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АНОТАЦІЯ 

 

Індивідуальна та самостійна робота студентів при вивченні дисципліни 

«Міжнародний захист прав людини» обумовлена змістом робочої навчальної 

програми із зазначеного курсу. Крім того, самостійне вивчення дисципліни 

спрямоване на дослідження та аналіз правової думки в сфері правового регулювання 

суспільних відносин, які виникають у процесі реалізації міжнародних норм у сфері 

прав людини. 

Специфікою здійснення самостійної роботи при вивченні зазначеного курсу 

виступає, насамперед, комплексне та ґрунтовне використання літературних 

(наукових і нормативних) й інших інформаційних джерел.  

Формами індивідуальної та самостійної роботи студентів є сукупність 

способів оволодіння теоретичним матеріалом і застосування його на практиці при 

вирішенні певних проблемних ситуацій, які змодельовані в пропонованих завданнях 

або питаннях для самоконтролю.  

Питання, тести для самоконтролю, завдання дозволяють забезпечити більш 

ефективне опрацювання студентом навчального матеріалу в процесі самостійної 

роботи.  

Основні форми індивідуальної та самостійної роботи студентів, які 

пропонуються: формулювання відповідей на теоретичні запитання; написання 

рефератів; складення тематичних схем; вирішення ситуаційних завдань; проведення 

порівняльного аналізу правових явищ тощо.  

У результаті здійснення зазначених форм студент, слухач повинен  

знати: 

- основні поняття щодо міжнародного захисту прав людини;  

- систему міжнародних засобів захисту прав людини; 

- основні права та свободи людини, які підлягають міжнародному захисту в 

судовому порядку; 

- основні поняття та принципи міжнародних документів у сфері захисту прав 

людини, зокрема Європейської Конвенції про захист прав людини та основних 

свобод; 

- загальні питання організації і діяльності універсальних та регіональних органів 

щодо міжнародного захисту прав людини; 

- основні принципи та критерії розгляду справ в Європейському Суді з прав 

людини; 

- організаційну структуру Європейського Суду з прав людини; 

- проходження справ в Європейському Суді з прав людини; 

- аналіз судової практики Європейського Суду з прав людини. 

 

Уміти: 

- володіти спеціальною термінологією, яка використовується при вивченні 

дисципліни ―Міжнародний захист прав людини‖; 

- використовувати теоретичні знання в юридичній практиці; 

- тлумачити норми міжнародного права у галузі захисту прав людини, а також 

рішення Європейського Суду з прав людини; 



- на підставі аналізу практики Європейського Суду з прав людини, правильно й 

ефективно використовувати Європейську Конвенцію у правоінтерпретаційній, 

правореалізаційній і правозастосовній діяльності, а також у законотворчості. 
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1 Поняття та особливості міжнародного захисту прав та 

свобод людини  

8 2 2       6 

2 Правова основа міжнародного захисту прав та свобод 

людини 

10 4 2 2     6 

3 Механізм міжнародного захисту прав та свобод людини 10 4 2 2     6 

4 ООН та інші універсальні  органи щодо міжнародного 

захисту прав та свобод людини 

10 4 2 2     6 

5 Регіональні органи щодо міжнародного захисту прав та 

свобод людини 

8 2 2       6 

6 Система міжнародних судів щодо захисту прав та свобод 

людини 

8 2   2     6 

7 Європейський Суд з прав людини  8 2 2       6 

8 Процедура розгляду справ в Європейському Суді з прав 

людини  

8 2   2     6 

  Модульний контроль 2 2 - - - 2 - 

  Усього за семестр 72 24 10 12 0 2 48 

  Форма підсумкового контролю Залік 

 



ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА 

 

ТЕМА № 1. Поняття та особливості міжнародного захисту прав та свобод 

людини 

1. Проаналізуйте діяльність уряду США, Франції, Росії, Швеції та Південної 

Кореї та визначить ступінь впливу виконавчої влади на політичні та соціальні 

процеси, що пов’язані із захистом прав людини. Складіть відповідну аналітичну 

доповідь. 

 

2. Чи виникають у якійсь із перелічених ситуацій міжнародно-правові 

відносини з приводу захисту прав людини: 

1) розгляд Судом Європейських співтовариств справи з питань регулювання 

діяльності ЄС; 

2) вчинення громадянином Італії злочину на території України; 

3) укладення договору між Україною і США про уникнення подвійного 

оподаткування; 

4) укладення угоди між українською організацією та іноземною фірмою; 

5) звернення громадянина України до Європейського Суду з прав людини; 

6) відносини між подружжям, які мають різне громадянство та проживають в 

РФ, з приводу поділу майна; 

7) подання громадянином Туреччини позовної заяви в суд України про 

спадкування майна; 

8) підготовка Угоди між Україною і Російською Федерацією про товарообіг і 

платежі. 

7. За даними ООН, більше 2 мільйонів чоловік стали біженцями за час 

громадянської війни у Сирії. 

Який статус біженців в сучасному міжнародному праві? 

 

Рекомендована література до Теми 1: 1, 2, 4, 7-13, 25, 30 

 

Тема № 2. Правова основа міжнародного захисту прав та свобод людини 

1. Назвіть перші документи міжнародного значення у галузі прав людини. 

Надайте аналіз головним з них, визначте роль цих документів у питаннях захисту 

прав людини в сьогоденні. 

 

2. У коментарі до статті 7 Кодексу поведінки посадових осіб з підтримання 

правопорядку говориться, що «уряди не можуть очікувати від громадян дотримання 

ними правопорядку, якщо вони не можуть або не хочуть забезпечити дотримання 

законності їх власними посадовими особами у рамках їхніх власних установ».  

Як ви вважаєте, чи є дане твердження є вірним? При позитивній відповіді 

обґрунтуйте свою думку. 

 

3. Використовуючи текст (витяги) з Загальної декларації з прав людини 

визначте, захисту яких прав міжнародна спільнота приділяє найбільшу увагу і чому. 



 

4. Складіть схеми: 

а) принципів міжнародного захисту прав людини; 

б) джерел міжнародного захисту прав людини. 

 

Рекомендована література до Теми 2: 1-4, 7-13, 29 

 

 

ТЕМА № 3. Механізм міжнародного захисту прав та свобод людини 

1. Складіть схему документів, які в міжнародні практиці отримали назву «Біль 

з прав людини». 

 

2. Назвіть перші документи міжнародного значення у галузі прав людини. 

Надайте аналіз головним з них, визначте роль цих документів у питаннях захисту 

прав людини в сьогоденні. 

 

3. Чи можна вважати джерелами міжнародного захисту прав людини: 

1) рішення Європейського Суду з прав людини; 

2) рішення Міжнародного Суду ООН щодо спору між двома державами; 

3) резолюцію Генеральної Асамблеї ООН «ПРО принципи співробітництва 

держав у сфері використання ядерної енергії»; 

4) правила польотів над відкритим морем, затверджені рішенням Міжнародної 

організації цивільної авіації; 

5) рішення Суду Європейських співтовариств? 

Обґрунтуйте свою відповідь. 

 

4. Використовуючи навчальну та спеціальну літературу, визначте та 

класифікуйте універсальні джерела міжнародного захисту прав людини та 

відобразіть це у вигляді схеми. 

 

5. Використовуючи тексти предметних міжнародних угод, визначте способи 

захисту прав та свобод людини. Наведіть приклади. 

 

6. Проаналізуйте Протоколи до Європейської Конвенції з прав людини та 

основоположних свобод. Який зміст має важливий та європейського співтовариства 

Протокол № 6?  

 

7. Дайте загальну характеристику міжнародних конвенцій: 

а) Конвенція про статус біженців; 

б) Конвенція про права дитини. 

 

8. Використовуючи текст (витяги) з Європейської Конвенції з прав людини та 

основоположних свобод, визначте, порушення яких прав за своїм змістом може 

стати предметом розгляду у Європейському Суді з прав людини. 



Рекомендована література до Теми 3: 2, 4, 8-12 

 

 

Тема № 4. ООН  та інші універсальні органи щодо міжнародного захисту прав 

та свобод людини 

1. Використовуючи відповідне міжнародне законодавство, вирішіть наступну 

задачу: громадянин Сомалі звернувся до Комітету з прав людини зі скаргою на дії 

влади, яка порушує права його сім’ї  за ознакою віросповідання. Проте в 

задоволенні скарги йому було відмовлено на підставі порушення процедури 

звернення.  

Як ви вважаєте, саме за якою підставою Комітет відмовив в задоволенні 

скарги? 

 

2. Використовуючи відповідне міжнародне законодавство, вирішіть наступну 

задачу: Громадянин Руанди Д. звернувся до Комітету з прав людини з проханням 

розслідувати вбивство місцевим офіцером членів його сім’ї під час геноциду 1994 

року. Проте в задоволенні скарги йому було відмовлено на підставі порушення 

процедури звернення.  

Як ви вважаєте, яка підстава мається на увазі? 

 

 

3. Використовуючи відповідне міжнародне законодавство, вирішіть наступну 

задачу: глава профспілки, громадянка Німеччини М. звернулася до Комітету з прав 

людини зі скаргою на дії приватного підприємства, керівництво якого часто 

порушує соціальні права робітників. Проте в задоволенні скарги їй було відмовлено 

на підставі порушення процедури звернення.  

Як ви вважаєте, за якої підстави Комітет відмовив у задоволенні скарги? 

 

4. Використовуючи відповідне міжнародне законодавство, вирішіть наступну 

задачу: громадянин Китаю анонімно відіслав до Комітету з прав людини скаргу на 

дії уряду, який порушує права автономії, де він мешкає.  Проте в задоволенні скарги 

йому було відмовлено на підставі порушення процедури звернення.  

Як ви вважаєте, яка підстава мається на увазі? 

 

5. Комітет з прав людини, вивчивши скаргу Едгардо Данте Валькади (справа 

Валькади проти Уругваю № 9/1977), 25 серпня 1977 р. запросив в уряду Уругваю 

більш детальну інформацію по даній справі з метою прийняття остаточного рішення 

про можливість розгляду Комітетом даної скарги. У своїй відповіді Комітету від 27 

жовтня 1977 р. уругвайська сторона заперечувала проти розгляду Комітетом даної 

скарги, оскільки, на її думку, заявник не пройшов всі щаблі системи правосуддя в 

своїй країні, а відповідно до внутрішнього уругвайського законодавства будь-який 

громадянин, який знаходиться на території цієї країни, має можливість вільно 

звертатися у всі судові або урядові інстанції. Тим не менше 1 лютого 1978 р. 

Комітет з прав людини постановив прийняти заяву Валькади до розгляду.  



Як ви думаєте, чому скарга Валькади була все ж прийнята Комітетом до 

розгляду, незважаючи на те, що заявник не вичерпав всі національні засоби 

правового захисту? 

 

Рекомендована література до Теми 4: 1, 2, 4, 7-13 

 

ТЕМА № 5. регіональні органи щодо міжнародного захисту прав та свобод 

людини 

1. Охарактеризуйте основні етапи становлення регіональних правозахисних 

міжнародних організацій. Які з них можна визначити як «конвенційні» органи із 

міжнародного захисту прав людини? 

Відобразіть схематично структуру органів із захисту прав людини, які 

працюють під егідою ООН. 

 

2. Визначтесь, який з цих органів не є таким, що не утворений міжнародними 

організаціями: 

1) Рада з прав людини ООН;  

2) Комісія з положення жінок;  

3) Верховний комісар ООН у справах біженців;  

4) Міжнародне бюро праці; 

5) Комітет з прав людини. 

 

Рекомендована література до Теми 5: 1-5, 7, 10, 25 

 

ТЕМА № 6. Система міжнародних судів щодо захисту прав та свобод 

людини 

1. Використовуючи відповідне міжнародне законодавство, вирішіть наступну 

задачу: у Міжнародний Суд ООН було передано спір між громадянином Молдови Ч. 

та адміністрацією державного підприємства, де він працював з приводу невиплат 

соціальних субвенцій, які передбачалися національним законодавством. 

Як ви вважаєте, чи були дотримані в цьому випадку вимоги міжнародної 

підсудності? 

 

Рекомендована література до Теми 6: 1, 2, 4, 7-13 

 

ТЕМА № 7. Європейський суд з прав людини  

1. Використовуючи відповідне законодавство, вирішіть наступну задачу: 

громадянин А. після отримання ухвали місцевого суду, не погодився з таким 

рішенням та вирішив відразу звернутися до Європейського Суду з прав людини. 

Проте його скаргу Суд визнав неприйнятною.  

Чи правомірно в цьому випадку вчинив Європейський Суд з прав людини? 

 

2. Використовуючи відповідне міжнародне законодавство, вирішіть наступну 

задачу: громадянин Парагваю В. був незадовільний судовим процесом, в якому він 

виступав в якості позивача з вимогою захистити його право на працю. Після чого він 



вирішив звернутися зі скаргою до Європейського Суду з прав людини, про який 

декілька раз згадувало місцеве телебачення.  

Чи правильно в цьому випадку вчинив громадянин В.? 

 

Рекомендована література до Теми 6: 15, 23, 28 

 

ТЕМА № 8. Процедура розгляду справ в Європейському Суді з прав 

людини 

1. Складіть орієнтовний зразок скарги до Європейського Суду з прав людини з 

усіма ключовими розділами цього документу. 

2. Використовуючи відповідне міжнародне законодавство, вирішіть наступну 

задачу: Європейський Суд з прав людини розглянув скаргу громадянки Росії М. про 

визнання і дозвіл примусового виконання на території України рішення 

Бєлгородського районного суду про стягнення аліментів на дітей у розмірі 10 тис. 

рублів на користь заявника та передачу йому неповнолітніх дітей. 

Які права в цьому випадку підлягають захисту? 

 

Рекомендована література до Теми 7: 1, 2, 4, 17, 30 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ (ЗАЛІКУ) 

 

1. Поняття та генеза прав людини. 

2. Поняття свободи людини. 

3. Співвідношення понять ―права людини‖ і ―права громадянина‖. 

4. Права людини та цивілізація. 

5. Права людини в історії всесвітньої політико-правової думки. 

6. Основні сучасні доктрини прав людини. 

7. Закріплення прав і свобод людини в Загальній декларації прав людини 1948 

року. 

8. Поняття та елементи правового статусу людини та громадянина. 

9. Поняття громадянства. Принципи громадянства. 

10.Способи набуття та припинення громадянства. 

11.Природноправовий та позитивістський підходи до визначення прав людини. 

12.Правовий статус іноземців, осіб без громадянства та біженців. 

13.Підстави обмеження прав і свобод людини та громадянина. 

14.Правовий статус національних меншин. 

15.Покоління прав людини. 

16.Особисті (громадянські) права і свободи людини та громадянина і 

міжнародний механізм їх захисту. 

17.Підстави класифікації основних прав і свобод людини та громадянина. 

18.Політичні права і свободи людини та громадянина та міжнародний механізм їх 

захисту. 

19.Право на свободу світогляду і віросповідання та міжнародний механізм його 

захисту. 

20.Право на свободу, особисту недоторканність та поважання гідності людини і 

міжнародний механізм його захисту. 

21.Економічні і соціальні права та свободи людини і громадянина та 

міжнародний механізм їх захисту. 

22.Культурні права і свободи людини та громадянина і міжнародний механізм їх 

захисту. 

23.Конституційні обов’язки людини та громадянина. 

24.Імплементація Міжнародного пакту про громадянські та політичні права в 

Конституцію України. 

25.Індивідуальні та колективні права. 

26.Імплементація Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні 

права в Конституцію України. 

27.Поняття та система гарантій прав і свобод людини та громадянина. 

28.Право на правову допомогу. 

29.Право на судовий захист. 

30.Особливості реалізації права громадян на судовий захист у міжнародному 

кримінальному судочинстві. 

31.Характеристика процедури ―хабеас корпус‖. 

32.Історія розвитку інституту омбудсмена в зарубіжних країнах. 

33.Роль правоохоронних органів у міжнародному захисті прав і свобод людини. 



34.Захист прав людини за допомогою неурядових, правозахисних організацій, 

громадських об’єднань, політичних партій, засобів масової інформації. 

35.Форми реалізації права на петицію в зарубіжних країнах. 

36.Адміністративна юстиція в зарубіжних країнах. 

37.Міжнародний Біль про права людини. 

38.Статут ООН про права людини. 

39.Конвенційні контрольні органи: система, повноваження. 

40.Механізм розгляду індивідуальних скарг в органах ООН. 

41.Відповідальність за порушення прав людини у міжнародному праві. 

42.Діяльність Верховного комісара ООН з прав людини. 

43.Характеристика міжнародних документів у сфері захисту прав жінок. 

44.Характеристика міжнародних документів у сфері захисту прав дитини. 

45.Характеристика міжнародних документів у сфері захисту економічних і 

соціальних прав людини. 

46.Європейські документи з питань прав людини. 

47.Склад та повноваження Європейського Суду з прав людини. 

48.Регламент Європейського Суду з прав людини. 

49.Підстави та порядок звернення до Європейського Суду з прав людини. 

50.Умови прийнятності скарги до Європейського Суду з прав людини. 

51.Механізм проходження заяви в Європейському Суді з прав людини. 

52.Захист прав та майнових інтересів у Європейському суді з прав людини. 

53.Європейська Конвенція про захист прав людини та основних свобод як 

джерело Європейського права у галузі захисту прав людини та правова основа 

діяльності Європейського Суду з прав людини. 

54.Система міжнародних судів. 

55.Територіальна юрисдикція міжнародних судів. 

56.Порядок створення та компетенція міжнародних судів. 

57.Поняття і загальна характеристика правового статусу суддів міжнародних 

судів. Формування складу міжнародних судів. 

58.Суд Європейського Союзу: порядок формування та призначення. 

59.Спеціалізовані органи ООН щодо захисту прав людини. 

60.Правовий статус міжнародних суб’єктів щодо захисту прав людини. 

61.Міжнародні стандарти забезпечення прав людини в діяльності 

правоохоронних органів. 

62.Форми та методи міжнародного захисту прав людини. 

63.Міжнародний захист прав людини у період збройних конфліктів. 

64.ООН в механізмі міжнародного захисту прав людини. 

65.Сучасний стан міжнародного захисту прав людини. 

66.Співвідношення міжнародного та національного права щодо захисту прав 

людини. 

67.Сучасні тенденції розвитку міжнародних засобів щодо забезпечення прав 

людини. 

 


