
Програмові вимоги з навчальної дисципліни 

 «Права людини та їх захист» 

1. Еволюція та філософські основи формування та розвитку інституту 

прав людини 

2. Історія розвитку концепції прав людини 

3. Еволюція прав людини 

4. Інститути та механізми захисту прав людини 

5. Історичний розвиток прав дитини та їхні особливості 

6. Каталог прав людини. Основні поняття 

7. Громадянські та політичні права 

8. Соціально-економічні та культурні права 

9. Обмеження прав людини 

10. Гарантування державою прав людини і навчальний заклад 

11. Забезпечення та захист прав людини в освітньому просторі 

12. Права людини та учасники освітнього процессу 

13. Навчальний заклад, дружній до дитини 

14. Права людини та Інтернет  

15. Права людини, Інтернет та заклад освіти 

16. «Температура» прав людини в навчальному закладі 

17. Дії на захист прав людини та прав дитини 

18. Поняття і сутність правового статусу людини і громадянина. 

19. Людина, особа, громадянин, іноземний громадянин, особа без 

громадянства – як політико-правові категорії. 

20. Інститут парламентського Уповноваженого по правах людини 

(омбуцмена, народного  правозахисника). 

21. Особливості правового положення в Україні іноземних громадян та 

осіб без громадянства. 

22. Конституційно-правовий статус біженців. Інститут притулку. 

23. Поняття та юридична природа основних прав, свобод та обов’язків 

людини і громадянина України. 



24. Гарантія реалізації конституційних прав і свобод. 

25. Основні права і свободи людини і громадянина передбачені 

Конституцією України. 

26. Загальна характеристика основних обов’язків людини і громадянина. 

27. Поняття та зміст основних  обовязків закріплених Конституцією 

України. 

28. Поняття фізичних, особистісних та політичних прав і свобод. 

29. Фізичні права і  свободи громадян України і їх загальна 

характеристика. 

30. Особисті  права і  свободи громадян України і їх загальна 

характеристика. 

31. Політичні права і  свободи громадян України і їх загальна 

характеристика. 

32. Право на інформацію як фундаментальне право особи. 

33. Поняття економічних, соціальних та культурних (духовних) прав й 

свобод людини та громадянина.  

34. Основні економічні права людини і громадянина: право на приватну 

власність, право на підприємницьку діяльність, право на користування 

об’єктами державної та комунальної власності.  

35. Культурно-духовні права й свободи людини і громадянина України і їх 

загальна характеристика. 

36. Соціальні права й свободи людини і громадянина України і їх загальна 

характеристика. 

37. Право на освіту як основа для подальшого формування 

високоінтелектуальної української еліти. 

38. Поняття про права людини. Стандарти прав людини на сучасному 

етапі. 

39. Захист прав людини як основоположний принцип діяльності 

суспільства. 

40. Сутність дискримінації й толерантність у суспільстві як понять. 



41. Основні проблеми дискримінації в сучасному суспільстві. 

42. Ставлення до людей похилого віку в Україні: головні питання. 

43. Поняття про релігійний плюралізм. 

44. Віросповідання і права людини. 

45. Сучасна концепція прав людини та демократії. «Покоління» прав 

людини. 

46. Права людини та права журналіста. 

47. Механізми захисту прав людини в Україні. Правоохоронний та 

правозахисний. 

48. Стандарти прав людини. Позитивні і негативні права. 

49. Гарантії прав і свобод людини та громадянина в умовах надзвичайного 

стану, конфлікту, війни тощо. 

50. Визначення дискримінації, її ознаки, основні види та сфери прояву. 

51. Стереотипи як джерело дискримінації. 

52. Сфери прояву дискримінації та способи захисту від неї. 

53. Становлення прав людини четвертого покоління. 

54. Спеціальний правовий статус особи. 

55. Індивідуальний правовий статус суб’єкта.  

56. Права людини та боротьба з тероризмом та екстремізмом. 

57. Державний суверенітет та дотримання прав людини. 

58. Національні механізми захисту прав людини. 

59. Місцеві (регіональні) механізми захисту прав людини. 

60. Підстави міжнародно-правової відповідальності держави за порушення 

прав людини. 

 

 

 


