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АННОТАЦИЯ 

 

Работа 71 с., 81 источник. 

 

Ключевые слова: МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ В ОБЛАСТИ 

ПРАВ ЧЕЛОВЕКА, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ, 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЛЛЬ О ПРАВАХ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ, 

МЕЖАМЕРИКАНСКАЯ СИСТЕМА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА, АФРИКАНСКАЯ 

СИСТЕМА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА, ЕВРОПЕЙСКАЯ КОНВЕНЦИЯ О ПРАВАХ 

ЧЕЛОВЕКА 

 

Объект исследования: совокупность международных стандартов в 

области прав человека. 

Предмет исследования: особенности формирования и развития 

международных стандартов прав человека. 

Цель работы: выявление особенностей формирования и эволюции 

международных стандартов в области прав человека. 

Методы исследования: формально-логический, формально-

юридический, сравнительно-правовой, системный метод, методы 

структурного анализа и синтеза. 

В результате исследования определены сущность и юридическая 

природа международных стандартов в области прав человека, 

проанализированы особенности закрепления международных стандартов прав 

человека, охарактеризованы основные этапы процесса установления и 

развития универсальных стандартов в области прав человека, в том числе – на 

уровне Всемирной декларации прав человека, а также специализированных 

универсальных конвенций ООН. Изучена специфика развития 

международных стандартов прав человека на региональном уровне в рамках 

Межамериканской, Африканской, Европейской и некоторых других систем 

обеспечения и защиты прав человека. 

Значимость работы: результаты исследования могут быть 

использованы в процессе преподавания дисциплин «Право прав человека», 

«Международное право» и «Международное публичное право», а также в 

дальнейших теоретических и научных разработках автора. 

Достоверность материалов и результатов работы: использованные 

материалы и результаты дипломной работы являются достоверными. Работа 

выполнена самостоятельно. Заимствования подкреплены ссылками на 

источники. 
 

 



АНАТАЦЫЯ 

 

Праца 71 с., 81 крыніцы. 

 

Ключавыя словы: МІЖНАРОДНЫЯ СТАНДАРТЫ Ў ГАЛІНЕ 

ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА, УНІВЕРСАЛЬНЫЯ СТАНДАРТЫ, МІЖНАРОДНЫ 

БІЛЬ АБ ПРАВАХ, РЭГІЯНАЛЬНЫЯ СТАНДАРТЫ, 

МЕЖАМЕРЫКАНСКАЯ СІСТЭМА ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА, 

АФРЫКАНСКАЯ СІСТЭМА ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА, ЕЎРАПЕЙСКАЯ 

КАНВЕНЦЫЯ АБ ПРАВАХ ЧАЛАВЕКА 

 

Аб'ект даследавання: сукупнасць міжнародных стандартаў у галіне 

правоў чалавека. 

Прадмет даследавання: асаблівасці фарміравання і развіцця 

міжнародных стандартаў правоў чалавека. 

Мэта працы: выяўленне асаблівасцей фарміравання і эвалюцыі 

міжнародных стандартаў у галіне правоў чалавека. 

Метады даследавання: фармальна-лагічны, фармальна-юрыдычны, 

параўнальна-прававой, сістэмны метад, метады структурнага аналізу і сінтэзу. 

У выніку даследавання вызначаны сутнасць і юрыдычная прырода 

міжнародных стандартаў у галіне правоў чалавека, прааналізаваны асаблівасці 

замацавання міжнародных стандартаў правоў чалавека, ахарактарызаваны 

асноўныя этапы працэсу ўстанаўлення і развіцця універсальных стандартаў у 

галіне правоў чалавека, у тым ліку - на ўзроўні Сусветнай дэкларацыі правоў 

чалавека, а таксама спецыялізаваных універсальных канвенцый ААН. 

Вывучана спецыфіка развіцця міжнародных стандартаў правоў чалавека на 

рэгіянальным узроўні ў рамках Міжамерыканскай, Афрыканскай, 

Еўрапейскай і некаторых іншых сістэм забеспячэння і абароны правоў 

чалавека. 

Значнасць працы: вынікі даследавання могуць быць выкарыстаны ў 

працэсе выкладання дысцыплін «Права правоў чалавека», «Міжнароднае 

права» і «Міжнароднае публічнае права», а таксама ў далейшых тэарэтычных 

і навуковых распрацоўках аўтара. 

Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў працы: выкарыстаныя 

матэрыялы і вынікі дыпломнай працы з'яўляюцца дакладнымі. Праца 

выканана самастойна. Запазычанні падмацаваныя спасылкамі на крыніцы. 
 

 

 



ANNOTATION 

 

Work 71 p., 81 sources. 

 

Keywords: INTERNATIONAL STANDARDS IN THE FIELD OF 

HUMAN RIGHTS, UNIVERSAL STANDARDS, THE INTERNATIONAL BILL 

OF RIGHTS, REGIONAL STANDARDS, INTERAMERICAN SYSTEM OF 

HUMAN RIGHTS, THE AFRICAN SYSTEM OF HUMAN RIGHTS, THE 

EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS 

 

The object of the study: a set of international standards on human rights. 

Subject of the research: peculiarities of formation and development of the 

international human rights standards. 

Objective: To detect feature of the formation and evolution of international 

standards on human rights. 

Methods: formal logic, formal and legal, comparative legal, system method, 

methods of structural analysis and synthesis. 

The results of the study determined the nature and the legal nature of 

international standards of human rights, analyzes the features enshrined in 

international human rights standards, outlined the main steps in the process of 

establishment and development of universal standards of human rights, including - 

at the level of the Universal Declaration of Human Rights as well as specialized 

universal Convention of the United Nations, examined the specific development of 

international human rights standards at the regional level within the borders of inter-

american, African, European and some other systems of security and protection of 

human rights. 

The significance of the work: the results of research can be used in the 

process of teaching «Human rights law», «International law» and «Public 

international law» as well as to further theoretical and scientific development of the 

author. 

Reliability of the materials and the results of the work: the materials used, 

and the results of the course work is reliable. This work independent. Borrowings 

are backed by links to sources. 
 


