
«Права людини: основи теорії та практики реалізації» 

Тема 1. Права людини: теоретичні основи 

Основні питання: 

1. Поняття та ознаки прав людини. 

2. Класифікація права людини. Покоління прав людини 

3. Міжнародні стандарти та гарантії прав людини. 

4. Межі та обмеження прав людини. Тест на пропорційність. 

 

 

Відеоматеріали для підготовки: 

1. Основи концепції прав людини. Ознаки прав людини. EdEra. 
– Опубліковано 24 вер. 2017.   

2. Основи концепції прав людини. Види прав людини та їх 
значення. EdEra. – Опубліковано 22 вер. 2017 

3. Основи концепції прав людини. Історія ідеї прав людини. 
EdEra. – Опубліковано 24 вер. 2017 

4. Покоління прав людини. Перше покоління прав. EdEra. – 
Опубліковано 22 вер. 2017 

5. Покоління прав людини. Друге, третє та «четверте» 
покоління прав. EdEra. – Опубліковано 22 вер. 2017 

6. Зобов’язання держави у сфері прав людини. Міжнародні 
стандарти та повага до прав людини. EdEra. – 
Опубліковано 22 вер. 2017 

7. Зобов’язання держави у сфері прав людини. Обмеження 
прав людини, їх захист та забезпечення. EdEra. – 
Опубліковано 22 вер. 2017 

 

 
Творчо-аналітичні завдання: 

 
1. Оцініть наведені нижче обставини та висловіть свою 
позицію щодо взаємодії гідності людини та свободи 
людини. 
 
«На початку 90-х років ХХ ст. у Франції стала популярною 
розвага «Метання карликом», що полягала в кидку на відстань 
особи, хворої на нанізм унаслідок порушення функцій залоз 
внутрішньої секреції.  
Адміністративною палатою Державної ради Франції у постанові 
від 27 жовтня 1995 року було оцінено законність розпоряджень 
голів міст, прийнятих у межах їхньої компетенції, щодо 
забезпечення публічного порядку. Ці рішення муніципальних 
органів стосувалися заборони проведення гри «Метання 
карликом» на території визначених міст. Гра передбачала 
заохочення глядача до кидка іншої особи (карлика) в захисному 
одязі та касці на відстань над захисним матеріалом. Це 
проходило за добровільної згоди сторін і грошової винагороди 
карликові. Адміністративна палата Державної ради Франції 
залишила в силі рішення муніципальних органів, що 
передбачали заборону проведення таких ігор». 
  
Дивіться також: Рішення Комітету ООН з прав людини від 15 
липня 2002. – Режим доступу: 
http://hrlibrary.umn.edu/undocs/854-1999.html   

  
2. Оцініть наведені нижче обставини та висловіть свою 
позицію щодо взаємодії гідності людини та свободи 
людини.  
 
«Безробітний Януш К., котрий опинився в складному 
фінансовому становищі, опублікував у друкованому засобі 
масової інформації оголошення наступного змісту: «Орендую 
власну особу як раба на термін 1 рік за відповідну плату – 2000 

https://www.youtube.com/watch?v=REwVjaqjlIk
https://www.youtube.com/watch?v=REwVjaqjlIk
https://www.youtube.com/watch?v=QeRRekEMc_M
https://www.youtube.com/watch?v=QeRRekEMc_M
https://www.youtube.com/watch?v=9pMY_PBehDk&t=287s
https://www.youtube.com/watch?v=9pMY_PBehDk&t=287s
https://www.youtube.com/watch?v=bad8A6DvF7g&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=bad8A6DvF7g&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=6tU-x3wMUh0
https://www.youtube.com/watch?v=6tU-x3wMUh0
https://www.youtube.com/watch?v=jx45htkl4OA
https://www.youtube.com/watch?v=jx45htkl4OA
https://www.youtube.com/watch?v=jx45htkl4OA
https://www.youtube.com/watch?v=70yvE3KxRNk
https://www.youtube.com/watch?v=70yvE3KxRNk
https://www.youtube.com/watch?v=70yvE3KxRNk
http://hrlibrary.umn.edu/undocs/854-1999.html


$ на місяць. Моєму роботодавцю надається право морально 
мене принижувати, обпльовувати та наносити мені легкі фізичні 
ушкодження». Як наслідок, Януш К. на оголошення отримав 
відповідь від однієї особи, з якою було укладено договір у 
письмовій формі». 
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