
Практичне заняття № 1 
 

Тема: Конвенція про захист прав людини  
та основоположних свобод: загальна характеристика 

 
Теоретичні питання: 

 
1. Конвенція про захист прав людини  
та основоположних свобод 1950: історичні передумови та 
причини прийняття. 
 
2. Конвенція про захист прав людини  
та основоположних свобод 1950: загальна характеристика: 
2.1. структурних частин; 
2.2. матеріальних та організаційно-процесуальних норм. 
 
3. Права людини та основоположні свободи,  
що закріплені у Конвенції: 
3.1. Розділ 1 «Права і свободи»; 
3.2. Протоколи 1, 4, 7, 12. 
 
4. Інтерлакенська, Ізмірська та Брайтонська декларації: 
розвиток Конвенційної системи захисту прав людини.  
(Протокол 15 та Протокол 16 до Конвенції). 

 
Практичні завдання: 

1. Ознайомтесь із текстом Конвенції та відповідними протоколами 
та проаналізуйте кількість статей, матеріальних та організаційно-
процесуальних приписів, які передбачені у відповідних розділах та 
протоколах. 

Заповніть таблицю: 

 
 

Кількість 
статей 

Матеріальні 
приписи 

Організаційно-
процесуальні 

приписи 

Розділ І. 
Права і свободи 

… … … 

Розділ ІІ. … … … 

Європейський суд 
з прав людини 

Розділ ІІІ. 
Інші положення 

… … … 

Перший протокол … … … 

Протокол № 2 … … … 

Протокол № 4  … … … 

Протокол № 6 … … … 

Протокол № 7  … … … 

Протокол № 9 … … … 

Протокол № 10 … … … 

Протокол № 11 … … … 

Протокол № 12 … … … 

Протокол № 13 … … … 

Протокол № 14 … … … 

  
Поясніть, якими обставинами на різних етапах розвитку 
Конвенційної системи захисту прав людини обгрунтовувалась 
необхідність прийняття протоколів до Конвенції? 
 
2. Ознайомтесь із Загальною декларацією прав людини 1948 та 
Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод 
1950 та Протоколами до неї  

Чи закріплені у Конвенції 1950 року та відповідних 
Протоколах до неї усі права та свободи, які були передбачені 
Загальною декларацією прав людини 1948 року? 
 

Заповніть таблицю: 

права та 
свободи 

Загальна декларація  
прав людини 1948 

Конвенція про захист 
прав людини та 

основоположних свобод 
1950. 

спільні  
 

… 

відмінні  … … 
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Творчі завдання: 
 

1. Ознайомтесь із текстами Інтерлакенської, Ізмірської та 
Брайтонської декларацій та визначіть, які з їх положень знайшли 
своє відображення у Протоколі 15 та Протоколі 16 до Конвенції 
1950? 

 

 Протокол 15 Протокол 16 

Інтерлакенська 
декларація 

… … 

Ізмірська 
декларація 

… … 

Брайтонська 
декларація 

… … 

 
2. Ознайомтесь із текстом: 
- Американська конвенція прав людини 1969   
- Арабська хартія прав людини  
- Африканська хартія прав людини та народів 1981 
- Європейська конвенція прав людини та основоположних свобод 
1950 

Порівняйте передбачені у них права та свободи 

 
 

права та свободи 

Американська 
конвенція прав 
людини 1969  

… 

Арабська хартія 
прав людини 1994 

… 

Африканська 
хартія прав людини 
та народів 1981 

… 

Європейська 
конвенція прав 
людини та 
основоположних 
свобод 1950 

… 

Рекомендовані джерела: 
 

1. Адаптований текст окремих статей Європейської конвенції з 
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https://www.echr.coe.int/Documents/Simplified_Conv_UKR.pdf  

2. Гудима Д. Європейський суд з прав людини: реформування 
триває (Протокол № 15 до Конвенції) / Д. Гудима // Вісник 
Національної академії правових наук України. – 2013. – № 3. – 
С. 15-22. – Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/vapny_2013_3_4 

3. Дудаш Т. І. Практика Європейського суду з прав людини: навч. 
посіб. / Т. І. Дудаш. – 2-ге вид., змінене і доповнене. – К.: 
Алерта, 2014. – С. 13-33  

4. Майбутнє Європейського суду з прав людини (Інтерлакенська, 
Ізмірська, Брайтонська декларації) // Пр. Львів. лаб. прав 
людини і громадянина НДІ держ. буд-ва та місц. 
Самоврядування НАПрН України / редкол.: П. М. Рабінович 
(голов. ред.) та ін. – Серія ІI. Коментарі прав та законодавства. 
– Вип. 12. – Львів : Сполом, 2013. – 56 с. – Режим доступу: 
http://kafedr.at.ua/_bd/6/630.pdf 

5. Тлумачення та застосування Конвенції про захист прав людини 
й основоположних свобод Європейським судом з прав людини 
та судами України: Навчальний посібник / Авт. кол.: М.В. 
Мазур, С.Р. Тагієв, А.С. Беніцький, В.В. Кострицький; [Відп. ред. 
канд. іст. наук, доц. В.М. Карпунов]. – Луганськ: РВВ ЛДУВС, 
2006. – С. 12-38 – Режим доступу: 
http://kafedr.at.ua/_bd/6/621.pdf 

 
Мультимедійні матеріали: 

 
1. «Міжнародні організації». Рада Європи. Загальні положення. 

Проект EdEra   
2. (UKR) ECHR - Європейська конвенція з прав людини 

(Ukrainian Version)  
3. ECHR Anniversary Film)  
4. The European Convention on Human Rights: An Instrument for 

Change? | Journal Interview  
5. Lecture 6 Part 6 : EU Convention of Human Rights (13:34).  
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