
МІЖНАРОДНИЙ ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ 

1. Яким міжнародним договором встановлено, що американські країни 

проголошують фундаментальні права індивіда незалежно від раси, 

національності, віри та статі 

2. Які є дві форми юрисдикції Міжамериканського суду з прав людини 

3. Яка компетенція передбачена Міжамериканською комісією з прав людини 

4. Які покоління прав людини закріплені в Африканській Хартії прав людини і 

народів 1981р. 

5. До колективних прав людини, визнаних Африканською Хартією прав людини і 

народів 1981 р. належать: 

6. Який характер має діяльність Африканської комісії прав людини і народів 

відповідно до положень Африканської Хартіі прав людини і народів 1981р. 

7. Кому Арабська хартія прав людини (переглянута) 2004 р. гарантує право на 

розвиток 

8. Яка процедура захисту прав людини передбачена статтею 49 Арабської хартія 

прав людини (переглянутої) 2004 р.  

9. Яка установа була створена для координації виконання Декларації про захист і 

сприяння правам працівників-мігрантів АСЕАН 2007 р. 

10. Міжурядова комісія АСЕАН щодо заохочення і захисту прав людини здійснює 

діяльність з: 

11. Повага прав людини є основою: 

12. Міжнародним біллем прав людини умовно називають: 

13. Принцип поваги прав людини і основних свобод закріплюється як самостійний 

у : 

14. Друге покоління прав людини є поколінням: 

15. Яка декларація проводила різницю між правами людини і правами 

громадянина 

16. Право на мир, безпеку, незалежність, на здорове навколишнє середовище, на 

соціальний і економічний розвиток як людини і людства в цілому, відноситься 

до  

17. Перша міжнародна організація по підтримці миру та безпеки яка була 

утворена 1919 р., була: 

18. До якого року проіснувала міжнародна організація Ліга Націй 

19. У якому міжнародному акті проголошено – «Всі люди народжуються вільними 

і рівними у своїй гідності та правах» 

20. Права людини належать кожній особі з моменту народження. Це є принципом : 

21. Посада Верховного комісара з прав людини була запроваджена:  

22. Згідно зі Статутом ООН, який орган сприяє міжнародному, економічному та 

соціальному співробітництву та розвитку держав- членів ООН: 

23. Дотримання Загальноі декларації прав людини забезпечує: 

24. Другий факультативний протокол до Міжнародного пакту про громадянські і 

політичні права 1966р : 



25. Яке з тверджень, що стосується організації та діяльності Ради з прав людини 

ООН є правильним 

26. Який суб’єкт координує практичну роботу ООН щодо захисту прав людини в 

мирний час і в періоди збройних конфліктів 

27. Назвіть документ, на основі якого заснований Комітет з прав людини ООН 

28. Правом подавати скарги до Комітету з прав людини ООН наділені лише 

індивіди, які перебувають під юрисдикцією держави-учасниці 

Факультативного протоколу до: 

 

 

29. Назвіть документ, яким було засновано Комітет із економічних, соціальних  та 

культурних прав 

30. Який головний орган Ради Європи із захисту прав людини 

31. На сьогоднішній день Верховним комісаром ООН з прав людини є: 

32. Головний моніторинговий механізм за дотриманням прав людини, у межах 

якого кожна країна-член ООН  може звітувати та отримувати критичну оцінку 

свого звіту це: 

33. Право на працю в справедливих та сприятливих умовах закріплено у: 

34. Орган який забезпечує дослідження, збір інформації і коштів, необхідних 

органам ООН для проведення своїх засідань, це: 

35. Яка стаття Міжнародного пакту про громадянські та політичні права визнає 

правосуб’єктність кожної людини , де б вона не перебувала  

36. На сьогоднішній день Верховним комісаром ООН у справах біженців  є: 

37. Метою Статуту Ліги Націй було: 

38. Права покликані забезпечувати свободу і автономію індивіда як члена 

громадянського суспільства, його юридичну захищеність від якого-небудь 

незаконного зовнішнього втручання. Це:  

39. Яке право НЕ встановлено в Міжнародному пакті про економічні, соціальні та 

культурні права 

40. Яка з процедур Ради з прав людини ООН, перерахованих нижче, носить,  як 

правило , конфіденційний характер 

41. Відповідно до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

право на свободу та особисту недоторканність належить: 

 

 

42. Дорадчий орган Ради Європи з питань конституційного права, котрий надає 

висновки про відповідність проектів законодавчих актів європейським 

стандартам та цінностям ,це :  

43. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод складається з: 

44. Єдиним випадком подання заяви про денонсацію Конвенції про захист прав 

людини і основоложних свобод була країна: 



45. Яка палата суддів у Європейському суді з прав людини виконує функції 

апеляційної інстанції  

46. Який різновид юрисдикції Європейського суду з прав людини передбачає 

надання гарантій захисту прав людини кожному, хто перебуває під 

юрисдикцією договірних сторін 

47. Який орган здійснює контроль за виконанням рішень Європейського Суду з 

прав людини 

48. Упродовж якого строку від дати постановлення остаточного рішення може 

бути подана індивідуальна заява до Європейського Суду з прав людини 

відповідно до статті 35 (1) Конвенції з прав людини та основоположних свобод 

49. Яким міжнародним договором визначаються повноваження Європейського 

комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому що 

принижує гідність, поводженню чи покаранню  

50. Функції органу який відповідає за забезпечення представництва України в 

Європейському суді з прав людини покладено на : 

51. У яких статтях Конвенції з прав людини та основоположних свобод викладені 

основні критерії прийнятності скарг 

52. На який строк Протокол № 15 про внесення змін до Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод змінює строк прийняття Європейським судом 

справи до розгляду 

 

 

  

53. Якщо заявник вважає, що винесене на його користь рішення Європейського 

Суду з прав людини не виконується державою-відповідачем або не виконується 

державою належним чином, йому слід звернутися до 

54. Статутом ООН головну відповідальність за підтримання міжнародного миру 

та безпеки покладено на 

55. В рішенні у справі Маккан проти Сполученого Королівства (1995), в якій 

йшлося про відкриття вогню та вбивство трьох активістів Ірландської 

Республіканської Армії (ІРА) співробітниками британських спецслужб на 

Гібралтарі, Суд постановив, що хоча британські солдати і діяли з твердим 

переконанням у тому, що необхідно було здійснити ці вбивства для того, щоб 

захистити життя інших осіб, однак організація самої операції і керівництво 

нею, а також, оцінка інформації урядом Сполученого Королівства та доведення 

цієї інформації до солдатів на час здійснення вбивств були неналежними. 

Порушення якої статті  Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод мало місце в даній справі 

56. На яких умовах може бути обмежено право не бути підданому катуванню або 

нелюдському поводженню (ст. 3 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод) 



57. В яких випадках Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 

допускає обмеження права не бути підданому катуванню 

58. Відповідно до якого документа був створений Європейський суд з прав людини 

59. Укажіть найвищий керівний  орган Організації Об’єднаних Націй  

60. Що з наведеного належить до обставин, що допускають можливість 

застосування катувань до затриманого чи заарештованого 

61. У якому з варіантів правильно сформульований випадок правомірного 

позбавлення свободи відповідно до ст. 5 «Право на свободу та особисту 

недоторканність» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

 

  

62. Яка з наведених обставин затримання неповнолітніх закріплена у ст. 5 «Право 

на свободу та особисту недоторканність» Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод 

63. Яке з названих прав забезпечує затриманій особі ст. 5 «Право на свободу та 

особисту недоторканність» Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод 

64. У 1945 році було підписано статут: 

65. Виходячи зі змісту процесуальних гарантій ст. 5 «Право на свободу та особисту 

недоторканність» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, 

перед ким має негайно постати кожен, кого заарештовано або затримано 

66. На кому лежить обов'язок згідно ст. 5«Право на свободу та особисту 

недоторканність» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, 

знати місце знаходження особи, яку було затримано правоохоронними 

органами 

67. Європейський суд з прав людини функціонує при: 

68. В рішенні у справі Харченко проти України 2011 р. в якій йшлось про 

тримання заявника під вартою, посилаючись головним чином на тяжкість 

пред’явленого обвинувачення та ризик ухилення заявника від слідства і суду. 

Яка стаття булла задоволена рішенням суду 

69. Сімейне життя за ст. 8 Європейської конвенції з прав людини визначається: 

70. До складу Генеральної Асамблеї ООН входять: 

71. «Житлом» згідно практики ЄСПЛ не може бути: 

72. Щодо понять «свобода думки, совісті та релігії» Європейський суд з прав 

людини: 

73. В одному зі своїх рішень Європейський суд з прав людини відмітив, що: 

74. Свобода отримувати інформацію включає : 

 

75. Життя політичного діяча, згідно зі справою Лінгенс проти Австрії: 

76. Виходячи з практики Європейського Суду з прав людини, за яких умов  

обмеження чи інші втручання у право на свободу зібрань, може бути визнане 

виправданим 



77. Що з наведеного є ознакою “вільних виборів” відповідно до ст.3 Протоколу №1 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

78. Захист права власності згідно положень ЄКПЛ та  Протоколу №1 

розповсюджується на 

79. У рішенні ЄСПЛ 18 грудня 1996 р. у справі «Лоізіду проти Туреччини», Суд 

встановив: 

80. Відповідно до змісту ст. 6 «Право на справедливий суд»  Конвенції про захист 

прав людини та основоложних свобод до якого моменту вважається 

невинуватою особа, яку звинувачено у скоєнні кримінального правопорушення 

81. Предметом скарги, що може бути подана до Європейського суду з прав людини, 

є 

82. Який орган Ради Європи уповноважений розглядати скарги фізичних осіб на 

порушення державами їх зобов’язань за Конвенцією про захист прав людини та 

основоположних  свобод 

83. Який державний орган (посадова особа) представляє Україну як сторону при  

розгляді  справ Європейським Судом з прав людини 

84. Які з названих процесуальних гарантій має кожний обвинувачений у вчиненні 

кримінального правопорушення відповідно до змісту ст. 6 «Право на 

справедливий суд» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

85. Виходячи зі змісту ст. 6 «Право на справедливий суд» Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод, з наведеного може бути підставою 

надання безоплатної правової допомоги особі, яка обвинувачується у вчиненні 

кримінального правопорушення? 

 

86. Виходячи зі змісту ст. 6 «Право на справедливий суд» Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод, які види безоплатної допомоги можуть 

надаватись особі, яка обвинувачується у вчиненні кримінального 

правопорушення? 

87. Дитиною визнається кожна людина віком до: 

88. Які міжнародні документи у сфері трудової міграції закликають забезпечувати 

працівникам-мігрантам загальнолюдські, політичні та соціально-економічні 

права, надавати їм гідні умови праці, судовий захист, медичне забезпечення, 

соціальну допомогу, запобігати дискримінації у порівнянні з громадянами 

країни найманої праці 

89.   Якою статтею Конвенції з прав людини та основоположних свобод 

передбачено відступ від зобов’язань під час надзвичайних ситуацій 

90. До повноважень якого з конвенційних органів з прав людини належить 

проведення розслідування 

91. Чи є Україна стороною Конвенції про захист прав людини та основоположних 

свобод? 

92. Визначте місце Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод у 

системі українського законодавства 



93. Зобов’язання держав-учасниць Конвенції  про захист прав людин  та 

основоположних свобод 1950р. Полягають у 

94. Чим визначається обов’язковість ст.5 «Право на свободу та особисту 

недоторканність» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

рішення Європейського Суду з прав людини для України 

95. Відповідно до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

затримання особи за відсутності підстав чи обставин, що прямо визначені в 

Конвенції, буде визнано 

96. Чи передбачає ст.5 «Право на свободу та особисту недоторканність» Конвенції 

про захист прав людини та основоположних свобод обмеження цього права 

97. Яке з перелічених прав не гарантовано Конвенцією про захист прав людини і 

основополождних свобод 

98. Стосовно яких категорій осіб згідно ст.11 Конвенцією про захист прав людини і 

основополождних свобод держава може запроваджувати законні обмеження 

реалізації передбаченого в ній права на свободу мирних зібрань та свободу 

об’єднань з іншими особами? 

99. Відповідно до Конвенції про захист прав людини і основополождних свобод 

захист права на життя гарантується 

100. Який орган Ради Європи уповноважений розглядати скарги фізичних осіб 

на порушення державами їх зобовязань за Конвенцією про захист прав людини 

і основоположних свобод 

101. В який спосіб може бути реалізоване право людини на сповідування релігії 

си переконань 

102. Що з наведенного є складовими права на повагу до приватного і сімейного 

життя (ст.8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод) 

103. У якому із варіантів правильно сформульований випадок правомірного 

позбавлення свободи відповідно до ст.5 «Право на свободу та особисту 

недоторканність» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

104. Яка з наведених обставин затримання неповнолітніх закріплена у ст.5 

«Право на свободу та особисту недоторканність» Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод  

105. Що є складовими права на свободу вираження поглядів 

106. Як визначає Європейський суд з прав людини строк, протягом якого 

повинна бути звільнена з під варти особа, виправдана у скоєнні злочину 

107. Чи існує у держави обов’язок  згідно з Конвенцією про захист прав людини і 

основоположних свобод повідомляти про місцезнаходження особи, яку було 

затримано правоохоронними органами 

108. Що з наведеного належить до складових права на свободувираження 

поглядів (ст.10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод) 

 



109. Яке з наведених цілей не може бути легітимною метою обмеження права на 

свободу думки, совісті та релігії згідно ст.9 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод 

110. Що з переліченого не належить до заходів, що відповідно до практики 

Європейського суду з прав людини мають застосовуватись до початку будь-

якого позбавлення волі і незалежно від правового режиму такого позбавлення 

волі 

111. Якою є юридична сила протоколів до Конвенціі про захист прав людини і 

іосновположних свобод 

112. Які рішення Європейського Суду з прав людини є обов’язковим для 

виконання Україною 

113. Якою мовою, відповідно до українського законодавства, повинен бути текст 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод для цілей прлання 

на нього в судах України 

114. Для збереження яких інтересів, передбачених у статті 6«Право на 

справедливий суд» Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод, пресса і публіка можуть бути не допущені в зал засідань протягом 

усього судового розгляду або його частини 

115. Які з наведених категорій осіб не підпадають під захист ст.8 «Право на 

повагу до приватного і сімейного життя» Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод 

116. Виходячи зі змісту прав, що захищені Конвенцією про захист прав людини і 

основоположних свобод, гарантією реалізації якого права є презумпція 

невинуватості 

117. Яке з перелічених прав гарантовано Конвенцією про захист прав людини і 

основоположних свобод 

118. Яку умову Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 

визначає як обставину, за якої особа має право на шлюб 

119. Які суди в Україні при розгляді спав повинні застосовувати Конвенцію про 

захист прав людини і  основоположних свобод1950р.  та практика 

Європейського суду з прав людини як джерело права 

120. Відповідно до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

затримання особи за відсутності підстав чи обставин, що прямо визначені в 

Конвенції , буде визнано: 

o  


