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Курс: V 

Спеціальність: право  

Форма проведення: письмова. 

Тривалість проведення: 2 академічні години (1 год 20 хв) . 

Максимальна кількість балів:  40 балів. 

Критерії оцінювання:  

Кількість 

балів 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Значення оцінки  

37-40 

балів 

Відмінно  Відповідь студента: - містить повний, 

розгорнутий, правильний виклад матеріалу з 

поставленого питання; - демонструє знання 

основних понять і категорій та взаємозв’язку 

між ними, вірне розуміння змісту основних 

теоретичних положень; - вказує на вміння 

давати змістовний та логічний аналіз 

матеріалу з поставленого питання; - 

демонструє знання різних наукових 

концепцій та підходів щодо певної науково -

теоретичної чи науково-практичної 

проблеми, пов’язаної з поставленим 

питанням; - здатність робити власні 

висновки в разі неоднозначності, спірного 

чи проблемного характеру поставленого 

питання чи проблеми.  

36-26 

балів 

Добре Відповідь студента: - недостатня повнота, 

незначні неточності чи прогалини при 

поясненні того чи іншого аспекту питання; - 

недостатньо детально розкритий предмет 

запитання, а основні поняття носять 

тезисний характер; - окремі формулювання є 

нечіткими; міститься інформація, котра не 

відноситься до змісту екзаменаційного 

питання; 

25-15 

балів 

Задовільно  Відповідь студента: - зміст відповіді 

свідчить про прогалини у знаннях з 

відповідного питання або ж про невірне 



розуміння окремих аспектів поставленого 

питання; - відповідь викладена недостатньо 

аргументовано та/або з порушенням правил 

логіки при поданні матеріалу; - відповідь не 

містить аналізу проблемних аспектів 

поставленого питання, свідчить про 

недостатню обізнаність з основними 

науковими теоріями і концепціями, що 

стосуються відповідного питання;  

14-1 

балів 

Незадовільно  Студент взагалі не відповів на питання, або 

його відповідь є неправильною, тобто 

містить грубі змістовні помилки щодо 

принципових аспектів поставленого 

питання. Аргументація відсутня взагалі або 

ж є абсолютно безсистемною чи алогічною. 

Задача розв’язана невірно. Відповідь на 

ситуативне завдання є необґрунтованою та 

алогічною 

 

 

Орієнтовний перелік питань:   

1. Дайте загальну характеристику міжнародним організаціям з прав людини (основна 

мета та напрями діяльності) 

2. Охарактеризуйте Організацію об’єднаних націй , як міжнародну організацію 

3. Охарактеризуйте Генеральну асамблею ООН , як міжнародну організацію 

4. Охарактеризуйте Економічну та Соціальну Раду (ЕКОСОР) , як міжнародну 

організацію  

5. Охарактеризуйте  Комісію з прав людини ООН, як міжнародну організацію 

6. Охарактеризуйте Підкомісію по заохоченню та захисту прав людини, як 

міжнародну організацію 

7. Охарактеризуйте  діяльність Верховного комісара ООН з прав людини 

8. Охарактеризуйте Комітет з прав людини ООН 

9. Охарактеризуйте Комітет з економічних, соціальних та культурних прав ООН 

10. Охарактеризуйте Комітет проти катувань ООН 

11. Охарактеризуйте Комітет по ліквідації расової дискримінації ООН 

12. Охарактеризуйте Комітет з прав дитини ООН 

13. Розкрийте поняття громадянства і його значення для міжнародного права . 

14. Розкрийте порядок придбання громадянства, його способи та умови. 

15. Розкрийте порядок  припинення громадянства, основні способи. Припинення 

громадянства на підставі міжнародного договору. 

16. Охарактеризуйте міжнародно-правовий статус прав біженців 

17. Охарактеризуйте міжнародно-правовий статус корінних народів. 

18. Охарактеризуйте міжнародно-правовий статус жінок та дітей 

19. Охарактеризуйте міжнародні стандарти прав і свобод людини та їх національну 

імплементацію 

20. Охарактеризуйте міжнародно-правові документи з прав людини. 

21. Охарактеризуйте правовий статус і діяльність умовно (квазі) судових, конвенційних 

та судових органів з прав людини  

22. Розкрийте порядок правової регламентації взаємовідносин України з Європейським 

Судом з прав людини.  

23. Визначте порядок виконання рішень та застосування практики Європейського Суду 

з прав людини в Україні. 

24. Розкрийте поняття «дипломатичний захист» та його закріплення в нормативних 

актах.  



25. Розкрийте поняття «вимушений переселенець» та його закріплення в 

нормативних актах.  

26. Охарактеризуйте специфіку юридичного регулювання правового статусу біженців у 

міжнародному праві та право притулку.  

27. Охарактеризуйте організацію та діяльність Європейського Суду з прав людини. 

28. Розкрийте правову регламентацію взаємовідносин України з Європейським Судом з 

прав людини.  

29. Обґрунтуйте зміст права на справедливий суд за рішенням Європейського суду з 

прав людини 

30. Обґрунтуйте зміст права на ефективний зміст юридичного захисту за рішенням 

Європейського суду з прав людини 

31. Охарактеризуйте Загальну декларацію прав людини, яка була прийнята 

Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року. 

32. Охарактеризуйте Міжнародний пакт про громадянські та політичні права. 

33. Охарактеризуйте Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права. 

34. Охарактеризуйте Факультативний протокол до Міжнародного пакту про 

громадянські та політичні права. 

35. Охарактеризуйте Конвенцію щодо статусу біженців 1951 року та Протокол до 

Конвенції 1967 року; 

36. Охарактеризуйте Конвенцію про права дитини 1989 року; 

37. Охарактеризуйте Конвенцію про права корінних народів 1989 року  

38. Охарактеризуйте Конвенцію проти катувань 1984 року 

39. Охарактеризуйте Конвенцію про захист прав людини і основоположних 

свобод (Європейська Конвенція з прав людини) 

40. Охарактеризуйте Конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації 1965 

року 
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