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ТЕМА № 2. ПРАВОВА ОСНОВА МІЖНАРОДНОГО ЗАХИСТУ ПРАВ 

ТА СВОБОД ЛЮДИНИ 

Семінарське заняття  – 2 год. 

План 

 

1. Міжнародні акти у галузі прав людини. Конвенційні норми та їх 

класифікація.  

2. Організаційно-правові та матеріально-правові норми. Протоколи.  

3. Європейська Конвенція як міжнародний договір. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

міжнародні акти; міжнародна угода; конвенція; міжнародно-правова 

норма; Загальна декларація прав людини. 
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. МЕХАНІЗМ МІЖНАРОДНОГО ЗАХИСТУ ПРАВ ТА 

СВОБОД ЛЮДИНИ 

 
Практичне заняття №  – 2 год. 

План 

1. Поняття механізму міжнародного захисту прав людини.  

2. Суб’єкти міжнародного захисту прав людини. 

3. Міжнародні засоби та способи захисту прав та свобод людини.  

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



Вміти класифікувати суб'єктів міжнародного захисту прав людини; 
визначати  прогалини в правовому регулюванні діяльності суб'єктів 
міжнародного захисту прав людини, способи їхньої ліквідації. 

 
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. ООН  ТА ІНШІ УНІВЕРСАЛЬНІ ОРГАНИ ЩОДО 

МІЖНАРОДНОГО ЗАХИСТУ ПРАВ ТА СВОБОД ЛЮДИНИ 

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

План 

 

1. Правовий статус та основні напрями діяльності ООН. 

2. Універсальні органи ООН щодо захисту прав людини.  

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

ООН; Комітет з прав людини; Рада з прав людини ЕКОСОР; Верховний 

Комісар з прав людини; компетенція; функції. 
 

Завдання для самостійної роботи до Теми 4:  
Теми рефератів: 

1. Концепція множинності міжнародних кримінальних судів. 

2. Види арбітражних угод.  

3. Постійна палата третейського суду. 
 

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

2. Рекомендовані теми рефератів 

1. Універсальна юрисдикція та міжнародний кримінальний суд.  

Концепція множинності міжнародних кримінальних судів  

3. Вправа  

1. Схематично відобразіть процедуру звернення людини та громадянина за 

захистом своїх прав і свобод до Європейського суду з прав людини 



 

ТЕМА № 6. СИСТЕМА МІЖНАРОДНИХ СУДІВ ЩОДО ЗАХИСТУ 

ПРАВ ТА СВОБОД ЛЮДИНИ 

 
Практичне заняття  – 2_ год. 

План 

1. Міждержавні спори.  

2. Спори на підставі індивідуальних скарг. Держава-відповідач. 
 
Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 
напрацьовані під час заняття  
Вміти використовувати теоретичні знання в юридичній практиці; тлумачити 
норми міжнародного права у галузі захисту прав людини, а також рішення 
міжнародних судів щодо захисту прав та свобод людини; на підставі аналізу 
практики міжнародних судів щодо захисту прав та свобод людини, 
правильно й ефективно використовувати відповідні міжнародні угоди у 
правоінтерпретаційній, правореалізаційній і правозастосовній діяльності, а 
також у законотворчості. 
 

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. Свобода від катувань як абсолютне право. 

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

Індивідуальні завдання до Теми 6:  
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. Проаналізуйте останні рішення Міжнародного суду ООН та інших 

міжнародних судів у спорах, пов’язаних із захистом прав людини.  

4. Змоделюйте розгляд міждержавного спору Міжнародним судом ООН. 
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ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

1. Поняття права на приватність. 

2. Абсолютні та відносні права людини. 

3. Автономні поняття: катування, нелюдське поводження, моральна та 

фізична недоторканність, обвинувачення, суб’єкт кримінального 

обвинувачення, ефективність прав, якість закону, приватне життя, рівність 

можливостей.  

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

компетенція. 

5. Верховенство права і правоохоронна діяльність. 

6. Взаємодія Міжнародного кримінального суду з ООН.  

7. Види спорів, що розглядаються Судом. Міждержавні спори. Спори на 

підставі індивідуальних скарг. Держава-відповідач. Компетенція Суду та 

національне право. 



8. Виконання функцій суду другої інстанції. Особливості функцій -  

тлумачення та застосування Конвенції.  

9. Вимоги до судді Європейського суду з прав людини. 

10. Вимоги до суддів. Порядок обрання. Термін повноважень. Статус 

суддів. Незалежність, незмінність, недоторканність. Невтручання в діяльність 

суддів. Гарантії незалежності суддів. 

11. Вимоги та форма звернення до Суду.  

12. Витрати на забезпечення діяльності Європейського суду з прав 

людини. 

13. Відмінність інституту присяжних від інституту народних засідателів.  

14. Вплив діяльності Європейського суду з прав людини на формування 

національних правозахисних систем і дотримання державами – членами РЄ 

стандартів щодо захисту прав людини. 

15. Вплив рішень Європейського суду з прав людини на формування 

української правозахисної системи. 

16. Дії Кабінету Міністрів України щодо вжиття заходів загального 

характеру.  

17. Дії Органу представництва щодо вжиття заходів загального характеру.  

18. Дружнє або мирове врегулювання. Вимоги до мирової угоди. Умови 

визнання мирової угоди Судом.  

19. Європейська Конвенція – джерело Європейського права та 

правозастосовної діяльності Європейського Суду з прав людини. 

20. Європейська Конвенція про захист прав та основоположних свобод 

людини: загальна характеристика. 

21. Європейська Конвенція як міжнародний договір. Ієрархія прав. 

Абсолютні права.  Права, що відносяться до відправлення правосуддя. Права 

з внутрішніми обмеженнями. Баланс прав. 

22. Європейська система захисту прав людини: специфіка та значення. 

23. Європейський суд з прав людини: історія створення, установчі 

документи та правила процедури.  

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

перспективи розвитку. 

25. Заборона катування за Європейською Конвенцією про захист прав та 

основоположних свобод людини. 

26. Заборона рабства і примусової праці за Європейською Конвенцією про 

захист прав та основоположних свобод людини. 

27. Загальна характеристика Європейського суду з прав людини як одна із 

основних міжнародних правозахисних інституцій. 

28. Загальна характеристика прав людини в Конвенції про захист прав та 

основоположних свобод людини. 

29. Загальна характеристика права на звернення з індивідуальною заявою 

до Європейського суду з прав людини. 

30. Загальна характеристика судової влади, її структура, ознаки.  

31. Загальні підстави для призначення на посаду судді.  



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

становленні права прав людини. 

33. Застосування в Україні конвенції та практики суду.  

34. Заходи загального характеру, Заходи індивідуального характеру, 

Виплата. Додаткові заходи індивідуального характеру.  

35. Звернення  до Суду та попереднє вивчення справи.  

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

процедурні засади. 

37. Зміст і функціональні особливості міжнародно-правового механізму 

доступу до Європейського суду з прав людини. 

38. Зміст судового рішення Європейського суду з прав людини. 

39. Історія створення Міжнародного кримінального суду.  

40. Історія створення Міжнародного Суду ООН. Склад і правила 

процедури Міжнародного Суду ООН.  

41. Камери ad hoc Міжнародного Суду ООН.  

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

поводження. 

43. Керівні принципи ОБСЄ щодо свободи мирних зібрань. 

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

45. Комітети Європейського суду з прав людини: загальна характеристика. 

46. Комітети з „фільтрування” як перша інстанція у прийнятті рішення про 

прийнятність звернень до Суду.  

47. Комітети, їх види та функції, що ними здійснюються.  

48. Компетенція Міжнародного Суду ООН. Юрисдикція Міжнародного 

Суду ООН щодо спірних питань.  

49. Конвенційні норми та їх класифікація. Організаційно-правові та 

матеріально-правові норми. Протоколи до Конвенції. 

50. Конституційно-правове регулювання порядку формування судової влади 

в демократичній державі.  

51. Консультативна компетенція Європейського суду з прав людини. 

52. Консультаційні висновки.  

53. Конфіденційність і доступ інформації про особу. 

54. Концепція множинності міжнародних кримінальних судів. 

55. Міжнародна поліція в системі міжнародної кримінальної юстиції.  

56. Міжнародний трибунал з морського права.  

57. Міжнародні спори про розмежування морського простору і 

континентального шельфу Північного моря.  

58. Міжнародні стандарти регулювання свободи мирних зібрань. 

59. Міжнародно-правова характеристика права на правосуддя в 

європейській системі захисту прав людини. 

60. Місце Європейської Конвенції про захист прав та основоположних 

свобод людини та практики Європейського суду з прав людини у системі 

джерел національного права України. 

61. Місце та роль органів державної влади у виконанні рішень 

Європейського Суду з прав людини.  



62. Моделі судової системи. Характеристика принципу незмінності носіїв 

судової влади.  

63. Наради суддів: загальна характеристика та особливості діяльності. 

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

65. Нормативні акти, якими регулюється діяльність Європейського суду з 

прав людини: основні положення. 

66. Обмеження права на житло та повагу до кореспонденції. 

67. Обмеження права на приватне і сімейне життя. 

68. Обмеження свободи та особистої недоторканності. 

69. Окремі думки Суддів. Особиста думка. Думка, що співпадає.  

70. Організація обвинувачення у Міжнародному кримінальному суді. 

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

72. Особливості використання мов Європейського суду з прав людини. 

73. Особливості застосування практики Європейського суду при 

здійснення українського правосуддя.  

74. Особливості розгляду міждержавних спорів.  

75. Палата Європейського суду з прав людини. 

76. 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.  

77. Підстави звернення до Європейського суду з прав людини. 

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

робота поліції. 

79. Повноваження Голови Європейського суду з прав людини. 

80. Поняття права на доступ до суду і міжнародно-правовий механізм 

доступу до Європейського суду з прав людини. 

81. Поняття пропорційності в Європейському праві.  

82. Поняття свободи та особистої недоторканності за національним та 

міжнародним правом. 

83. Поняття та основні компоненти права особи на звернення з 

індивідуальною заявою до Європейського суду з прав людини. 

84. Поняття та принципи свободи мирних зібрань. 

85. Поняття та функції правоохоронної діяльності у демократичному 

суспільстві. 

86. Порядок призначення голови Міжнародного Суду ООН.  

87. Постійна палата міжнародного правосуддя.  

88. Постійна палата третейського суду. 

89. Права дитини у правоохоронній діяльності. 

90. Права і свободи людини, які підлягають захисту в європейському суді.  

91. Права людини у правоохоронній діяльності. 

92. Права осіб з обмеженими можливостями та діяльність поліції. 

93. Право на вільне володіння майном, право на освіту, право на вільні 

вибори. Свобода пересування.  

94. Право на життя, заборона катувань, заборона рабства та примусової 

праці, 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.  

95. Право на свободу та особисту недоторканність за Європейською 

Конвенцією про захист прав та основоположних свобод людини. 

96. Практика Європейського суду з прав людини за ст. 8 Конвенції про 

захист прав людини та основоположних свобод. 

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

катувань. 

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

особистої недоторканності. 

99. Прецедентна практика Європейського Суду з прав людини. 

100. Принцип пропорційності у правоохоронній діяльності. 

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

поняття, види та загальна характеристика. 

102. Публікація судових рішень. Виконання рішень.  

103. Регламент Європейського суду з прав людини: загальні положення. 

104. Регулювання свободи мирних зібрань. 

105. Реєстрація та відмова в реєстрації звернення.  

106. Реформування міжнародно-правового механізму доступу до 

правосуддя в Європейському суді з прав людини. 

107. Рівність, толерантність і недискримінація у правоохоронній діяльності. 

108. Рішення Міжнародного Суду ООН.  

109. Рішення щодо прийнятності та неприйнятності справ.  

110. Розгляд справи і процедура дружнього врегулювання. 

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

112. Роль субсидіарності у функціонуванні міжнародно-правового 

механізму доступу до Європейського суду з прав людини. 

113. Свобода вираження поглядів за Європейською Конвенцією про захист 

прав та основоположних свобод людини. 

114. Свобода від катувань як абсолютне право. 

115. Свобода як фундаментальна цінність. 

116. Секретаріат Європейського суду з прав людини: структура та 

компетенція. 

117. Секретаріат Європейського суду з прав людини: функції та організація 

роботи. 

118. Система судів загальної юрисдикції зарубіжних країн. Принципи 

організації діяльності судових систем в зарубіжних країнах.  

119. Справедлива сатисфакція. 

120. Статус суддів, прокурорів, слідчих суддівського корпусу.  

121. Суд Європейського Союзу: порядок створення, учасники, правила 

процедури. 

122. Судді adhoc: загальні засади правового статусу. 

123. Суди шаріату. Система судів адміністративної юрисдикції.  



124. Судочинство та регламент. Міжнародний кримінальний суд та 

міжнародні суди з прав людини.  

125. Тлумачення норм та понять Європейської Конвенції.  

126. Універсальна юрисдикція та міжнародний кримінальний суд.  

127. Утворення Європейського суду.  

128. Характеристика та зміст заяви до Європейського суду з прав людини. 

129. Юрисдикційні основи діяльності Міжнародного кримінального суду.  

130. Юрисдикція Європейського суду з прав людини. 

 

 


