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Курс: V 

Спеціальність: право 

Форма проведення: письмова (тестування, 40 тестових питань, у випадковій 

комбінації). 

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

Максимальна кількість балів: 40 балів (одна правильна відповідь зараховується 

як один бал). 

 

Критерії оцінювання: 

Кількість 

балів 

Значення оцінки 

37-40 

балів 

Студент виконав 40 тестових завдання протягом відведеного часу . 

Допущено не більше 3 помилок у тестових завданнях. Відповіді повні.  

Результат тестування і час затрачений на виконання демонструє 

високий рівень підготовки студента.  

36-30 

балів 

Студент виконав 40 тестових завдання протягом відведеного часу . 

Допущено не більше 10 помилок у тестових завданнях. Відповіді 

повні, серед неправильних відповідей варіанти найбільш наближені до 

правильної відповіді. Результат тестування і  час затрачений на 

виконання демонструє достатній рівень підготовки студента.  

29-15 

балів 

Студент виконав 40 тестових завдання протягом відведеного часу . 

Допущено не більше 15 помилок у тестових завданнях. Обрані 

варіанти відповідей з суттєвими неточностями. Результат тестування і 

час затрачений на виконання демонструє задовільний рівень 

підготовки студента. 

14-1 

балів 

Студент не виконав 40 тестових завдання протягом відведеного 

часу.Допущено більше 15 помилок у тестових завданнях. Обрані 

варіанти відповідей з суттєвими неточностями. Результат тестування і 

час затрачений на виконання демонструє низький рівень підготовки 

студента. 

 

 

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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