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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Мета семінарських та практичних  занять з навчальної дисциплі-
ни “Правовий статус особи”:

• поглибити здобуті теоретичні знання з прав людини;
• навчитися аналізувати міжнародно-правові акти та джерела ук-

раїнського права;
• навчитися творчо опрацьовувати та аналізувати  рекомендовані 

літературні джерела;
• навчитися застосовувати здобуті теоретичні знання на практи-

ці;
• сформувати вміння виконувати наукові дослідження з проблем 

прав людини;
• розширити правовий світогляд;
• поглибити знання в галузі міжнародного права, теорії держави і 

права, конституційного права України та зарубіжних країн, фі-
лософії права; 

• навчитися аналізувати універсальні та регіональні міжнародно-
правові акти з прав людини;

• навчитися робити узагальнення, знаходити спільне та відмінне 
в регламентації правового статусу особи в різних правових сис-
темах;

• сформувати аналітичне мислення;
• навчитися виявляти новели в теорії та практиці міжнародно-

правової та національної регламентації правового статусу осо-
би;

• на підставі знання особливостей правових систем минулого 
вдосконалити правову культуру та повагу до прав людини;

• сформувати уявлення про загальні тенденції щодо стану забез-
печення прав особи в різних державах.

У результаті проведення семінарських і практичних занять сту-
денти повинні знати:

• основні наукові проблеми з прав людини;
• предмет і завдання курсу;
• зв’язок дисципліни з гуманітарними, соціально-економічними 

та загальноюридичними дисциплінами;
• сутність і структуру правового статусу особи;
• види правового статусу особи та пов’язані з цим відмінності об-

сягів прав та обов’язків;
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• співвідношення права природного і позитивного;
• зміст природно-правової доктрини та її значення для розвитку 

вчень про права людини;
• різні підходи до класифікації прав людини;
• специфіку конституційного закріплення прав людини в Ук-

раїні;
• тенденції та особливості конституційного відображення прав 

людини в державах, що належать до різних правових сімей;
• історію світової філософсько-правової думки, що утворила під-

стави для подальшого розвитку концепції прав людини;
• специфічні риси, що характеризують кожне покоління прав лю-

дини;
• внутрішньодержавні механізми захисту прав і свобод людини 

та громадянина;
• систему міжнародно-правового захисту прав людини, її розви-

ток, поєднання універсальних і регіональних механізмів, які 
здійснюють таку функцію;

• процедури і механізми захисту прав людини;
• поняття контрольних механізмів щодо дотримання прав люди-

ни, що існують на універсальному та регіональному рівнях;
• систему міжнародно-правових актів з прав людини, структуру і 

призначення органів, які здійснюють міжнародно-правовий за-
хист цих прав і вмінь;

• систему міжнародних інституцій, покликаних забезпечувати за-
хист прав людини на універсальному та регіональному рівнях;

• призначення інституту Уповноваженого з прав людини та його 
повноваження в різних правових системах;

• сутність і значення Міжнародної Хартії прав людини та її скла-
дових;

• історію української філософсько-правової думки, що сприяла 
утвердженню концепції прав людини;

• систему юридичних методів, що застосовуються для досліджен-
ня наукових проблем прав людини (історизму; системно-струк-
турний; порівняльно-правовий; аналіз; синтез; індукція; дедук-
ція; узагальнення; класифікація).

На семінарські заняття виносяться основні питання курсу. Готую-
чись до семінару, студент повинен з’ясувати  план заняття, прочитати 
конспект лекцій з теми семінару і відповідні розділи підручників, оз-
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найомитися з рекомендованими літературними джерелами, опрацю-
вати нормативно-правовий матеріал. 

Питання курсу “Правовий статус особи”, які не виносяться на 
семінарські заняття, студенти вивчають самостійно. 

Готуючись до виступу на семінарі, студентам пропонується склас-
ти план або тези виступу, якими можна користуватися під час висту-
пу. Дуже важливо під час виступу на семінарі спиратися на теоретич-
ні положення щодо регламентації правового статусу особи, аналіз 
фактів, що характеризують правовий статус особи на міжнародному 
та національному рівнях у різних державах світу. Виступ на семінарі 
повинен бути логічний, з послідовним викладом положень, завершу-
ватися власними висновками доповідача. 

Питання на семінарському занятті обговорюються у формі віль-
ної дискусії, тому кожний студент повинен уважно слухати доповіді 
учасників семінару і може виступити з доповненням або вказати на 
допущені в доповіді помилки. 

На семінарське заняття студенти можуть підготувати реферати з 
питань теми, що виноситься на семінарське заняття. 

Перед написанням реферату студент повинен ретельно вивчити 
міжнародні та національні правові акти, обов’язкові і додаткові літе-
ратурні джерела з теми. Обсяг реферату — до 1� сторінок; структура: 
вступ (одна-дві сторінки), основна частина ( 8–10 сторінок), виснов-
ки (до двох сторінкок); список використаних джерел. Реферат вико-
нується на білому папері формату А�. У рефераті студенти  викону-
ють власний аналіз і реферування літературних джерел. Реферати 
заслуховуються та обговорюються на семінарських заняттях, кращі 
з них можуть рекомендуватися на розгляд у наукових студентських 
гуртках, на конференціях.

Якщо студент не підготувався до семінару або пропустив його, він 
повинен відпрацювати відповідну тему у викладача, який проводить 
семінарські заняття у групі. За погодженням з викладачем студент 
може підготувати реферат з пропущеної теми дисципліни.
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змістовий модуль і. основні категорії правового статусу особи

Тема 1.  Характеристика плюралістичних наукових підходів 
до визначення сутності правового статусу особи

план семінарського заняття (2 години)
 1. Філософсько-правове визначення особи та його значення для 

права і правозастосовного процесу.
 2. Система розподілу осіб за ознаками на фізичну та юридичну у 

правовій регламентації.
 3. Юридичні засади правового статусу людини щодо захисту її прав 

і свобод. 
Література [1; �; 19; 20; 23; 2�]

Теми рефератів
 1. Статус фізичної особи та захист її основних біологічних ознак і 

потреб: життя, права на достатній фізичний розвиток, здоров’я 
тощо.

 2. Статус прав особи щодо розвитку і створення юридичних осіб, 
пов’язаних з правом на власність, розвиток інтелектуальних здіб-
ностей, соціальний захист суспільства у випадках, що передбача-
ють такий захист.

 3. Сукупність основних прав і свобод особи та юридична регламен-
тація розвитку різних форм моралі, заснованих на традиціях ево-
люційного розвитку етнічних груп населення.

 �. Характеристика різних поглядів на вчення про правовий статус 
особи у світі та Україні.

 �. Основні поняття правового статусу особи в Україні, особливості 
правових підходів на різних етапах розвитку нашої держави.

Література [1; �; �; 33; ��; �6]

Тема 2.  Історичні аспекти філософсько-правової думки 
про правовий статус особи

план семінарського заняття (2 години)
 1. Витоки філософського вчення про правовий статус особи у різ-

них народів.
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 2. Стародавній Єгипет і розвиток вчення про особу. Стародавня 
Греція та її вплив на подальший розвиток вчення про особу у Ста-
родавньому Римі, інших європейських правових школах.

 3. Вчення  Конфуція про особу  та  її  розвиток, роль його висновків  
для становлення далекосхідної школи права, де права особи домі-
нують як предмет регламентації та діяльності держави.

 �. Вавилон і його правові підходи до визначення правового статусу 
особи. Індія та інші країни, де незмінною є традиційна система 
визначення прав людини, що базується на звичаях народів.

 �. Становлення середньовічної Європи. Відмінність підходів до  
вчення про правовий статус особи у світових новозароджених 
релігіях. Вплив релігійних шкіл на правову систему країни.

Література [27; 32; 33; 57; 58; 60]
Теми рефератів

 1. Новий етап у визначенні правового статусу особи з огляду на роз-
виток людства в XVII–XVIII ст., зумовлений розвитком капіталу.

 2. Розвиток вчення про правовий статус особи в Індії.
 3. Вплив античності на розвиток вчення про статус особи в епоху 

Відродження.
Література [�6; ��–�9]

змістовий модуль іі. конституційно-правові гарантії правового 
статусу особи

 Тема 3. Розвиток системи захисту прав особи в Україні

план семінарського заняття (2 години)
 1. Традиції слов’янського народу щодо ставлення до особи та зміни 

в моралі цих народів.
 2. Рун-віра та її значення і вплив на подальший розвиток правової 

школи Київської Русі.
 3. “Руська правда” як перший законодавчий акт, де визначено став-

лення до прав і свобод різних прошарків населення та обмежено 
свавілля з боку заможних верств.

 �. Литовське правління та його вплив на розвиток магдебурзького 
права щодо міст і міського населення. Кріпацтво як форма рабс-
тва сільського населення України. Боротьба прогресивно налаш-
тованої інтелігенції з кріпацтвом.
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 �. Конституція Пилипа Орлика і відбиття в ній свободи особи.
 6. Скасування кріпосного права в 1861 р. та встановлення нового 

правового статусу особи в Російській імперії.
 7. Здобуття Україною незалежності в 1918 р. та перші універсали, де 

передбачався примат європейського підходу до прав і правового 
становища особи в державі.

 8. Правовий статус вчення про особу в Радянській Україні.
 9. Пільгова система для категорії осіб, відданих справі соціалізму, та 

ігнорування інтересів осіб інших категорій.
Література [1; 19–21; 24; 25]

Теми рефератів
 1. Традиції українського народу, визначені у правовому статусі пра-

ва особи.
 2. Категорії кріпаків та їх правове становище.
 3. “Руська правда” М. Пестеля про правовий статус особи.
 �. Захист прав особи та їх дискримінація в соціалістичний період.
 �. Сучасний етап розвитку правового вчення про особу, її статус і 

захист інтересів на внутрішньодержавному та міжнародному рів-
нях.

Література [24; 25; 30; 38; 54; 60]

Тема 4.  Характеристика можливостей розвитку правового 
захисту особи в умовах існування в державі 
громадянського суспільства

план семінарського заняття (2 години)
 1. Поняття громадянського суспільства та його основного чинни-

ка — правового статусу особи.
 2. Специфіка відносин між особою та владними структурами у гро-

мадянському суспільстві.
 3. Повага до особи незалежно від її майнового, соціального та 

релігійного стану.
 �. Роль громадянського суспільства в узгодженні особистого й за-

гального, свободи й потреби.
 �. Проблеми формування міжнародного громадянського суспільс-

тва. Інтеграція правових відносин і філософської думки між на-
родами як основний чинник створення загальносвітового грома-
дянського суспільства.

Література [20; 2�; 2�; �9; �1; ��]
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Теми рефератів
 1. Взаємодія державної влади і громадянського суспільства.
 2. Співвідношення громадянського суспільства і правової держави.
 3. Історія філософсько-правової думки про сутність громадянсько-

го суспільства.
Література [2�; 2�; �6; �9; �1; �9]

Тема 5.  Сутність поняття “свобода людини”. 
Регламентація свободи людини правовими 
та звичаєвими нормами

план семінарського заняття (2 години)

  1. Філософсько-правове визначення поняття свободи.
 2. Сучасне визначення поняття свободи та його значення для право-

вої поведінки в суспільстві.
 3. Норми Загальної декларації прав людини щодо використання 

особою наданих прав і свобод без порушення прав і свобод ін-
ших.

 �. Поняття обмеження свободи як захист суспільства від неприй-
нятної поведінки у країнах Європи та Україні.

Література [20; 21; 23; 24; 44; 46]
Теми рефератів

 1. Визначення поняття “свобода” та його змістове наповнення в різ-
ні періоди існування різних держав.

 2. Незаконне позбавлення свободи в діяльності держав і державних 
інституцій.

 3. Позитивна та негативна дискримінація в обмеженні свободи.
 �. Право України про розвиток свобод, Конституція України, галу-

зеве законодавство, підзаконні норми.
 �. Вплив звичаїв народу України на розвиток та обмеження свобо-

ди.
 6. Форми захисту моралі народів у міжнародних документах.

Література [23; 2�; ��; �6; �9; 60]
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змістовий модуль ііі.  Механізми контролю дотримання прав 
  і свобод 

Тема 6.  Контрольний механізм щодо дотримання прав 
людини в межах ООН

план семінарського заняття (2 години)
 1. Поняття сучасного правопорядку і розвиток домінуючого універ-

сального принципу правового статусу особи.
 2. Існування Ліги Націй і перші спроби визначення основних по-

нять 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 базується на взаємопо-
вазі.

 �. Створення ООН і закріплення на рівні міжнародного законодавс-
тва основних принципів прав і свобод особи.

 �. 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.

Література [2; �–8] 

Теми рефератів
 1. Міжнародні документи, що регламентують захист прав особи.
 2. Регламентація прав особи в національному законодавстві Украї-

ни.
 3. Статут ООН як універсальний документ для захисту прав люди-

ни.
Література [12; 16; 31–33; �6]

Тема 7. Поняття Міжнародного білля про права

план семінарського заняття (2 години)
 1. Філософія та правова природа Міжнародного білля (закону) про 

права особи.
 2. Структура Міжнародної хартії.
 3. Європейський механізм визначення статусу особи та його розши-

рене тлумачення стосовно права особи та права людини.
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 �. Прецеденти Європейського суду з прав людини як форма розвит-
ку вчення про правовий статус особи.

Література [2; 7; 8; 12; 17; 18] 

Теми рефератів
 1. Історія прийняття Загальної декларації прав людини.
 2. Діяльність юристів України щодо змістовного наповнення білля 

про права людини.
 3. Міжнародний пакт про громадянські й політичні права, його роль 

у забезпеченні контролю за діяльністю держави із захисту прав 
особи.

 �. Європейський суд з прав людини і його значення.
Література [12; 17; 2�; 31; 32; ��]

Тема 8. Система захисту прав людини в Європі 

план семінарського заняття (2 години)

  1. Особливості розвитку Європи щодо визначення прав і свобод 
особи.

 2. Тлумачення значення терміна “права особи” в Європейському 
праві.

 3. Загальновизнаний правовий документ Європи — Конвенція про 
захист прав і основних свобод особи для кожного суб’єкта Ради 
Європи.

 �. Україна та її правовий простір щодо виконання зобов’язань з до-
тримання прав і свобод, передбачених Конвенцією.

 �. Європейський суд з прав людини. 
Література [3; 1�; 32; 3�; 37; 38] 

Теми рефератів
 1. Створення Ради Європи як регіонального механізму захисту прав 

людини, що можуть бути порушені в Європі.
 2. Визначення чіткого переліку прав особи.
 3. Діяльність Європейського суду з прав людини щодо справ, що 

надходять з України.
 �. Прецедентне право Європейського суду у внутрішньому право-

порядку України.
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 �. Інші європейські структури, що захищають права і свободи особи 
в галузі політичних, соціальних, економічних та культурних прав 
і свобод.

Література [3; 1�; 26; 3�–36]

Тема 9. Захист прав особи на національному рівні в Україні

план семінарського заняття (2 години)
 1. Поняття захисту прав людини в Україні.
 2. Захист судовий і несудовий.
 3. Судовий захист прав особи в Україні. Безмитні звернення до суду 

за захистом порушених прав і свобод.
 �. Несудовий захист прав особи у зверненні до прокуратури, міліції, 

Служби безпеки України та інших правоохоронних структур.
 �. Особливості захисту прав людини за допомогою Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини.
 6. Захист прав людини за допомогою неурядових, громадських 

структур: правозахисних організацій, громадських об’єднань, 
партій,  засобів масової інформації.

Література [1; 19; 20; 2�; 29; �9]
Теми рефератів

  1. Форми конституційної юрисдикції щодо захисту майнових прав 
особи.

 2. Форми захисту немайнових прав особи.
 3. Конституційні гарантії права на звернення.
 �. Гарантії захисту прав особи в суді.

Література [1; 20; 29; 38; �9; �9]
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