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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.
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 

Європейської конвенції.
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.
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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 у захисті прав 

людини.
38. Порядок звернення до органів виконавчої влади і прокуратури.
39. Порядок звернення по судовий захист.


