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Метою вивчення навчальної дисципліни «Міжнародний захист прав 

людини» є набуття та поглиблення знань з міжнародного захисту прав людини, 

формування вмінь та навичок правильного тлумачення і реалізації міжнародних 

норм у галузі прав людини. 

Передумови для вивчення навчальної дисципліни. Мають бути 

вивчені такі навчальні дисципліни як: «Теорія держави та права», 

«Конституційне право». 

Результати вивчення навчальної дисципліни «Міжнародний захист прав 

людини» 

Соціально-гуманітарна ерудованість:  

1. Вміє визначати переконливість аргументів у процесі оцінки 

заздалегідь невідомих умов та обставин. 

2. Вміє здійснювати аналіз проблем здійснення міжнародного захисту 

прав людини і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання. 

3.Знає як проводити збір і інтегрований аналіз правової інформації з 

різних джерел міжнародного захисту прав людини. 

4. Вміє формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу 

проблем реалізації міжнародно-правових стандартів прав людини. 

5. Вміє давати висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) у 

сфері міжнародного захисту прав людини з достатньою обґрунтованістю.  

6. Знає як оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому 

проблему у сфері міжнародного захисту прав людини. 

Дослідницькі навички: 

7. Вміє складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно 

збирати матеріали за визначеними джерелами міжнародного захисту прав 

людини.  

8. Знає як використовувати різноманітні інформаційні джерела з 

міжнародного захисту прав людини для повного та всебічного встановлення 

певних обставин реалізації міжнародно-правових стандартів прав людини. 

9. Вміє самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна 

допомога, і діяти відповідно до отриманих рекомендацій. 

Комунікація: 

10. Вміє вільно спілкуватися державною та англійською мовами, виявляє 

схильність до опанування мов міжнародного спілкування за класифікацією 

ООН. 

11. Знає як володіти базовими навичками риторики з доведення певних 

питань у сфері міжнародного захисту прав людини. 

12.Вміє доносити  до респондента матеріал з проблематики у сфері 

міжнародного захисту прав людини доступно і зрозуміло. 

13. Вміє пояснювати характер певних подій та процесів у сфері 

міжнародного захисту прав людини з розумінням професійного та суспільного 

контексту.  

Професійна самоорганізація та використання інформаційних 



4 

 

  

технологій: 

14. Знає як, належно використовувати статистичну інформацію у сфері 

міжнародноого захисту прав людини, отриману з першоджерел та вторинних 

джерел для своєї професійної діяльності. 

 15. Вміє вільно використовувати для професійної діяльності доступні 

інформаційні технології, бази даних ООН та інших міжнародних організацій. 

 16. Демонструє вміння користуватися комп’ютерними програмами, 

необхідними у  професійній діяльності. 

 17. Вміє працювати в групі, формуючи власний внесок у групове 

виконання завдань  з вирішення проблем реалізації міжнародного захисту прав 

людини. 

Праворозуміння: 

18.Знає як виявляти знання і розуміння основних сучасних 

доктрин з міжнародного права прав людини, цінностей та принципів 

функціонування міжнародної та національної правової системи у їх 

співвідношенні. 

19. Вміє демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та

 змісту основних правових інститутів і норм міжнародного права прав 

людини. 

 20. Вміє пояснювати природу та зміст основних правових явищ і 

процесів у сфері міжнародного захисту прав людини. 

Правозастосування: 

21.Знає як застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, 

виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані 

правові висновки з питань міжнародного захисту прав людини. 

22. Вміє готувати проекти необхідних міжнародних актів відповідно до 

правового висновку, зробленого у різних правових ситуаціях, знаходити 

оптимальні механізми впровадження норм міжнародного права прав людини у 

національне законодавство. 

23. Вміє надавати консультації щодо можливих прав та інтересів 

клієнтів  у різних правових ситуаціях, пов’язаних із дією міжнародно-правових 

стандартів прав людини.  

23. Вміє надавати консультації щодо можливих прав та інтересів 

клієнтів  у різних правових ситуаціях, пов’язаних із міжнародним захистом 

прав людини. 

24. Вміє використовуючи тексти міжнародних угод вміти аналізувати 

міжнародні норми у галузі прав людини; визначати особливості закріплення 

правового статусу особи на міжнародному рівні; порядок створення та 

діяльності ООН та інших міжнародних органів щодо захисту прав людини. 

 

Обсяг навчальної дисципліни: Додатки 1.1, 1.2..  
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Програма навчальної дисципліни 

 

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

людини 

 

Поняття прав людини. Ієрархія прав. Абсолютні права. Права з 

внутрішніми обмеженнями. Баланс прав. 

Принципи міжнародного захисту прав людини. Загальні та спеціальні 

принципи міжнародного захисту прав людини.  

Міжнародний захист прав людини в сучасних умовах. Вплив політичних 

режимів на рівень захисту прав людини. Демократичний режим як фактор 

гарантії забезпечення прав та свобод людини у світі. 

 
ТЕМА № 2. Правова основа міжнародного захисту прав та свобод 

людини 

 

Міжнародні акти у галузі прав людини. Конвенційні норми та їх 

класифікація. Загальна декларація прав людини 1948 року. 

Організаційно-правові та матеріально-правові норми. Протоколи.  

Європейська Конвенція як міжнародний договір. Роль Європейської 

Конвенції в сучасних умовах міжнародного захисту прав людини. 

 

ТЕМА № 3. Механізм міжнародного захисту прав та свобод людини 

 

Поняття механізму міжнародного захисту прав людини. Елементи  

механізму міжнародного захисту прав людини. 

Суб’єкти міжнародного захисту прав людини. Держави сучасного світу 

як головні суб’єкти міжнародного захисту прав людини. 

Міжнародні засоби та способи захисту прав та свобод людини. 

Колективні системи безпеки як гаранти захисту прав людини.  

 

ТЕМА № 4. ООН  та інші універсальні органи щодо міжнародного захисту 

прав та свобод людини 

 

Правовий статус та основні напрями діяльності ООН. Структура, 

організація діяльності ООН, її роль в сучасних умовах міжнародного захисту 

прав людини. 

Універсальні органи ООН щодо захисту прав людини. Рада з прав людини 

ЕКОСОР ООН.  

Комітет з прав людини: правовий статус, порядок утворення та діяльності, 

основні повноваження. 

 

ТЕМА № 5. регіональні органи щодо міжнародного захисту прав та 

свобод людини 
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Регіональні системи захисту прав людини. Історичні передумови та 

сучасний стан розвитку регіональних систем захисту прав людини. 

Європейська регіональна система захисту прав людини Правовий статус, 

порядок утворення та функції Ради Європи, ЄС, НАТО та інших європейських 

регіональних органів щодо захисту прав людини. Інтеграція України до 

європейських співтовариств як фактор підвищення рівня захисту прав людини 

та громадянина. 

 

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

людини 

 

Міжнародне судочинство в галузі прав людини. Міжнародний суд ООН та 

інші міжнародні суди. Історія створення Міжнародного Суду ООН. Склад і 

правила процедури Міжнародного Суду ООН. Компетенція Міжнародного 

Суду ООН. Юрисдикція Міжнародного Суду ООН щодо спірних питань. 

Рішення Міжнародного Суду ООН. Камери ad hoc Міжнародного Суду ООН. 

Порядок призначення голови Міжнародного Суду ООН. Постійна палата 

міжнародного правосуддя. Міжнародні спори про розмежування морського 

простору і континентального шельфу Північного моря.  

Види спорів, що розглядаються міжнародними судами у галузі прав 

людини. Міждержавні спори.  

Спори на підставі індивідуальних скарг. Держава-відповідач. 

 

ТЕМА № 7. Європейський суд з прав людини  

 

Утворення Суду. Місцезнаходження. Історичні періоди становлення та 

реформування Суду. Територіальна юрисдикція Суду. Компетенція Суду та 

фактор часу. Види спорів, що розглядаються Судом. Міждержавні спори. 

Спори на підставі індивідуальних скарг. Держава-відповідач. Компетенція Суду 

та національне право. Принцип субсидіарності та відмова від абстрактного 

контролю. Вичерпання внутрішніх правових засобів. Суддівський корпус 

(склад Суду). Принцип прийнятності судової практики. Принцип омолодження 

складу Суду. Принцип збалансування представництва Принцип несумісності. 

Принцип старшинства. Вимоги до суддів. Порядок обрання. Термін 

повноважень. Статус суддів. Незалежність, незмінність, недоторканність. 

Невтручання в діяльність суддів. Гарантії незалежності суддів. Пленарні 

засідання Суду як вищого розпорядчого органу: склад, компетенція. Голова 

Суду. Компетенція голови Суду. Здійснення організаційно-розпорядчих,  

управлінських, представницьких і судових функцій. Замісники голови Суду. 

Секції Суду. Склад і кількість секцій. Порядок утворення та функції.  

Європейський Суд з прав людини. Утворення Суду. Місцезнаходження.  

Історичні періоди становлення та реформування Суду.  

Територіальна юрисдикція Суду. Компетенція Суду та фактор часу. 
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ТЕМА № 8. Процедура розгляду справ в Європейському Суді з прав 

людини 

 

Порядок організації та розгляду справ в Європейському Суді з прав 

людини. Види спорів, що розглядаються Судом. Міждержавні спори.  

Палати Суду. Розгляд конкретних справ з винесенням рішення по суті як 

основна функція Палат. Велика Палата Суду як вища судова інстанція в рамках 

суду, її склад. Виконання функцій суду другої інстанції. Особливості функцій –  

тлумачення та застосування Конвенції. Комітети, їх види та функції, що ними 

здійснюються. Комітети з „фільтрування” як перша інстанція у прийнятті 

рішення про прийнятність звернень до Суду. Секретаріат Суду.  

Спори на підставі індивідуальних скарг. Держава-відповідач. 

Компетенція Європейського Суду з прав людини та національне право. 

Принцип субсидіарності та відмова від абстрактного контролю. Вичерпання 

внутрішніх правових засобів. Протокол № 14. 

 

Форма підсумкового контролю успішності навчання 

 

Підсумковий контроль – це перевірка рівня засвоєння знань, навичок, 

вмінь та інших компетентностей за певний період навчання (навчальний 

семестр, навчальний рік). 

З навчальної дисципліни «Міжнародний захист прав людини» 

передбачено: 

- для денної форми навчання – залік; 

- для заочної форми навчання – залік. 

Критерії та засоби оцінювання успішності навчання 

 

Критерії оцінювання аудиторної роботи Здобувачів 

Б
А

Л
И

 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому 
рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні 
завдання, передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час 
заняття продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді 
на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, висловлення 
власної думки стосовно дискусійних питань ґрунтується на глибокому 
знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної практики. 
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4 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені 
планом заняття навчальні завдання виконані в повному обсязі з 
неістотними неточностями. Під час заняття продемонстрована 
ініціативність. Відповіді на питання, розв’язання практичних завдань, 
висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно 
ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної 
практики. 

3 

Питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 
вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого 
напрацювання та закріплення; навчальні завдання, передбачені планом 
заняття, виконані, деякі види завдань виконані з помилками. 

2 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не 
носять істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані 
недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних 
завдань містять істотні помилки, які потребують подальшого усунення. 

1 

Курсант, студент, слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини 
програмного матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено 
відтворює терміни і поняття, що розглядалися під час заняття, допускає 
змістовні помилки, не володіє відповідними вміннями і навичками, 
необхідними для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 

Для навчальної дисципліни «Міжнародний захист прав людини» 

засобами діагностики знань (успішності навчання) виступають: стандартизовані 

тести; наскрізні проекти, командні проекти; аналітичні звіти, реферати, есе; 

презентації результатів виконаних завдань та досліджень; студентські 

презентації та виступи на наукових заходах; інші види індивідуальних та 

групових завдань). 

 

Інформаційне та методичне забезпечення навчальної дисципліни  

 

1. Конституція України від 28 червня 1996 року. Відомості Верховної Ради 

України. 1996. № 30. Ст. 141 (зі змінами внесеними Законом України «Про 

внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» від 02 червня 2016 

року. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 28. Ст. 532). 

2. Забезпечення прав людини в діяльності правоохоронних органів: за 

міжнародними стандартами [Текст] : Навч.-довідк. посібн. / Т.О. Проценко, 

А.О. Мартиненко, О.І. Логвиненко, Ю.Л. Бєлоусов, О.М. Демянко, Т.І. 

Шапочка. К. : ДНДІ МВС України. 2009. 52 с. 

3. Дотримання прав етнічних меньшин у діяльності органів внутрішніх справ 

України: навчально-методичний збірник. / Колектив авторів.  Харків: 

Харківський інститут соціальних досліджень, 2010.  264 с. 

4. Насильство в сім’ї та діяльність органів внутрішніх справ щодо його 

подолання: навчально-методичний посібник для курсантів вищих навчальних 
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закладів МВС України /Укладачі:  Запорожцев А.В., Лабунь А.В., Заброда Д.Г., 

Басиста І.В., Дроздова І.В., Брижик В.О., Мусієнко О.М.  Київ, 2012.  246c. 

5. Руководство по применению ст. 5 Конвенции. Право на свободу и личную 

неприкосновенность. Совет Европы/Европейский Суд по правам человека, 

2014. [Електронний ресурс].  Режим доступу: www.echr.coe.int (Case-Law - 

Case-Law Analysis - Case-Law Guides). 

6. Статус поліції: міжнародні стандарти і зарубіжне законодавство / За заг. 

редакцією О.А. Банчука.  К.: Москаленко О.М., 2013.  588 с. 

7. Рабінович П.М., Хавронюк М.І. Права людини і громадянина: Навч. посіб. 

К.: Атіка, 2004. 464 с. 

8. Кучук А.М. Основи теорії правового поліцентризму: монограф. / 

А. М. Кучук.  Дніпро: Дніпроп. держ. ун т внутр. справ ; Ліра ЛТД, 2017. 312 с. 

9. Ахтирська Н.М., Касько В.В., Маланчук Б.А., Мелікян А., Пошва Б.М., 

Фулей Т.І., Шукліна Н.Г. Застосування в Україні європейських стандартів 

протидії жорстокому поводженню і безкарності: науково практичний посібник 

для суддів / За заг. ред. проф. Маляренка В.Т.  К.: «К.І.С», 2011.  320 с. 

10. Борьба с терроризмом и защита прав человека. Руководство. Опубликовано 

Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, 2009. 312 с. 

[Електронний ресурс]. Режим доступу: 

www.osce.org/ru/odihr/29104?download=true 

11. Бущенко А.П.  Проти катувань. Стаття 3 Конвенції про захист прав людини 

та основних свобод. Систематизований дайджест рішень Європейського суду з 

прав людини. / Харківська правозахисна група; Худож. оформлювач Б.Є. 

Захаров.  Харків: Фоліо, 2005. – 288 с. 

12. Введение в права человека / Ред. кол. Кнут В. Бергем, Гуннар М. Карлсен, 

Беата Слюдар. Осло: Норвежский Хельсинский Комитет по права человека, 

2003.  

13. Забезпечення захисту прав і свобод людини шляхом реалізації громадянами 

права на звернення до органів МВС України: сучасний стан та шляхи 

покращення якості. Одеська правозахисна група «Верітас».  Харьків: Права 

людини, 2010 р.  60 с. 

14. Ковальски М. Уважение личной и семейной жизни, жилища и 

корреспонденции на основании ст. 8 европейской конвенции прав человека – 

основные проблемы. Варшава: Хельсинкский Фонд по Правам Человека, 2007. 

68 с.  

15. Кучинська О.П., Фулей Т.І., Бараннік Р.В. Принципи кримінального 

провадження у світлі практики Європейського суду з прав людини: монографія 

/ О. П. Кучинська, Т. І. Фулей, Р. В. Бараннік. Ніжин: ТОВ “Видавництво 

“Аспект Поліграф”, 2013.  228 с. 

16. Мельник Р.С. Право на свободу мирних зібрань: теорія і практика. К., 2015. 

168 с. 

17. Права людини в Україні: перше півріччя 2015. Наукове видання. За ред.: А. 

Б. Благої, О. А . Мартиненка / Українська Гельсінська спілка з прав людини.  

Київ, 2015. 184 с. 
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18. Права людини й оновлення Конституції України: Колективна монографія / 

Праці лабораторії дослідження теоретичних проблем прав людини юридичного 

факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. – 

Львів: Малий видавничий центр юридичного факультету Львівського 

національного університету імені Івана Франка, 2011.  Вип. 5.  184 с. 

19. Проблематика етнічного профайлінгу в діяльності поліції: аналіз сучасної 

західної літератури. Науково практичне видання / За заг. ред. Дж. Перліна, 

упор. О.А.Мартиненко та Ю.Л.Бєлоусов. Львів: Астролябія, 2010.  632 с. 

20. Стаття 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобол: 

стандарти застосування при здійсненні правосуддя / Автори: Н. Ахтпрська, В. 

Філатов, Т. Фулей, X. Хембах.  К.: Істина, 2011.  200 с. 

21. Фулей Т.І. Свобода мирних зібрань: науково методичний посібник для 

суддів / Т. І. Фулей.  Київ : Фенікс, 2014.  112 с. 

22. Права людини: Концепції, підходи, реалізація : Пер. з англ. / Під ред. Б. 

Зізік; гол. ред. серії і автор передм. Дж. Перлін; наук. ред. В. Дубровський.  К. : 

вид во «Ай Бі», 2003.  263 с. 
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ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор Дніпропетровського 

державного університету 

внутрішніх справ 

Лариса НАЛИВАЙКО 

___.___._______ 

 

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Міжнародний захист прав людини 

Освітній ступінь «магістр» 

Спеціальність 081 «Право» 

на 2019/2020 навчальний рік 

Форма навчання  ЗАОЧНА     Обсяг   2,5  кредитів ЄКТС (90 годин). 

Навчально-науковий інститут заочного навчання та підвищення кваліфікації   

Курс 2   Групи  М-ЮЗ-821-824 

№
 

те
м

и
 

зг
ід

н
о
 

з 

Р
П

Н
Д

 

Назва теми  

(згідно з РПНД) 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 
о
б

ся
г 

го
д

и
н

 

Аудиторна робота 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
та

 

ін
д

и
в
ід

у
ал

ьн
а 

р
о
б

о
та

 

В
сь

о
го

 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

и
 

П
р
ак

т.
за

н
я
тт

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Поняття та особливості міжнародного 

захисту прав та свобод людини 

12 2 2      8 

2 Правова основа міжнародного захисту 

прав та свобод людини 

10 2  2     10 

3 Механізм міжнародного захисту прав та 

свобод людини 

12 4 2   2   8 

4 ООН та інші універсальні  органи щодо 

міжнародного захисту прав та свобод 

людини 

10  2   2     10 

5 Регіональні органи щодо міжнародного 

захисту прав та свобод людини 

10        10 

6 Система міжнародних судів щодо 

захисту прав та свобод людини 

10 2     2  8 

7 
Європейський Суд з прав людини. 

12 2  2     10 

8 Процедура розгляду справ в 

Європейському Суді з прав людини 

12 2 2     10 

 Разом за семестр 90 16 8 4 4  74  

 Форма підсумкового контролю залік 

Розглянуто на засіданні кафедри загальноправових дисциплін 

26.06.2019, протокол №20 

Т.в.о. завідувача кафедри                                Ольга ЧЕПІК-ТРЕГУБЕНКО 
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ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор Дніпропетровського 

державного університету 

внутрішніх справ 

Лариса НАЛИВАЙКО 

___.___._______ 

 

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Міжнародний захист прав людини 

Освітній ступінь «магістр» 

Спеціальність 081 «Право» 

на 2019/2020 навчальний рік 

Форма навчання  ДЕННА     Обсяг   3  кредитів ЄКТС (90 годин). 

Факультет юридичний 

Курс 2   Групи  М-ЮД-821 

№
 
те

м
и

 
зг

ід
н

о
 
з 

Р
П

Н
Д

 

Назва теми  

(згідно з РПНД) 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 
о
б

ся
г 

го
д

и
н

 

Аудиторна робота 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
та

 

ін
д

и
в
ід

у
ал

ьн
а 

р
о
б

о
та

 

В
сь

о
го

 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

и
 

П
р
ак

т.
за

н
я
тт

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Поняття та особливості міжнародного 

захисту прав та свобод людини 

12 4 2  2    8 

2 Правова основа міжнародного захисту 

прав та свобод людини 

10 4 2  2    6 

3 Механізм міжнародного захисту прав та 

свобод людини 

12 4  2  2   8 

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 

10 4   2 2   8 

6 Система міжнародних судів щодо захисту 

прав та свобод людини 

10 6  2   2 2   8 

7 Європейський Суд з прав людини. 
12 2      2   8 

8 Процедура розгляду справ в 

Європейському Суді з прав людини 

12 2      2   8 

 Разом за семестр 90 30 10 8  12 60  

 Форма підсумкового контролю залік 

Розглянуто на засіданні кафедри загальноправових дисциплін 

26.06.2019, протокол №20  

Т.в.о. завідувача кафедри                                Ольга ЧЕПІК-ТРЕГУБЕНКО 
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Інформаційне та методичне забезпечення 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Міжнародний захист прав людини 

 

Освітній ступінь «магістр» 

пеціальність 081 «Право» 

на 2019/2020 навчальний рік 

 

Основні нормативні акти: 

- Конституція України від 28 червня 1996 року. Відомості Верховної Ради 

України. 1996. № 30. Ст. 141 (зі змінами внесеними Законом України «Про 

внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» від 02 червня 2016 

року. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 28. Ст. 532).; 

- акти міжнародного права: 

1. Європейська Конвенція про громадянство. Міжнародний договір від 

7 листопада 1997 р. Бюлетень законодавства і юридичної практики України.  

2001.  № 11.  С. 69  77. 

2. Європейська хартія регіональних мов або мов меншин від 5 листопада 1992 

року. Офіційний вісник України.  2006.  № 50.  Ст. 3381. 

3.Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року. Офіційний вісник 

України.  2008.  № 93. 

4. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 

1950 р. Офіційний вісник України.  1998 р.  № 13. 

5. Конвенція про статус апатридів. Міжнародний договір від 28 вересня 1954 р. 

(Витяг). Бюлетень законодавства і юридичної практики України.  2001.  № 11.  

С. 131  139. 

6. Конвенція про статус біженців. Документ ООН від 28 липня 1951 р. (Витяг). 

Бюлетень законодавства і юридичної практики України. 2001.  № 11.  С. 111  

120. 

7. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року. Офіційний вісник 

України. 2008. № 93. 

8. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 

1950 року. Офіційний вісник України. 1998. № 13. 

9. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня 1966 р. 

URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_043 

10.Міжнародний пакт про соціальні, економічні і культурні права від 16 грудня 

1966 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_042 

 

- закони: 

1. Кримінальний кодекс України від 4 квітня 2001 року (зі змінами і допов.). 

Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25. Ст. 131. 

2. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року. 

Відомості Верховної Ради України. 2004. № 40. Ст. 492. 
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3. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року (зі 

змінами і допов.). Відомості Верховної Ради України. 2005. № 35, 35-36, 37. Ст. 

446. 

4. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року 

(зі змінами і допов.). Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР). 1984. 

Додаток до № 51. Ст.1122. 

5. Про Конституційний Суд України: Закон України від 13 липня 2017 року (зі 

змінами і допов.). Відомості Верховної Ради України. 2017. № 35. Ст. 376. 

6. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 2 червня 2016 року (зі 

змінами і допов.). Відомості Верховної Ради України. 2016. № 31. Ст. 545. 

7. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України 

від 23 грудня 1997 року (зі змінами і допов.). Відомості Верховної Ради 

України. 1998. № 20. Ст. 99. 

- підзаконні акти: 

1. Про проголошення незалежності України: Постанова Верховної Ради УРСР 

від 24 серпня 1991 року. Відомості Верховної Ради України. 1991. № 38. Ст. 

502. 

2 Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та 

набрання ними чинності: Указ Президента від 10 червня 1997 року (зі змінами і 

допов.). Урядовий кур’єр. 1997. № 107-108. 

- постанови, інші рішення, роз’яснення судів (Конституційного, 

Верховного): 

1. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням 252 народних депутатів України щодо відповідності Конституції 

України (конституційності) Закону України “Про внесення змін до Конституції 

України” від 8 грудня 2004 року № 2222-ІV . Офіційний вісник України від 1 

жовтня 2010 року.  2010.  № 72/1. Спеціальний випуск.  С. 7.  Ст. 2597. 
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