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 Європейська конвенція про захист прав людини та основоположних 

свобод: загальна характеристика  
Семінарське заняття №  – 2 год. 

План 

1. Iсторико-правові аспекти становлення прав людини у світі та в Україні. 

2. Утвердження інституту омбудсмана у світі. 

3. Європейська гуманітарна юстиція. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

конвенційні норми, класифікація конвенційних норм. протоколи до 

Конвенції, ієрархія прав, абсолютні права,  права, що відносяться до 

відправлення правосуддя, права з внутрішніми обмеженнями, баланс прав, 

катування, нелюдське поводження, моральна та фізична недоторканність, 

обвинувачення, суб’єкт кримінального обвинувачення, ефективність прав, 

якість закону, приватне життя, рівність можливостей, права і свободи 

людини, право на життя, заборона катувань, заборона рабства, право на 

свободу та особисту недоторканність, право на справедливий судовий 

розгляд, право на повагу до приватного і сімейного життя, свобода думки, 

совісті і віросповідання, свобода виявлення поглядів, свобода зібрань та 

об’єднання, право на шлюб, право на ефективний засіб правового захисту, 

заборона дискримінації, право на вільне володіння майном, право на освіту, 

право на вільні вибори, свобода пересування. 
 

Завдання для самостійної роботи до Теми 1:  
Опрацювати наступні питання (за вибором можна законспектувати 

відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний словник, 

підготувати презентацію та ін.): 

➢ Право на справедливий судовий розгляд 

➢ Право на повагу до приватного життя 

➢ Свобода думки, совісті і віросповідання 
 
Індивідуальні завдання до Теми 1:  

1. Підготовка есе з питання, що складає предмет теми. 

2. Рекомендовані теми рефератів 

1. Право на справедливий судовий розгляд 

2. Європейська конвенція про захист прав людини та основоположних 

свобод 

3. Вправа  

1. Схематично відобразіть права, що відносяться до відправлення 

правосуддя. 

 

ТЕМА 2. Європейський суд з прав людини: історія становлення та 

порядок організації і діяльності 



Семінарське заняття №  – 2 год. 
План 

1. Принципи прийнятності звернень.  

2. Критерії прийнятності: обставини часу (ratione temporis), обставини 

місця (ratione loci), обставини по суті (ratione materiae), обставини 

особи (ratione person), вичерпання внутрішніх засобів правового 

захисту, шестимісячний термін звернення, обґрунтованість скарги, 

неприпустимість анонімності скарги, неприпустимість зловживання 

правом на звернення, повторність скарги. Критерій суті звернення: 

можливість звернення лише у зв’язку з тими порушеннями прав, які 

передбачені Європейською Конвенцією та Протоколами до неї.  

3. Критерій особи: можливість звернення не залежить від фактів 

громадянства та громадянської дієздатності, а також від того, 

звертається зі скаргою фізична або юридична особа (у тому числі 

релігійні об’єднання). 

4. Звернення  до Суду та попереднє вивчення справи. Вимоги та форма 

звернення до Суду. Реєстрація та відмова в реєстрації звернення. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

принципи прийнятності звернень, критерії прийнятності: обставини часу 

(ratione temporis), обставини місця (ratione loci), обставини по суті (ratione 

materiae), обставини особи (ratione person), вичерпання внутрішніх засобів 

правового захисту, шестимісячний термін звернення, обґрунтованість скарги, 

неприпустимість анонімності скарги, неприпустимість зловживання правом 

на звернення, повторність скарги, форма звернення до Суду, вимоги до 

мирової угоди, умови визнання мирової угоди Судом, судові слухання, 

відкриті публічні слухання, слухання без участі сторін.  

 

Практичне заняття № – 2 год. 

План 

 

1. Критерії прийнятності: обставини часу (ratione temporis), обставини 

місця (ratione loci), обставини по суті (ratione materiae), обставини особи 

(ratione person), вичерпання внутрішніх засобів правового захисту, 

шестимісячний термін звернення, обґрунтованість скарги, неприпустимість 

анонімності скарги, неприпустимість зловживання правом на звернення, 

повторність скарги. Критерій суті звернення: можливість звернення лише у 

зв’язку з тими порушеннями прав, які передбачені Європейською 

Конвенцією та Протоколами до неї.  

2. Критерій особи: можливість звернення не залежить від фактів 

громадянства та громадянської дієздатності, а також від того, звертається зі 

скаргою фізична або юридична особа (у тому числі релігійні об’єднання). 

Завдання 

10 січня 2016 року до районного відділу поліції міста Василькова, Київської 

області надійшло повідомлення про вчинення крадіжки відеоапаратури з 



помешкання громадянина П. 14 березня 2016 року слідчим районного відділу 

К., якій вів розслідування по цій справі, було отримано інформацію про 

можливу причетність до вчиненого злочину громадянина Н. Наступного дня 

оперативні працівники зазначеного відділу затримали громадянина Н. за 

дорученням слідчого К., й доставили його до відділу. Після проведення 

допиту громадянина Н. в якості свідка,слідчий наказав йому чекати в 

коридорі районного відділу й заборонив йти до дому. Через 3 години гр. Н. 

був відпущений додому під письмове зобов’язання з’являтися за викликом 

слідчого. Скарг на дії працівників поліції громадянин Н. не висловлював. 

Питання на які треба надати відповідь: 

1. Оцініть законність підстав для затримання громадянина Н. 

2. Чи законними були дії слідчого по відношенню до громадянина Н. під 

час та після проведення допиту? 

3. Які норми міжнародного та національного законодавства були 

порушені? 

 
Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 
напрацьовані під час заняття  

Вміти характеризувати сторичні періоди становлення та реформування 
Суду, компетенцію, розкривати види спорів, що розглядаються Судом, 
виконання функцій, 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. 

 
Завдання для самостійної роботи до Теми 2:  
Опрацювати наступні питання (за вибором можна законспектувати 

відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний словник, 

підготувати презентацію та ін.): 

➢ Стадії розгляду у Суді отриманих заяв 

➢ Дружнє або мирове врегулювання 
Вимоги до мирової угоди. Умови визнання мирової угоди Судом 
 
Індивідуальні завдання до Теми 2:  

1. Підготовка есе з питання, що складає предмет теми. 

2. Рекомендовані теми рефератів 

1. Стадії розгляду у Суді отриманих заяв 

2. Дружнє або мирове врегулювання  

3. Вправа  

1. Схематично відобразіть види рішень (щодо прийнятності або по суті 

справи) 

 



ТЕМА 3. Правове регулювання процедури звернення людини та 

громадянина за захистом своїх прав і свобод до Європейського суду з 

прав людини 

Семінарське заняття – 2 год. 

 

План 

1. Порядок звернення до Європейського Суду з прав людини. 

2. Проходження справ в Європейському Суді з прав людини. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

принципи прийнятності звернень, критерії прийнятності: обставини часу 

(ratione temporis), обставини місця (ratione loci), обставини по суті (ratione 

materiae), обставини особи (ratione person), вичерпання внутрішніх засобів 

правового захисту, шестимісячний термін звернення, обґрунтованість скарги, 

неприпустимість анонімності скарги, неприпустимість зловживання правом 

на звернення, повторність скарги, форма звернення до Суду, вимоги до 

мирової угоди, умови визнання мирової угоди Судом, судові слухання, 

відкриті публічні слухання, слухання без участі сторін. 

 

Практичне  заняття № 1 – 2 год. 

 

Завдання № 1 

Громадяни України засуджені до довічного ув’язнення: 

- трималися в камерах до 24 годин на добу без денного природного 

освітлення (протягом 12-30 місяців); 

- не мали можливості гуляти у дворі, займатися спортом або мати 

контакти з іншими особами (зокрема пана Кузнєцова тримали у одиночній 

камері після того, як він намагався вчинити самогубство); 

- пан Хохліч знаходився протягом трьох місяців в одній камері з особою, 

яка хворіла на туберкульоз, і його теж було інфіковано цією хворобою, а 

отже його стан здоров’я суттєво погіршився. 

Крім того, Полторацький та Кузнєцов скаржилися на їхнє побиття 

співробітниками в’язниці. 

 

Питання 

Дайте правову оцінку ситуації. Які норми міжнародного та національного 

законодавства були порушені? Чи мало місце катування, інше жорстоке, 

нелюдське або таке, що принижує гідність поводження щодо затриманого? 

 

Практичне  заняття № 2 – 2 год. 

 

Завдання №1 

23 березня 2016 року о 1.30 під час патрулювання вулиці наряд поліції 

побачив біля одного з торгових центрів двох чоловіків, які поводилися 

підозріло, постійно оглядалися навкруги, заглядали у вітрину зачиненого 



магазину. Працівники поліції вирішили запросити чоловіків до відділу 

поліції з метою перевірки їх можливої причетності до крадіжок з магазинів, 

що мали місце минулої доби.  

Після доставлення до відділу поліції обидва чоловіки відмовилися надавати 

будь-які свідчення поліції без адвоката. У відповідь на це оперативний 

працівник карного розшуку П. повідомив, що зазначених осіб запросили в 

якості свідків, отже вони не є затриманими, й відповідно не мають права на 

адвоката. Не отримавши жодної інформації, оперативний працівник наказав 

обом чоловікам чекати в коридорі, біля його кабінету. 

Через 2 години обидва доставлені були відпущені до дому без складання 

жодних документів. 

Питання на які треба надати відповідь: 

1. Оцініть законність дій працівників поліції (патрульних, оперативного 

працівника). 

2. Чи мали в даному випадку доставлені до відділу поліції громадяни 

право на адвоката? Якщо так, то з якого моменту, й хто мав його 

викликати? Якщо ні, то чому? 

3. Чи мали працівники поліції в даному випадку повідомляти близьких 

родичів про факт доставлення цих осіб до відділу поліції? 

4. Які норми міжнародного та національного законодавства були 

порушені? 

 

Завдання № 2 

Афанасьєв стверджував, що у відділі міліції на нього одягли наручники 

та примусили його визнати свою вину у вчиненні злочину шляхом 

застосування до нього побоїв, при цьому один із міліціонерів вдарив 

затриманого у ліве вухо, що призвело до часткової глухоти та пухлину, яка 

виникла в результаті ушкодження. Медичний огляд заявника показав, що 

було нанесено шкоду його лівому вуху та існували синці на його тілі, 

обличчі, лівій руці та лівій нозі, та дата таких ушкоджень співпадала із датою 

його затримання. 

 

Питання 

Дайте правову оцінку діям працівників міліції. Які норми міжнародного 

та національного законодавства були порушені? Чи мало місце катування, 

інше жорстоке, нелюдське або таке, що принижує гідність поводження щодо 

затриманого? 
 
Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 
напрацьовані під час заняття  



Вміти визначати принципи прийнятності звернень, критерії 
прийнятності, критерій суті звернення, критерій особи, залежність порядку 
вичерпання внутрішніх засобів правового захисту від судової, 
адміністративної систем і існуючого в кожній державі процесуального 
порядку розгляду справ, ефективність внутрішніх засобів правового захисту 
(перша інстанція, апеляційна інстанція, розгляд справ в касаційному порядку, 
перегляд справи в порядку нагляду), критерій позитивності обставин, 
критерій незалежності та неупередженості Суду, критерій розумного 
терміну, звернення  до Суду та попереднє вивчення справи. 

 
Завдання для самостійної роботи до Теми3:  
Опрацювати наступні питання (за вибором можна законспектувати 

відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний словник, 

підготувати презентацію та ін.): 

1. Європейського суду з прав людини: порядок звернення. 

2. Правове регулювання процедури звернення. 
 
Індивідуальні завдання до Теми 3:  

1. Підготовка есе з питання, що складає предмет теми. 

2. Рекомендовані теми рефератів 

1. Європейського суду з прав людини: порядок звернення. 

2. Правове регулювання процедури звернення 

3. Вправа  

1. Схематично відобразіть процедуру звернення людини та громадянина за 

захистом своїх прав і свобод до Європейського суду з прав людини 

 

 

ТЕМА 4. Заборона катувань  

Семінарське заняття  – 2 год. 

План 

1. Свобода від катувань як абсолютне право. 

2. Катування, нелюдське та таке, що принижує людську гідність поводження. 

3. Неприйнятність катування. Причини та профілактика нелюдського 

поводження. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

абсолютні права, катування, нелюдське поводження, моральна та фізична 

недоторканність, рівність можливостей, права і свободи людини, право на 

життя, заборона катувань, заборона рабства. 

 

Практичне заняття №1 – 2 год. 

План  

 

1. Національні та міжнародні стандарти у сфері свободи від катувань. 



2. Мінімальний рівень жорстокості. Практика Європейського суду з прав 

людини у сфері свободи від катувань. 

3. Презумпція винуватості держави у рішеннях Європейського суду з прав 

людини за ст. 3 Конвенції. 

 

Практичне заняття №2 – 2 год. 

Завдання № 1 

Невмержицький утримувався з 12 іншими ув'язненими в камері площею 

7 м2 без питної води та води для гігієнічних потреб, де він почав хворіти на 

мікробну екзему та коросту, крім того воші та постільних клопів. 

Протестуючи проти затримання він вдався до голодування. В наслідок чого 

був переведений в одиночну камеру і був підданий примусовому годуванню. 

Затриманий також скаржився на умови його перебування у одиночній камері 

протягом 10 днів, коли оголосив голодування. Камера була розміром 7 м2, з 

сирими бетонними стінами, не провітрювалася належним чином та 

затриманий не мав можливості прогулянок на свіжому повітрі. Камера не 

мала туалету та вода включалась в ній тільки один раз на день. Його 

захворювання, які він отримав під час перебування під вартою, посилилися. 

 

Питання 

Дайте правову оцінку ситуації. Які норми міжнародного та 

національного законодавства були порушені? Чи мало місце катування, інше 

жорстоке, нелюдське або таке, що принижує гідність поводження щодо 

затриманого? 

 

Завдання № 2 

Дружина загиблого журналіста, поскаржилася серед іншого на те, що 

розслідування обставин смерті її чоловіка, та відношення до неї, як 

потерпілої сторони органів слідства порушує її права. Її чоловік зник у 

вересні 2000 року, однак, тільки у березні 2003 року, до неї надійшла 

інформація стосовно того, що тіло її чоловіка було знайдено в Таращі у 

листопаді 2000 року. За цей час вона отримувала різноманітні відомості від 

органів влади, що протирічили одне одному. Ця невизначена ситуація 

продовжувалась, і призвела до сумнівів у правильності ідентифікації 

знайденого тіла, і таким чином долі її чоловіка. Органи влади, постійно 

відмовляли заявниці у повному доступі до матеріалів справи та 

розслідування. І тільки у серпні 2005 року їй було дозволено мати доступ до 

цих матеріалів. А лише у вересні 2005 року Генеральна прокуратура України 

повідомила, що тест ДНК проведений у Німеччині довів, що "знайдене тіло" 

належало її чоловікові. 

 

Питання 

Дайте правову оцінку ситуації. Які норми міжнародного та 

національного законодавства були порушені? Чи мало місце катування, інше 



жорстоке, нелюдське або таке, що принижує гідність поводження щодо 

затриманого? 

Практичне заняття №3 – 2 год. 

 

Завдання № 1 

Громадянин України Кучерук, хворий на хронічну шизофренію, 

перебував під вартою в медичному відділенні Харківського СІЗО. 

Вінпоскаржився на те, що під час його перебування в медичній частині до 

нього були застосовано силу і зокрема гумові кийки та наручники для його 

заспокоєння. При цьому він отримав тілесні ушкодження від побиття 

кийками. Після цього його було направлено до одиночної камери, де він 

проводив щонайменше 23 години на добу, причому сім із дев’яти днів він 

знаходився в наручниках. Затриманому не надавалося медичне лікування, 

однак він постійно намагався звільнити себе від наручників, б’ючись 

головою об стіну, катаючись по підлозі та намагаючись простягнути ноги 

через наручники. До нього було знов застосовано примусове медичне 

лікування. Пізніше Кучерука було визнано недієздатним, в зв’язку із його 

хворобою. При розслідуванні скарг матері заявника на незаконне 

застосування сили щодо нього, начальник СІЗО вирішив провести 

розслідування обставин справи щодо "жорстокого" та "нелюдського" 

поводження із заявником. Медичне обслідування виявило тілесні 

ушкодження на зап’ястях, але начальник СІЗО вирішив не порушувати 

кримінальної справи стосовно охоронців СІЗО, оскільки вони захищали 

заявника і себе від неконтрольованої поведінки заявника. Мати заявника 

оскаржила це рішення. 

 

Питання 

Дайте правову оцінку діям співробітників СІЗО. Які норми 

міжнародного та національного законодавства були порушені? Чи мало місце 

катування, інше жорстоке, нелюдське або таке, що принижує гідність 

поводження щодо затриманого? 

 

Завдання 

У 1977 році пан Обдула Беррехаб, громадянин Марокко, вступив у 

шлюб з пані Сонею Костер, громадянкою Нідерландів. У 1979 році в них 

народилася дочка Ребекка, яка також є громадянкою Нідерландів. У зв'язку з 

тим, шо батьки Ребекки розірвали шлюб незадовго до її народження, власті 

Нідерландів відмовилися поновити панові Беррехабу вид на проживання, 

який було призупинено раніше відповідно до положень. 

 Закону про іноземців від 13 січня 1965 року. У 1984 році, після того як 

пан Беррехаб програв процес в Державні раді, його було вислано з 

Нідерландів. Пан Беррехаб та його дочка звернулися зі скаргою щодо 

наслідків цих двох рішень для їхнього сімейного життя. У 1985 році пан 

Беррехаб і пані Костер уклали шлюб повторно. На підставі цього пану 



Беррехабу було дозволено знаходитися в Нідерландах для того, щоб 

“проживати з голландською жінкою та мати можливість працювати протягом 

цього часу”. У скарзі, яку було подано до Європейської Комісії заявник та 

його колишня дружина, діючи від власного імені та як опікун дочки, 

стверджують, що висилка пана Беррехаба є актом, що принижує людську 

гідність у значенні статті 3, а також порушенням статті 8 Конвенції (Право на 

повагу до приватного і сімейного життя). 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття. Слухачі, опановуючи цю тему, здобувають 

уміння розмежовувати катування, нелюдське та таке, що принижує гідність 

поводження, не допускати такої поведінки під час виконання завдань 

правоохоронної діяльності, здобувають навички аналізу рішень 

Європейського суду з прав людини щодо порушення ст. 3 Конвенції про 

захист прав людини та основоположних свобод. 
 
Завдання для самостійної роботи до Теми 4:  
Опрацювати наступні питання (за вибором можна законспектувати 

відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний словник, 

підготувати презентацію та ін.): 

1. Свобода від катувань як абсолютне право. 

2. Практика Європейського суду з прав людини у сфері свободи від катувань. 
 

Індивідуальні завдання до Теми 4:  
1. Підготовка есе з питання, що складає предмет теми. 

2. Рекомендовані теми рефератів 

1. Катування, нелюдське та таке, що принижує людську гідність поводження 

під час військових конфліктів в аспекті мети і засобу. 

2. Катування, нелюдське та таке, що принижує людську гідність поводження: 

практика Європейського суду з прав людини у справах проти України. 

3. Вправа 

1. Схематично відобразіть основні положення Конвенції проти катувань та 

інших жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність видів поводження і 

покарання від 10 грудня 1984 р. 

2. Схематично відобразіть розмежування катування, нелюдського та такого, 

що принижує людську гідність поводження. 

3. Визначте  причини катувань. 

4. Схематично відобразіть ознаки поняття «катування». 

5. Розкрийте зміст екстериторіальної дії Конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод. 

6. Складіть порівняльну таблицю катування, нелюдського та такого, що 

принижує гідність поводження. 

7. Схематично відобразіть критерії, що враховуються при визначенні 

порушення ст. 3 Конвенції про захист прав людини та основоположних 

свобод. 



 

ТЕМА 5. Свобода та особиста недоторканість людини у правоохоронній 

діяльності. Право на приватність. 

Семінарське заняття  – 2 год. 

План  

 

1. Поняття свободи та особистої недоторканності за національним та 

міжнародним правом. 

2. Поняття права на приватність. 

3. Загальна характеристика складових права на приватність. 

4. Свобода та особиста недоторканість у роботі правоохоронних органів. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

конвенційні норми, приватне життя, рівність можливостей, права і свободи 

людини, право на життя, право на свободу та особисту недоторканність, 

право на справедливий судовий розгляд, право на повагу до приватного і 

сімейного життя, свобода думки, совісті і віросповідання, свобода виявлення 

поглядів. 

 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

План  

 

1. Поняття свободи та особистої недоторканності за національним та 

міжнародним правом. 

2. Поняття права на приватність. 

3. Загальна характеристика складових права на приватність. 

4. Свобода та особиста недоторканість у роботі правоохоронних органів. 

5. Законність (правова визначеність) як підстава обмеження свободи. 

Судовий контроль за законністю утримання особи під вартою. 

6. «Обґрунтована підозра» як фактор обмеження свободи. 

7. Характеристика «негайності» за п. 3 ст. 5  Конвенції про захист прав 

людини та основоположних свобод. Критерії розумності строку утримання 

під вартою. 

 

Практичне заняття №2 – 2 год. 

 

План  

 

1. Право на повагу до приватного і сімейного життя: структура і межі дії. 

2. Приватне життя у рішеннях Європейського суду з прав людини. 

3. Законність втручання у право на приватність. 

4. Право на житло і право на недоторканність кореспонденції. 



5. Ст. 8 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод і 

кримінальний процес. 

 Завдання  

В межах відкритого кримінального провадження за фактом вчинення 

крадіжки з квартири гр. Н. оперативні працівники отримали інформацію про 

можливу причетність до цього злочину громадянина К., місце проживання 

якого було встановлено. 

Зустрівши громадянина К. біля дому, в якому він мешкав працівники поліції 

запросили його проїхати з ними до відділку поліції для з’ясування обставин 

вчиненого правопорушення, попередивши про застосування приводу у разі 

відмови. 

Прибувши до відділку поліції супроводжуючі працівники поліції відразу 

доставили гр. К. до свого службового кабінету й почали його опитувати. 

Після отримання необхідних свічень гр. К. був відпущений додому під усне 

зобов’язання з’являтися до поліції за першим викликом.   

Питання на які треба надати відповідь: 

1. Оцініть законність дій працівників поліції (оперативних працівників, 

чергового по відділку). 

2. Чи мале місце в даному випадку затримання особи? Якщо так, то яким 

чином воно мало бути зареєстровано? 

3. Які норми міжнародного та національного законодавства були 

порушені? 

4. Опишіть алгоритм дій працівників поліції відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття. Здобувачі вищої освіти, опановуючи цю 

тему, здобувають уміння визначати межу правомірності обмеження свободи 

особи та права на приватність, не допускати свавільного порушення свободи 

особи та втручання у приватність особи під час виконання завдань 

правоохоронної діяльності, здобувають навички аналізу рішень 

Європейського суду з прав людини щодо порушення ст. 5 і 8 Конвенції про 

захист прав людини та основоположних свобод. 

 
Завдання для самостійної роботи до Теми 5:  
Опрацювати наступні питання (за вибором можна законспектувати 

відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний словник, 

підготувати презентацію та ін.): 

1. Свобода як фундаментальна цінність.. 

2. Принцип пропорційності. 

3. Обмеження свободи та особистої недоторканності. 

4. Поняття свободи та особистої недоторканності за національним та 

міжнародним правом. 



5. Практика Європейського суду з прав людини у сфері свободи та особистої 

недоторканності. 

6. Конфіденційність і доступ інформації про особу. 

7. Обмеження права на приватне і сімейне життя. 

8. Обмеження права на житло та повагу до кореспонденції. 

9. Практика Європейського суду з прав людини у сфері захисту права на 

приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію. 

10. Поняття права на приватність. 

11. Повага до приватного і сімейного життя, житла і кореспонденції та 

робота поліції. 

 
Індивідуальні завдання до Теми 5:  
1. Підготовка есе з питання, що складає предмет теми. 

2. Рекомендовані теми рефератів 

1. Динамічне тлумачення ст. 8 Конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод. 

2. Порушення права на приватність: практика Європейського суду з 

прав людини у справах проти України. 

3. Право на приватність та необхідність підтримання публічної безпеки 

і порядку: межі та співрозмірність. 

4. Повага до приватного і сімейного життя, житла і кореспонденції у 

правоохоронній діяльності: практика Європейського суду з прав людини у 

справах проти України. 

3. Вправа 

1. Схематично відобразіть підстави обмеження свободи та особистої 

недоторканності. 

2. Розкрийте зміст принципу пропорційності. 

3. Складіть порівняльну таблицю національних і міжнародних 

стандартів у сфері свободи та особистої недоторканності. 

4. Визначте причини порушення свободи та особистої недоторканності 

у правоохоронній діяльності. 

5. Схематично відобразіть тлумачення поняття «судовий контроль» 

Європейським судом з прав людини. 

6. Схематично відобразіть структуру права на приватність. 

7. Схематично відобразіть складові права на повагу до кореспонденції. 

8. Схематично відобразіть підстави обмеження права на приватність. 

9. Схематично відобразіть складові приватного життя. 

10. Схематично відобразіть тлумачення поняття «житло» 

Європейським судом з прав людини. 

 

ТЕМА 6. Особливості забезпечення прав окремих категорій людей. 

Семінарське заняття  – 2 год. 

План  

 



1. Рівність, толерантність і недискримінація у правоохоронній діяльності. 

2. Позитивна дискримінація. 

3. Практика Європейського суду з прав людини щодо дотримання прав 

окремих категорій людей. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

рівність, толерантність, недискримінація, права дитини, права осіб з 

обмеженими можливостями, етнічний профайлінг, гендерна рівність. 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

План  

 

1. Гендерна рівність як основа демократичного суспільства. 

2. Гендерна рівність у діяльності поліції.. 

3. Практика Європейського суду з прав людини щодо реалізації гендерної 

рівності. 

Практичне заняття № 2 – 2 год. 

План  

 

1. Права дитини у правоохоронній діяльності. 

2. Права осіб з обмеженими можливостями та діяльність поліції. 

3. Етнічний профайлінг та діяльність поліції. 

4. Права дитини у правоохоронній діяльності. 

5. Права осіб з обмеженими можливостями та діяльність поліції. 

6. Етнічний профайлінг та діяльність поліції. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття. Слухачі, опановуючи цю тему, здобувають 

уміння толерантного і недискримінаційного поводження, здобувають 

навички аналізу рішень Європейського суду з прав людини щодо порушення 

принципу рівності. 
 
Завдання для самостійної роботи до Теми 6:  
Опрацювати наступні питання (за вибором можна законспектувати 

відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний словник, 

підготувати презентацію та ін.): 

1. Практика Європейського суду з прав людини щодо дотримання прав 

окремих категорій людей. 

2. Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів. 

3. Декларація про права інвалідів. 

4. Конвенція  про права дитини. 

5. Рівність, толерантність і недискримінація у правоохоронній діяльності. 

6. Права дитини у правоохоронній діяльності. 

7. Права осіб з обмеженими можливостями та діяльність поліції. 

8. Етнічний профайлінг та діяльність поліції. 
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ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

1. Європейський суд з прав людини: сутність, історія виникнення та 

перспективи розвитку. 

2. Європейська система захисту прав людини: специфіка та 

значення. 

3. Міжнародно-правова характеристика права на правосуддя в 

європейській системі захисту прав людини. 

4. Заснування Європейського суду з прав людини та його роль у 

становленні права прав людини. 

5. Загальна характеристика Європейського суду з прав людини як 

одна із основних міжнародних правозахисних інституцій. 

6. Європейська Конвенція про захист прав та основоположних 

свобод людини: загальна характеристика. 

7. Загальна характеристика прав людини в Конвенції про захист 

прав та основоположних свобод людини. 

8. Нормативні акти, якими регулюється діяльність Європейського 

суду з прав людини: основні положення. 

9. Юрисдикція Європейського суду з прав людини. 

10. Кількісний та якісний склад Європейського суду з прав людини. 

11. Принципи розгляду справ у Європейському суді з прав людини: 

поняття, види та загальна характеристика. 

12. Секретаріат Європейського суду з прав людини: функції та 

організація роботи. 

13. Регламент Європейського суду з прав людини: загальні 

положення. 

14. Секретаріат Європейського суду з прав людини: структура та 

компетенція. 

15. Прецедентна практика Європейського Суду з прав людини. 

16. Вплив рішень Європейського суду з прав людини на формування 

української правозахисної системи. 



17. Вплив діяльності Європейського суду з прав людини на 

формування національних правозахисних систем і дотримання державами – 

членами РЄ стандартів щодо захисту прав людини. 

18. Місце Європейської Конвенції про захист прав та 

основоположних свобод людини та практики Європейського суду з прав 

людини у системі джерел національного права України. 

19. Поняття та основні компоненти права особи на звернення з 

індивідуальною заявою до Європейського суду з прав людини. 

20. Юридичний зміст заяви до Європейського суду з прав людини. 

21. Характерні риси права на доступ до суду як елементу права на 

правосуддя в контексті практики Європейського суду з прав людини. 

22. Зміст і функціональні особливості міжнародно-правового 

механізму доступу до Європейського суду з прав людини. 

23. Роль субсидіарності у функціонуванні міжнародно-правового 

механізму доступу до Європейського суду з прав людини. 

24. Загальна характеристика права на звернення з індивідуальною 

заявою до Європейського суду з прав людини. 

25. Поняття права на доступ до суду і міжнародно-правовий 

механізм доступу до Європейського суду з прав людини. 

26. Реформування міжнародно-правового механізму доступу до 

правосуддя в Європейському суді з прав людини. 

27. Основні етапи розгляду заяв Європейським судом з прав людини. 

28. Підстави звернення до Європейського суду з прав людини. 

29. Характеристика та зміст заяви до Європейського суду з прав 

людини. 

30. Вимоги до судді Європейського суду з прав людини. 

31. Комітети Європейського суду з прав людини: загальна 

характеристика. 

32. Палата Європейського суду з прав людини. 

33. Велика Палата Європейського суду з прав людини: структура та 

компетенція. 

34. Заборона катування за Європейською Конвенцією про захист 

прав та основоположних свобод людини. 

35. Заборона рабства і примусової праці за Європейською 

Конвенцією про захист прав та основоположних свобод людини. 

36. Право на свободу та особисту недоторканність за Європейською 

Конвенцією про захист прав та основоположних свобод людини. 

37. Свобода вираження поглядів за Європейською Конвенцією про 

захист прав та основоположних свобод людини. 

38. Звільнення з посади судді Європейського суду з прав людини: 

процедурні засади. 

39. Розгляд справи і процедура дружнього врегулювання. 

40. Справедлива сатисфакція. 

41. Консультативна компетенція Європейського суду з прав людини. 



42. Витрати на забезпечення діяльності Європейського суду з прав 

людини. 

43. Повноваження Голови Європейського суду з прав людини. 

44. Роль бюро у функціонуванні Європейського суду з прав людини. 

45. Наради суддів: загальна характеристика та особливості 

діяльності. 

46. Судді adhoc: загальні засади правового статусу. 

47. Особливості використання мов Європейського суду з прав 

людини. 

48. Зміст судового рішення Європейського суду з прав людини. 

49. Свобода від катувань як абсолютне право. 

50. Практика Європейського суду з прав людини у сфері свободи від 

катувань. 

51. Принцип пропорційності у правоохоронній діяльності. 

52. Керівні принципи ОБСЄ щодо свободи мирних зібрань. 

53. Регулювання свободи мирних зібрань. 

54. Поняття та принципи свободи мирних зібрань. 

55. Міжнародні стандарти регулювання свободи мирних зібрань. 

56. Національні та міжнародні стандарти у сфері свободи від 

катувань. 

57. Катування, нелюдське та таке, що принижує людську гідність 

поводження. 

58. Рівність, толерантність і недискримінація у правоохоронній 

діяльності. 

59. Права дитини у правоохоронній діяльності. 

60. Права осіб з обмеженими можливостями та діяльність поліції. 

61. Етнічний профайлінг та діяльність поліції. 

62. Поняття та функції правоохоронної діяльності у демократичному 

суспільстві. 

63. Права людини у правоохоронній діяльності. 

64. Верховенство права і правоохоронна діяльність. 

65. Абсолютні та відносні права людини. 

66. Поняття свободи та особистої недоторканності за національним 

та міжнародним правом. 

67. Практика Європейського суду з прав людини у сфері свободи та 

особистої недоторканності. 

68. . Поняття права на приватність. 

69. Повага до приватного і сімейного життя, житла і кореспонденції 

та робота поліції. 

70. Практика Європейського суду з прав людини за ст. 8 Конвенції 

про захист прав людини та основоположних свобод. 

71. Свобода як фундаментальна цінність. 

72. Обмеження свободи та особистої недоторканності. 

73. Конфіденційність і доступ інформації про особу. 

74. Обмеження права на приватне і сімейне життя. 



75. Обмеження права на житло та повагу до кореспонденції. 

 

 


