей конституційного відображення прав
людини в державах, що належать до різних правових сімей;
• історії світової філософсько-правової думки, що утворила підстави для подальшого розвитку концепції прав людини;
• поколінь прав людини;
• специфічних рис, що характеризують кожне покоління прав
людини;
• внутрішньодержавних механізмів захисту прав і свобод людини
і громадянина;
• системи міжнародно-правового захисту прав людини, її розвитку, поєднання універсальних і регіональних механізмів, які
здійснюють таку функцію;
• процедур і механізмів захисту прав людини;
• поняття контрольних механізмів щодо дотримання прав людини, що існують на універсальному та регіональному рівнях;
• системи міжнародно-правових актів з прав людини, структури і
призначення органів, які здійснюють міжнародно-правовий захист цих прав:
• системи міжнародних інституцій, що покликані забезпечувати
захист прав людини на універсальному та регіональному рівнях;
• призначення інституту Уповноваженого з прав людини та його
повноважень в різних правових системах;
• сутності та значення Міжнародної Хартії прав людини та її
складових елементів;
• системи юридичних методів, що можуть застосовуватись для
дослідження наукових проблем прав людини: метод історизму,
системно-структурний метод, порівняльно-правовий метод,
аналіз, синтез, індукція, дедукція, узагальнення, класифікація.
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На семінарські заняття виносяться основні питання тем курсу. Під
час підготовки до семінару студент повинен з’ясувати план заняття,
прочитати конспект лекцій з теми семінару і відповідні розділи підручника, ознайомитись з рекомендованою літературою, опрацювати
нормативно-правовий матеріал. Питання курсу “Міжнародно-правовий механізм захисту прав людини”, які не виносяться на семінарські
заняття, вивчаються студентами самостійно.
Готуючись до виступу на семінарі, студентам пропонується скласти план або тези виступу, якими можна користуватися під час виступу. Дуже важливо під час виступу на семінарі спиратися на теоретичні
положення щодо регламентації правового статусу особи, аналіз фактів, що характеризує правовий статус особи на міжнародному рівні та
на національному рівні в різних державах світу. Виступ на семінарі
повинен характеризуватися логічною послідовністю викладених положень та завершуватися висновками, сформульованими доповідаючим.
Обговорення питань на семінарському занятті ведеться у формі
вільної дискусії, тому кожен студент повинен уважно слухати доповіді всіх учасників і може виступити з доповненням, або вказати на
помилки, яких припустився під час відповіді на поставлене запитання інший студент.
На семінарське заняття студенти можуть підготувати реферати з
питань, що стосуються теми, яка виноситься на семінарське заняття.
Перед написанням реферату студент повинен опрацювати міжнародні та національні правові акти, та обов’язкову і додаткову літературу по темі. Обсяг реферату складає 10–15 сторінок. Його структура:
вступ (1–2 стор.), основна частина (8–10 стор.), висновки (1–2 стор.);
перелік використаних джерел. Реферат виконується на білому папері
формату А4. При підготовці реферату студенти проводять власний
аналіз та реферування літературних джерел. Реферати заслуховуються та обговорюються на семінарських заняттях, кращі з них можуть
бути рекомендовані на розгляд у наукових студентських гуртках,
конференціях.
Якщо студент не підготувався до семінару або пропустив його, він
повинен відпрацювати відповідну тему у викладача, який веде семінарські заняття у групі. За погодженням з викладачем студент може
підготувати реферат з пропущеної теми дисципліни “Міжнародноправовий механізм захисту прав людини”. Тему реферату студент
може вибрати як із запропонованих тем, так і самостійно, але лише за
погодженням з викладачем.
5

Зміст  самостійної  роботи
з дисципліни
“Міжнародно-правовий  механізм
захисту  прав  людини”
Змістовий модуль І.	Передумови формування, сутність
та структура міжнародно-правового
механізму захисту прав людини
Тема 1.	Історичні аспекти розвитку системи
міжнародно-правового захисту громадянських
та політичних прав особи. Передумови становлення
системи міжнародно-правового захисту
соціально-економічних прав особи
1. Уявлення про необхідність забезпечення громадянських і політичних прав особи за часів античності.
2. Вплив поглядів середньовічних мислителів на становлення системи захисту громадянських і політичних прав особи.
3. Розвиток системи міжнародно-правового захисту громадянських і політичних прав особи в новий час.
4. Історичні аспекти розвитку уявлення про соціальну справедливість.
5. Генеза визнання соціально-економічних прав у світі.
6. Концепція К. Сантейна про сутність та необхідність міжнародно-правового захисту соціально-економічних прав людини.
7. Зміст вчення Г. Шварца про специфіку та міжнародно-правове
визнання прав “другого покоління”.
1.
2.
3.
4.
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Теми рефератів
Характеристика доцільності конституційного закріплення прав
“другого покоління”.
Уявлення античних мислителів про соціальну справедливість.
Погляди на соціальну справедливість в період середньовіччя.
Н. Радищев про соціальні права людини.
Література [2; 51–52; 56–58]

Тема 2. Поняття та сутність міжнародно-правового
механізму захисту прав людини
1. Характеристика системи захисту прав людини на міжнародному рівні.
2. Співвідношення категорій “міжнародне право” і “особа”.
3. Співвідношення внутрішньої компетенції держави і міжнародного права в галузі захисту прав людини.
Теми рефератів
1. Проблема правосуб’єктності особи в міжнародному праві.
2. Взаємодія міжнародного і внутрішньодержавного права у сфері
правового захисту особи.
3. Плюралістична наукова думка щодо сутності міжнародно-правового захисту людини.
Література [1–3; 22; 29; 40]
Тема 3.	Характеристика системи захисту прав особи
на універсальному рівні
1. Поняття сучасного правопорядку та розвиток домінуючого універсального принципу правового статусу особи.
2. Існування Ліги Націй і перші спроби визначення основних понять правового статусу особи та її прав і свобод.
3. Друга світова війна і поступ людства у сфері захисту прав людини й розвитку загальнолюдської моралі, що грунтується на
повазі одне до одного.
4. Створення ООН та закріплення на рівні міжнародного законодавства основних принципів прав і свобод особи.
5. Прийняття Загальної декларації прав людини як основний етап
розвитку нових підходів до вчення про права людини.
6. Участь України в розробці та прийнятті міжнародних документів ООН, що регламентують захист прав і свобод особи.
7. Філософія та правова природа міжнародного білля (закону)
про права особи.
8. Структура Міжнародної хартії.
Теми рефератів
1. Історія прийняття Загальної декларації прав людини.
2. Діяльність юристів України щодо змістовного наповнення білля про права людини.
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3. Міжнародний пакт про громадянські й політичні права, його
роль у забезпеченні контролю за діяльністю держави із захисту
прав особи.
4. Характеристика статуту ООН як універсального документа захисту прав людини.
Література [5–10]
Тема 4.	Роль омбудсмена ООН в системі захисту прав особи
на універсальному рівні
1. Історичні передумови виникнення інституту уповноваженого
ООН з прав людини.
2. Мета діяльності омбудсмена ООН.
3. Значення інституту омбудсмена ООН для розвитку системи
міжнародно-правового захисту прав людини
4. Функції уповноваженого ООН з прав людини. Специфіка
діяльності омбудсмена ООН.
1.
2.
3.
4.

Теми рефератів
Характеристика передумов створення інституту омбудсмена в
різних країнах.
Специфіка утворення інституту омбудсмена у Великобританії
та Франції.
Особливості функціонування інституту обмбудсмена в постсоціалістичних країнах.
Розвиток і становлення інституту омбудсмена в сучасний період.
Література [32–34; 36–38]

Тема 5.	Регіональна cистема міжнародно-правового захисту
особи
1. Характеристика відображення основних прав особи в Європейському праві.
2. Роль Ради Європи в регіональній системі міжнародно-правового захисту прав людини.
3. Характеристика діяльності Ради Європи.
4. Зміст Конвенції про захист прав і основних свобод особи та її
значення для європейської системи захисту прав особи.
5. Роль ЄС в системі захисту прав людини на регіональному рівні.
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6. Міжамериканська система захисту прав людини та основних
свобод.
7. Характеристика системи захисту прав людини в арабському регіоні.
8. Система захисту прав людин в африканських державах.
1.
2.
3.
4.

Теми рефератів
Історичні аспекти прийняття Європейської Конвенції захисту
прав людини та основних свобод.
Специфіка захисту прав людини в державах Африки.
Роль ЄС в системі міжнародно-правового захисту людини.
Переваги та недоліки американської системи захисту прав людини.
Література [5, 16–17, 30, 39, 41]

Змістовий модуль ІІ. Система міжнародно-правового контролю
дотримання прав особи
Тема 6.	Характеристика системи міжнародно-правового
контролю щодо дотримання прав “другого покоління”
на універсальному рівні
1. Порівняльно-правові аспекти дієвості контрольного механізму
Міжнародного пакту про громадянські і політичні права і Міжнародного пакту про соціальні, економічні і культурні права.
2. Особливості контрольного механізму Міжнародної організації
праці. Переваги та недоліки контрольного механізму МОП.
3. Доцільність запозичення контрольного механізму МОП іншими міжнародними організаціями.
Теми рефератів
1. Вплив тристороннього характеру діяльності МОП на особливості контрольного механізму Організації.
2. Характеристика діяльності Комітету експертів Адміністративної Ради МОП.
3. Плюралістична наукова думка щодо можливості сприйняття
системи контролю МОП Організацією Об’єднаних Націй.
Література [22; 30; 42; 51–53]
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Тема 7. Сутність регіонального механізму забезпечення дотримання прав людини. Роль Європейського суду
з прав людини в системі регіонального
міжнародно-правового контролю дотримання прав
людини
1. Характеристика контрольного механізму, передбаченого Європейською Конвенцією захисту прав людини та основних свобод.
2. Підстави та зміст реформування контрольного механізму Європейської Конвенції з прав людини.
3. Сутність контрольного механізму, передбаченого Європейською Соціальною Хартією.
4. Порівняльно-правові аспекти контрольного механізму Європейської Конвенції захисту прав людини та основних свобод та
Європейської Соціальної Хартії.
5. Підстави утворення та роль Європейського Суду з прав людини
в системі забезпечення дотримання прав людини на регіональному рівні.
6. Характер діяльності та юрисдикція Європейського Суду з прав
людини. Порядок функціонування та структура Європейського
Суду з прав людини. Зміст реформування Європейського суду
з прав людини.
7. Суб’єкти звернення до Європейського суду з прав людини.
Форма та порядок подання скарги до Європейського суду з
прав людини.
8. Підстави та зміст реформування Європейського суду з прав людини.
Теми рефератів
1. Порівняльні аспекти європейського контрольного механізму
забезпечення дотримання прав людини та американського контрольного механізму.
2. Переваги та недоліки контрольного механізму з прав людини в
Європі.
3. Характеристика можливості запозичення європейського досвіду щодо контролю дотримання прав людини державами Америки та Африки.
Література [1; 15–17; 22; 29]
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