
Модульний контроль з навчальної дисципліни  
«Права людини: основи теорії та практики реалізації» 

 
Модульний контроль полягатиме в короткій усній відповіді на 1 теоретичне 
питання та короткому усному висвітленні обставин справи та змісту правової 
позиції ЄСПЛ в 1 справі. 

 
Перелік теоретичних питань: 

 
1. Поняття та ознаки прав людини. 
2. Класифікація права людини. Покоління прав людини 
3. Міжнародні стандарти та гарантії прав людини. 
4. Межі та обмеження прав людини. Тест на пропорційність. 
5. Гідність людини як конституційна цінність, принцип та самостійне 

основоположне право 
6. Дефініція та абстракті ознаки гідності людини. Об’єктний підхід (формула) у 

визначенні порушення гідності людини. 
7. Абсолютна чи відносна природа гідності людини. Можливість правомірного 

обмеження гідності людини та її балансування з права людини. 
8. Загальний та рівний чи диференційований характер гідності людини. 
9. Принцип рівності прав людини та заборона дискримінації: міжнародні стандарти 
10. Поняття та ознаки дискримінації.  
11. Пряма дискримінації: поняття, особливості. 
12. Непряма дискримінації: поняття, особливості. 
13. Негативна та позитивина дискримінація. 
14. Дискримінаційний тест. 
15. Право на життя: міжнародні стандарти та їх закріплення у національному 

законодавстві. 
16. Право на життя: поняття, зміст та обсяг 
17. Початок життя (право ембріона на життя, право на аборт)  
18. Припинення життя (смертна кара, право на евтаназію) 
19. Право на життя та держава (негативні обов’язки держави) 
20. Право на життя та держава (позитивні обов’язки держави) 
21. Право на життя у прецедентній практиці (Європейського суду з прав людини) 
22. Право на життя у прецедентній практиці (Конституційного Суду України) 
23. Право на справедливий суд: міжнародні стандарти та їх закріплення у 

національному законодавстві. 
24. Поняття «суд, встановлений законом», «незалежний та безсторонній суд». 
25. Право на доступ до суду як елемент права на справедливий суд. 
26. Рівність та змагальність сторін під час судового розгляду. 
27. Публічний розгляд справи судом протягом розумного строку. 
28. Право на виконання остаточного судового рішення. 
29. Соціальне значення свободи вираження поглядів. 
30. Свобода вираження поглядів: міжнародні стандарти та їх закріплення у 

національному законодавстві  
31. Зміст та обсяг свободи вираження поглядів  (стаття 34 Конституції України) 
32. Зміст та обсяг свободи вираження поглядів  (стаття 10 Конвенції 1950) 
33. Обмеження свободи вираження поглядів, передбачені у Конвенції 1950 та 

Конституції України. 
34. Критерії правомірності втручання у свободу вираження поглядів. 

 
 

 
 



 
 

Перелік рішень Європейського суду з прав людини: 
 

1. Рішення ЄСПЛ у справі «Ґефґен проти Німеччини» від 1 червня 2010 року  
2. Рішення ЄСПЛ у справі «Свінарєнко та Сляднєв проти Росії» від 17 липня 2014 

року 
3. Рішення ЄСПЛ у справі “Текелі проти Туреччини” (Tekeli v. Turkey) від 16 

грудня 2004 року  
4. Рішення ЄСПЛ у справі Костянтин Маркін проти Росії (Konstantin Markin) від 

22.03.2012 
5. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Во проти Франції» від 08 

липня 2004 року  
http://medicallaw.org.ua/uploads/media/j02_074_075.pdf  
http://docs.pravo.ru/document/view/19382031/  

6. Рішення Європейського суду з прав людини у справі “Еванс проти Сполученого 
Королівства” від 7 березня 2006 року 
http://medicallaw.org.ua/uploads/media/j01_115_118.pdf  
http://docs.pravo.ru/document/view/19380899/  

7. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Р.Р.( R.R.) проти Пoльщі»  
від 26 травня 2011 року 
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-118058  
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-117754  

8. Рішення Європейського суду з прав людини у справі "Прітті проти Сполученого 
Королівства" від 26 травня 2011 року 

9. Рішення ЄСПЛ у справі «Білуха проти України» 9 листопада 2006 року 
10. Рішення ЄСПЛ у справі Голдер проти Сполученого Королівства 21 лютого 1975 
11. Рішення ЄСПЛ у справі Бендерський проти України 15 листопада 2007 
12. Рішення ЄСПЛ у справі Лучанінова проти України 9 червня 2011 року 
13. Рішення ЄСПЛ "Совтрансавто-Холдинг" проти  України" 25 липня 2002 
14. Рішення ЄСПЛ у справі Handyside v. the United Kingdom,1976 
15. Рішення ЄСПЛ у справі Sunday Times v. United Kingdom, 1979 
16. Рішення ЄСПЛ у справі Lingens v. Austria, 1986  
17. Рішення ЄСПЛ у справі Jerusalem v. Austria, 2001  
18. Рішення ЄСПЛ у справі Dalban v. Romania, 1999  
19. Рішення ЄСПЛ у справі “Українська Прес-Група" проти України", 2005. 
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