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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Універсальне міжнародне право 

виробило комплексний механізм захисту прав людини, який стрімко 

укріплювався і розбудовувався протягом періоду після Другої світової війни. 

Організацією Об’єднаних Націй на сьогодні на універсальному рівні 

вироблено той мінімальний стандарт захисту прав людини, який є загальним 

і обов’язковим для дотримання усіма державами. Втім на регіональному рівні 

універсальні стандарти прав людини об’єктивно конкретизуються під 

впливом місцевих релігійних, культурних, правових, історико-політичних та 

інших особливостей. Відтак регіональні системи захисту прав людини 

адаптують обов’язкові універсально вироблені норми до місцевих 

особливостей, а іноді й уточнюють їх. Проте, не завжди між цими двома 

рівнями правозахисту (універсальним та регіональним) існує узгодженість. 

Можливі колізії між ними пояснюються різницею в історичних, культурних, 

світоглядних та інших особливостях різних регіональних груп держав. 

Узгодження цих колізій потребує як врахування загальнообов’язковості 

універсальних норм про захист прав людини, так і регіональних 

особливостей. Безумовно в цьому процесі важливою є роль міжнародних 

міжурядових та неурядових організацій. Крім того, одне з чільних місць в 

узгоджені колізій між універсальними та регіональними міжнародно-

правовими стандартами прав людини належить національним судам. 

Проблематикою узгодження міжнародного та внутрішньодержавного 

права займалися вітчизняні та зарубіжні вчені, а також юристи-

міжнародники з різних країн: К. В. Андріанов, Т. О. Анцупова, І. П. 

Бліщенко, М. В. Буроменський, В. Г. Буткевич, О. В. Буткевич, О. І. 

Вінгловська, Л. Вільдхабер, М. М. Гнатовський, Т. П. Гріцевцева, В. Н. 

Денисов, А. С. Довгерт, Л. Г. Заблоцька, О. В. Задорожній, С. В. Ісакович, Г. 

Лаутерпахт, І. І. Лукашук, С. М. Ляхвіненко, О. М. Іванченко, П. М. 

Рабінович, П. М. Радойнов, В. Рудницький, К. С. Сіміс, П. Маланчук, А. С. 

Мацко, В. В. Мицик, Н. В. Міронов, О. Т. Усенко, Г. Тріппель, О. Л. 

Копиленко, П. Курис, К. Саксен, Н. С. Сидоренко, Г. Шварценбергер, Я. 

Броунлi, Ю. О. Тихомиров, В. Є. Гулієв, О. В. Колесніков, К. Осакве, І. Г. 

Оборотов, С. В. Шевчук, О. М. Шпакович та інші.  

Разом з тим, ролі національного суду в питанні узгодження 

універсальних і регіональних нормативно-правових актів на етапі 

правозастосування приділено замало уваги. Тож, дисертаційне дослідження 

дозволило виявити проблемні питання щодо узгодження універсальних і 

регіональних нормативно-правових актів між собою, запропонувати шляхи 

для вирішення проблемних питань. 

Теоретичною основою дисертаційного дослідження стали найбільш 

значущі на сьогоднішній день міжнародно-правові акти, які регулюють 

питання стандартів прав і свобод людини на універсальному та 



                                                                                                  
 

 

регіональному рівнях в межах Америки, Європи, Африки, Близького Сходу 

та Південно-Східної Азії. Проаналізовано монографії, дисертації, 

автореферати дисертацій, наукові статті, навчальні та методичні посібники. 

Досліджено міжнародно-правові акти ООН, Ради Європи, що забезпечили 

прогресивний розвиток міжнародного правопорядку розвитку прав людини. 

Проаналізовано практику Міжнародного суду ООН, Європейського суду з 

прав людини та визначена їх роль для формування стандартів прав і свобод 

людини. Досліджена позиція національних судів у застосуванні 

універсальних і регіональних стандартів прав людини, а також 

проаналізовано законодавчі акти України. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до наукової теми «Правові 

засади співпраці України з міжнародними інтеграційними об’єднаннями: 

теорія і практика», яка є частиною наукової теми Інституту міжнародних 

відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

«Україна в міжнародних інтеграційних процесах» № 11БФ048-01. 

Метою дисертаційного дослідження є проведення комплексного 

аналізу універсальних і регіональних документів, виявлення 

взаємонеузгоджених стандартів прав людини на універсальному та 

регіональному рівнях; визначення шляхів вирішення проблеми колізій між 

нормативно-правовими  актами при їх застосуванні судами України. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: 

- проаналізувати колізії у міжнародно-правових актах універсального і 

регіонального рівнів щодо стандартів прав людини; 

- провести порівняльно-правове дослідження особливостей систем 

захисту прав людини в Америці, Європі, Африці, на Близькому Сході та 

частково у Південно-Східній Азії;  

- проаналізувати механізм впровадження універсальних та 

регіональних стандартів прав людини в рамках ООН, Ради Європи, 

Європейського Союзу; 

- визначити відповідність універсальним стандартам прав людини 

Європейської регіональної політики щодо захисту прав і свобод людини;  

- дослідити специфіку дотримання стандартів прав людини в 

Європейському Союзі, зокрема, на прикладі «європейського консенсусу в 

галузі прав людини»; 

- проаналізувати практику Міжнародного суду ООН, Європейського 

суду з прав людини та визначити їх роль для формування стандартів прав і 

свобод людини;  

- встановити позицію національних судів у застосуванні 

універсальних і регіональних норм в галузі прав людини; 

- визначити шляхи та обґрунтувати пропозиції щодо подолання 

колізій між універсальними та регіональними стандартами прав людини. 

Об’єктом дослідження є правовідносини у сфері подолання колізій 

між універсальними та регіональними нормами в галузі прав людини. 



                                                                                                  
 

 

Предметом дослідження є діяльність міжнародних організацій та 

органів національного судочинства у подоланні колізій між універсальними 

та регіональними нормами захисту прав людини; застосування судами 

України універсальних та регіональних норм в галузі прав людини. 

Методи дослідження. Вибір методів дослідження був обумовлений 

специфікою поставлених завдань та метою дослідження. Методологічну 

основу дисертаційного дослідження складають загальнонаукові та 

спеціально-наукові методи: діалектичний, історичний, порівняльний, логіко-

семантичний метод, системно-структурний, метод тлумачення права, 

формально-юридичний метод, методи аналізу та синтезу, метод правового 

моделювання. Діалектичний метод знайшов своє застосування у більшості 

структурних частин роботи, був використаний для формування дефініцій 

понять, здійснення теоретичних узагальнень та загальних висновках. 

Історичний метод був використаний при дослідженні розвитку універсальних 

документів щодо стандартів прав людини, а також їх вплив на розвиток 

регіональних систем захисту прав людини (розділ 1, підрозділ 2.1.). 

Проблему співвідношення універсальних і регіональних міжнародно-

правових актів було вирішено за допомогою порівняльного методу 

(підрозділи 2.1., 2.3.). Логіко-семантичний метод сприяв опрацьовуванню 

думок і правових позицій окремих науковців, визначенню основних понять і 

категорій наукового дослідження (підрозділи 1.1., 3.1., 3.2.). Основу 

методології наукового дослідження більш детального та ефективного 

дослідження норм міжнародно-правових актів, рішень міжнародних 

організацій та міжнародних судових органів у сфері проблематики правової 

природи взаємонеузгоджених норм права та реалізації принципу 

верховенства права для подолання колізій між універсальними та 

регіональними зобов’язаннями держав у сфері захисту прав людини 

національним судом становили системно-структурний, формально-

юридичний метод, методи аналізу та синтезу, метод тлумачення правових 

норм (підрозділ 2.3., розділ 3). Метод правового моделювання був 

покладений в основу розробки практичних рекомендацій для подолання 

колізій між універсальними та регіональними зобов’язаннями держав у сфері 

захисту прав людини національним судом (розділ 3). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в 

Україні вперше проведено комплексне дослідження проблематики 

особливостей узгодження універсальних і регіональних стандартів прав 

людини у судочинстві України крізь призму верховенства права та 

інтелектуальну незалежність кожного судді. 

За результатами наукового пошуку сформульовано нові положення, 

висновки та пропозиції, які мають значення для науки та практики, 

відповідають вимогам наукової новизни. Основні з них такі: 

вперше: 

- встановлено роль національного суду з відповідними правотворчими 

повноваженнями у подоланні колізій між універсальними та регіональними 



                                                                                                  
 

 

стандартами прав людини та визначено напрями судочинства для досягнення 

цієї мети; 

- проведено порівняльно-правовий аналіз європейських регіональних 

документів на предмет одночасного існування та доповнення правових норм 

з метою розвитку механізму захисту прав людини; 

- визначена можливість тлумачення національним судом міжнародно-

правових норм завдяки дотримання власної інтелектуальної незалежності 

судді; 

- висловлено пропозицію доповнити статтю 16 Закону України «Про 

міжнародні договори» частиною 3 в такій редакції: «Суд є органом, який 

забезпечує узгодження, що стосуються виконання міжнародних договорів 

України»; 

- висловлено пропозицію внести зміни та доповнення до Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів» наступного змісту: статтю 6 

«Незалежність судів» доповнити частиною 6 наступного змісту: «Судді є 

інтелектуально незалежними, що забезпечується завдяки відправленню 

правосуддя на основі Конституції, законів України та чинних міжнародних 

договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України»; 

змінити частину 5 статті 56 «Права та обов’язки судді»: «Суддя має право 

підвищувати свій професійний рівень та проходити з цією метою відповідну 

підготовку» на наступну редакцію: «Суддя має право підвищувати свій 

професійний рівень та проходити з цією метою відповідну підготовку для 

підтримання своєї інтелектуальної незалежності»; частину 4 статті 126 

«Завдання суддівського самоврядування» доповнити підпунктом 7 в 

наступній редакції: «сприяння інтелектуальній незалежності судді»; 

- висловлено пропозицію доповнити статтю 73 Цивільного 

процесуального кодексу України , статтю 70 Господарського процесуального 

кодексу України, статтю 69 Кодексу адміністративного судочинства шляхом 

доповнення частиною 4 наступного змісту: «експерт в галузі міжнародного 

права є спеціаліст з міжнародного права, який повинен мати науковий 

ступінь та є визнаним фахівцем з міжнародного права»; 

- запропоновано авторське визначення таких дефініцій: 

«взаємонеузгоджені норми права», «інтелектуальна незалежність судді»; 

удосконалено: 

- концептуальне бачення сутності взаємонеузгоджених норм права; 

- основні причини та сфери колізій між універсальною та 

регіональними системами захисту прав людини; 

- аналіз практики Європейського суду з прав людини по 

врегулюванню розбіжностей при застосуванні державами Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод і Міжнародного пакту про 

громадянські і політичні права; 

- тезу, що через принцип верховенства права та дотримання складових 

– законність, правова визначеність, добросовісність та право на справедливий 



                                                                                                  
 

 

суд можливо подолати колізії між універсальними та регіональними 

стандартами прав людини; 

- критерії, які мають забезпечити національний суд відповідними 

правотворчими повноваженнями задля усунення колізії між універсальними 

та регіональними стандартами у сфері захисту прав людини; 

- тезу про доцільність ролі суддівського самоврядування з метою 

формування «інтелектуальної незалежності судді»; 

дістали подальшого розвитку: 

- аналіз складових, що розкривають сутність принципу верховенства 

права; 

- дослідження правового активізму та «еволютивного підходу» ЄСПЛ; 

- положення про природу взаємонеузгоджених норм права та 

можливості їх узгодження; 

- комплексний порівняльний аналіз особливостей регіональних систем 

захисту стандартів прав людини в Америці, Європі, Африці, на Близькому 

Сході та частково в Південно-Східній Азії; 

- визначення динамічної залежності універсальних і регіональних 

документів щодо стандартів прав і свобод людини між собою;  

- теза про необхідність використання національними судами практики 

Європейського суду з прав людини під час тлумачення юридичних норм в 

процесі реалізації прав людини в Україні. 

Наукове і практичне значення одержаних результатів полягає в 

тому, що пропозиції, рекомендації та висновки становлять як науково-

теоретичний, так і практичний інтерес, зокрема: 

у науково-дослідній сфері – з метою подальшого дослідження проблем 

уніфікації та взаємоузгодження стандартів прав людини в судочинстві 

України; 

у правотворчості – для уточнення таких законодавчих актів, як Закон 

України «Про міжнародні договори» 2004 р., Закон України «Про судоустрій 

і статус суддів» 2016 р., Цивільний процесуальний кодекс України 2004 р., 

Господарський процесуальний кодекс України 1991 р., Кодекс 

адміністративного судочинства України 2005 р. Авторське визначення 

дефініцій: «взаємонеузгоджені норми права», «інтелектуальна незалежність 

судді» сприятиме вдосконаленню вітчизняної правотворчості; 

у правозастосовній діяльності – подолання колізій між універсальними 

та регіональними стандартами прав людини в процесі судового розгляду; 

у навчальному процесі – при викладанні курсів лекцій, семінарських і 

практичних занять з таких навчальних дисциплін, як «Міжнародне право», 

«Міжнародний захист прав людини», «Порівняльне судове право», 

«Практика ЄСПЛ», «Європейська система захисту прав людини». 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною, завершеною 

науковою роботою, що виконана здобувачем особисто. Всі узагальнення, 

висновки, пропозиції та рекомендації, представлені в роботі, одержані 

автором завдяки самостійному аналізу міжнародно-правових та національних 



                                                                                                  
 

 

нормативних джерел, практики Міжнародного суду ООН, Європейського 

суду з прав людини, практики правозастосування національними судами 

міжнародно-правових актів, а також вітчизняної і зарубіжної наукової 

літератури. 

Апробація результатів дисертації. Висновки, положення, 

рекомендації дисертації обговорювалися на засіданнях кафедри 

міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, використовувалися 

автором, як суддею Дніпровського районного суду міста Херсона, а також 

суддями Садгірського районного суду міста Чернівці (Акт впровадження 

дисертаційного дослідження, виданий Садгірським районним судом міста 

Чернівці від 13.08.2018 р. № 10). Теоретичні висновки та практичні 

рекомендації дисертаційного дослідження були представлені та апробовані 

на таких міжнародних конференціях:  Міжнародна науково-практична 

конференція «Вплив Угоди про асоціацію між Україною та ЄС на 

правопорядок України» (22 квітня 2015 року, м. Київ), Міжнародна науково-

практична конференція «Проблеми вдосконалення правового забезпечення 

прав та основних свобод людини і громадянина» (м. Запоріжжя, 26 червня 

2015 року), Міжнародна науково-практична конференція «Державне 

регулювання суспільних відносин: розвиток законодавства та проблеми 

правозастосування» (м. Київ, 10-11 липня 2015 року), Міжнародна науково-

практична конференція «Проблеми та стан дотримання захисту прав людини 

в Україні» (м. Львів, 14-15 серпня 2015 року), Міжнародна науково-

практична конференція «Сучасні правові системи світу: тенденції та фактори 

розвитку» (м. Запоріжжя, 21-22 серпня 2015 року), Міжнародна науково-

практична конференція «Стан та перспективи розвитку юридичної науки» (м. 

Дніпропетровськ, 4-5 вересня 2015 року), Міжнародна конференція «Právna 

veda a prax: výzvy moderných európskych integračných procesov» (Bratislava, 

Slovenská republika, 27-28 Novembra 2015 r.), Міжнародна науково-практична 

конференція «Проблеми вдосконалення правового забезпечення прав та 

основних свобод людини і громадянина» (м. Запоріжжя, 24-25 червня 2016 

року), Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання 

реформування правової системи України» (м. Дніпро, 1-2 липня 2016 року), 

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та стан дотримання 

захисту прав людини в Україні (м. Львів, 19-20 серпня 2016 року), 

Міжнародна науково-практична конференція «Нове міжнародне право та 

національне законодавство – нові завдання юридичної науки», (м. Київ, 11-12 

листопада 2016 року), Міжнародна науково-практична конференція «Вплив 

юридичної науки на розвиток міжнародного та національного законодавства» 

(м. Харків, 17-18 лютого 2017 року), Міжнародна науково-практична 

конференція «Розвиток науки і практики міжнародного права» та 

Міжнародно-правові читання, присвячені пам'яті Олександра Задорожнього 

(м. Київ, 22 червня 2018 року). 



                                                                                                  
 

 

Публікації. За результатами дисертаційної роботи опубліковано 26 

наукових праць, з яких: 11 наукових статей у фахових наукових виданнях, 

затверджених переліком МОН України, 2 статті в іноземному фаховому 

виданні та 15 тез доповідей на наукових конференціях. Всі публікації 

одноосібні.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з 

анотації, вступу, трьох розділів, дев’яти підрозділів, висновків, списку 

використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 216 

сторінок, список використаних джерел міститься на 33 сторінках та 

нараховує 262 найменування. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми дослідження, 

сформульовано мету, завдання, об’єкт та предмет дисертаційного 

дослідження, визначено наукову новизну та методологію проведення 

дослідження, висвітлено теоретичне та практичне значення отриманих 

результатів, надано відомості щодо апробації результатів дисертаційного 

дослідження, його структури та обсягу. 

Перший розділ «Формування стандартів прав людини в системі 

ООН та регіональних підсистемах міжнародного права» складається з 

трьох підрозділів і присвячений дослідженню стандартів прав людини в 

системі ООН та в регіональних міжнародно-правових підсистемах.  

У підрозділі 1.1. «Універсальний підхід до прав людини крізь призму 

Загальної декларації прав людини» автором встановлено, що універсальна 

нормативна система захисту прав людини, яка складається з Загальної 

декларації прав людини 1948 р., Міжнародного пакту про громадянські і 

політичні права 1966 р., Міжнародного пакту про економічні, соціальні та 

культурні права 1966 р. та інших документів містить мінімальні (загальні) 

стандарти прав людини, які застосовані до різних за своєю правовою 

культурою, релігією, історико-політичними факторами народів і регіонів та 

націлює такі регіони на забезпечення та розвиток прав людини.  

У підрозділі 1.2. «Сутність регіональних підходів розвитку та захисту 

прав людини» проаналізовано міжнародно-правові акти в межах Америки, 

Африки та частково Південно-Східної Азії. Автором зроблений постатейний 

аналіз Американської конвенції про права людини 1969 р., Африканської 

Хартії прав людини і народів 1981 р. Встановлено, що Міжамериканська 

система захисту прав людини демонструє тісний зв’язок прав з обов’язками 

людини, який розглядається в контексті щонайменше за сімома напрямками: 

обов’язок до суспільства, обов’язок до дітей та батьків, обов’язок отримувати 

освіту, обов’язок дотримуватись законів, обов’язок слугувати суспільству і 

нації, обов’язок сплачувати податки, обов’язок працювати. Африканська 

система захисту прав людини охоплює не тільки права людини, але й права 

народів («третє покоління» прав людини), а також забезпечує право людини 



                                                                                                  
 

 

на розвиток, що пояснюється особливостями економічного та соціально-

політичного становища більшості країн Африки. Саме такі особливості 

продиктовані боротьбою проти колоніалізму та економічними проблемами 

постколоніальних держав регіону. Захист прав людини на рівні держав 

Південно-Східної Азії відбувається за Декларацію прав людини від 18 

листопада 2012 р. в якій звертається увага на модель захисту прав людини, 

що відображає особливості всієї спільноти держав регіону та зазначається, 

що права людини мають розглядатися з урахуванням регіонального та 

національного аспекту.  

У підрозділі 1.3. «Регіональний механізм захисту прав людини в 

арабських країнах» автором проаналізована нормативна основа захисту прав 

людини в країнах, що сповідують мусульманські традиції – Загальна 

ісламська декларація прав людини 1980 р., Даккська декларація прав людини 

1983 р., Каїрська декларація прав людини в ісламі 1990 р., Арабська хартія 

прав людини 1994 р. Аналіз цих документів свідчать про те, що для країн, які 

сповідують мусульманські традиції відмінності пов’язані із тлумачення прав 

людини за релігійними документами – Коран і Сунна. Задум Аллаха є 

ключовий момент в системі права, а не воля людини, доктрин чи практик в 

різних країнах на підставі своїх порядків (законів).  

Другий розділ «Європейська система стандартів прав людини» 
складається з трьох підрозділів і присвячений дослідженню Європейської 

системи захисту прав людини. 

Підрозділ 2.1. «Регіональні правові стандарти прав людини в Європі» 

складається з двох пунктів 2.1.1. «Захист прав людини під егідою Ради 

Європи» та 2.1.2. «Особливості стандартів прав людини в рамках ЄС». 

У пункті 2.1.1. «Захист прав людини під егідою Ради Європи» автор 

звертає увагу на те, що РЄ демонструє досягнення демократії, верховенство 

закону, захист прав людини, поширення ідей європейської культурної 

ідентичності та різноманітності, розв’язання проблем дискримінації шляхом 

прийняття регіональних документів. Особливе місце, серед регіональних 

документів РЄ в питаннях стандартів прав людини надано Конвенції про 

захист прав людини та основоположних свобод 1950 р. Автор підкреслює, що 

в Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 р. 

зроблено наголос на громадянські та політичні права, а виклад економічно-

соціальних прав відсутній. Таке представлення прав і свобод у документі 

пов’язано з тим, що при прийнятті регіонального документу пріоритет 

надавався захисту громадянських і політичних прав.  

У пункті 2.1.2. «Особливості стандартів прав людини в рамках ЄС» 

автор проводить постатейний аналіз Хартії основних прав Європейського 

Союзу 2000 р. Зроблено висновок, що сутність провідної ідеї Європейського 

Союзу в площині Хартії основних прав Європейського Союзу представлена 

крізь призму: гідність людини, права людини, демократія.  

У підрозділі 2.2 «Роль ЄСПЛ в уніфікації плюралістичних підходів до 

стандартів прав людини» автор приводить приклади рішень ЄСПЛ, які 



                                                                                                  
 

 

сприяють прогресивному розвитку прав людини та зазначає, що завдяки цій 

практиці відбувається утвердження міжнародного права як «живого права». 

Автор підкреслює, що ЄСПЛ виконує уніфікацію плюралістичних підходів 

до стандартів прав людини, в тому числі універсальних, а його рішення є 

джерелом національної політики держав в сфері дотримання прав і свобод 

людини.  

У підрозділі 2.3 «Взаємонеузгодженість міжнародних універсальних 

та європейських регіональних стандартів щодо захисту прав людини» автор 

проводить порівняльне дослідження Міжнародного пакту про громадянські і 

політичні права 1966 р. з Конвенцією про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 р. та демонструє розбіжності щодо гарантій 

громадянських і політичних прав людини. Це пов’язано з тим, що 

універсальний документ є загально-базовим документом, в той час, як 

регіональний документ передбачив значно більш широкий обсяг 

нормативного закріплення прав людини та дієвий, ефективний і реальний 

механізм їх захисту 

Третій розділ «Особливості застосування взаємонеузгоджених 

стандартів прав людини у національному судочинстві» складається з 

трьох підрозділів і присвячений дослідженню особливостей застосування 

взаємонеузгоджених стандартів прав людини, а також ролі національного 

суду у подоланні колізій між універсальними та регіональними стандартами 

прав людини.  

У підрозділі 3.1. «Законодавство та доктрина про взаємонеузгоджені 

норми міжнародного права щодо захисту прав людини» автор доводить, що 

колізій між універсальними та регіональними стандартами прав людини 

можна подолати дотримуючись принципу верховенства права та складових – 

законність, правова визначеність, пропорційність, добросовісність та право 

на справедливий суд. У цьому підрозділі автор пропонує введення дефініції 

«взаємонеузгоджені норми права», а також, пропонує доповнити статтю 16 

Закону України «Про міжнародні договори» частиною 3 в наступній редакції: 

«Суд є органом, який забезпечує узгодження, що стосуються виконання 

міжнародних договорів України». 

У підрозділі 3.2. «Суд, як ключовий інструмент в забезпечені 

застосування взаємонеузгоджених стандартів прав людини» автор 

обґрунтовує необхідність існування незалежного суду. При цьому зазначає, 

що інтелектуальна незалежність судді є запорукою дії принципу 

верховенства права в Україні та пропонує  авторське визначення дефініції 

«інтелектуальна незалежність судді». Автор звертає увагу на роль 

суддівського самоврядування для формування «інтелектуальної незалежності 

судді». Крім того, автором висловлено пропозиції внести зміни та 

доповнення до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 2016 р., 

Цивільного процесуального кодексу України 2004 р., Господарського 

процесуального кодексу України 1991 р., Кодексу адміністративного 

судочинства України 2005 р. 



                                                                                                  
 

 

У підрозділі 3.3. «Застосування універсальних і регіональних 

стандартів прав людини національними судами» автор приводить приклади 

рішень національних судів на предмет застосування універсальних і 

регіональних документів. Автор звертає увагу на те, що суди допускали 

помилку використовуючи Декларацію прав дитини 1959 р., яка не є 

складовою частиною національного законодавства у розумінні статті 9 

Конституції України. Декларація прав дитини 1959 р. стала основою для 

розробки ООН Конвенції про права дитини 1989 р. У підрозділі наведені 

приклади застосування національними судами Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод 1950 р. та практики ЄСПЛ. 

 

 

 

ВИСНОВКИ 

 

1. Загальна декларація прав людини 1948 р. є міжнародним 

документом, який після Другої світової війни відобразив загальний вектор на 

універсальні мінімальні стандарти прав людини, які мали діяти для 

забезпечення необхідних і достатніх умов життя та розвитку людини. 

Універсальна нормативна система захисту прав людини, що складається 

передусім з Загальної декларації прав людини 1948 р., Міжнародного пакту 

про громадянські і політичні права 1966 р. та Міжнародного пакту про 

економічні, соціальні та культурні права 1966 р. містить мінімальні (загальні) 

стандарти прав людини, які застосовні до різних за своєю правовою 

культурою, релігією, історико-політичними факторами народів і регіонів, та 

націлює такі регіони на забезпечення та розвиток прав людини. 

В реальному часі, в регіонах універсальні документи використовуються 

як певний зразок для вироблення регіональних політик щодо прав і свобод 

людини, що відрізняються між собою. 

2. Встановлено, що регіони, по-різному сприймали універсальні 

документи і виробили окремі регіональні стандарти щодо захисту прав і 

свобод людини з урахуванням свого темпу розвитку, уявлень щодо обсягу 

необхідних прав для людини у зв’язку із різними конфесійними, 

культурними, економічними, соціальними, історичними та іншими 

особливостями. 

Таким чином, паралельно утворились системи захисту прав людини, 

серед яких такі: Європейська система захисту прав людини, 

Міжамериканська система захисту прав людини, Африканська система 

захисту прав людини, система захисту прав людини на Близькому Сході, 

система захисту прав людини Південно-Східної Азії. Ці системи мають 

спільні та загальні напрямки розвитку щодо прав і свобод людини. 

Неоднорідний шлях розвитку прав і свобод людини свідчить про 

плюралістичний розвиток світу.  



                                                                                                  
 

 

Розуміючи суть таких фундаментальних прав, як право на життя, 

заборона катування, заборона рабства, право на свободу та особисту 

недоторканість, заборона дискримінації, право на мирні зібрання, свобода 

слова, право на освіту, право на судовий захист, право на сім’ю, право на 

шлюб з урахуванням своїх регіональних особливостей, кожен з регіонів 

представив документи щодо стандартів прав і свобод людини крізь призму 

індивідуальних і колективних відмінностей, іноді навіть з обмеженнями. 

Громадянські, політичні, економічні, соціальні, культурні права представлені 

в усіх регіональних документах, не дивлячись на їх неоднакове розуміння та 

дотримання в правовому полі.  

Особливості регіональних підсистем захисту прав людини 

продиктовані різницею в їх історії та правових культурах. Міжамериканська 

система захисту прав людини демонструє тісний зв’язок прав з обов’язками 

людини. Африканська система сформувалась під впливом колоніальної 

історії та охоплює не тільки права людини, але й права народів, забезпечує 

право людини на розвиток, зосереджується на захисті колективних прав, а 

також соціально-економічних прав. Для країн, що сповідують мусульманські 

традиції  відмінності пов’язані із тлумаченням прав людини за релігійними 

документами – Коран і Сунна, а акцент у правовій підсистемі зроблено на 

релігійні права людини. 

3. Європейська регіональна система стандартів прав людини 

розвивалася в дусі універсальних документів про права людини. Конвенція 

про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. обрала вектор на 

забезпечення колективного гарантування прав і свобод людини на основі 

принципу верховенства права та адаптує універсальний мінімум прав 

людини до специфіки європейських стандартів у цій галузі. На відміну від 

більш статичних  (незмінних) універсальних документів Конвенція про 

захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. зазнає динамічного 

(еволютивного) тлумачення, що робить її більш дієвим документом, що 

відповідає практиці. 

4. Порівняльний аналіз Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 р. з Міжнародним пактом про громадянські і 

політичні права 1966 р. дозволяє виявити колізії та знайти шляхи їх 

вирішення за допомогою практики Європейського суду з прав людини. 

5. Завдяки практиці Європейського суду з прав людини відбувається 

формування міжнародного права як «живого права». Практика ЄСПЛ 

формується з метою ефективності реалізації прав людини: Конвенція про 

захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. гарантує не ілюзорні 

права, а практично доступні; враховується специфічність Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. як договору про 

колективну гарантію, а також національні та історичні особливості; 

використовується принцип: «той, хто потребує більше, не повинен отримати 

менше». 



                                                                                                  
 

 

6. Принцип верховенства права є основним, яким керується суд у своїй 

діяльності згідно змінам внесеним до статті 129 Конституції України 

Законом України від 02 червня 2016 р. «Про внесення змін до Конституції 

України (щодо правосуддя)».  

Колізії між універсальними та регіональними стандартами прав 

людини можна подолати за допомогою дотримання принципу верховенства 

права та наступних складових – законність, правова визначеність, 

добросовісність та право на справедливий суд. 

7. Інтелектуальна незалежність судді може допомогти реалізувати 

основу мету – відправлення судочинства керуючись принципом верховенства 

права. 

Доведено, що відсутність у судді власної інтелектуальної незалежності, 

гальмує застосування принципу верховенства права в Україні.  

Для ефективного виконання функції суду та полегшення розв’язання 

проблеми неузгодженості міжнародно-правових актів (проведення 

узгодження норм права) і їх тлумачення для кожного судді повинна 

визначатися спеціалізація, судді мають бути інтелектуально вільні, держава 

має гарантувати судді доступ до щорічного підвищення кваліфікації в 

Національній школі суддів України, судді мають бути наближені до 

населення. Це дозволить також забезпечити безпосередньо правотворчі 

повноваження судовій владі в цілому. 

8. Запропоновано введення таких дефініції: «взаємонеузгоджені норми 

права», «інтелектуальна незалежність судді». 

Взаємонеузгоджені норми права – це порушення юридичної 

інтерференції, а узгодження взаємонеузгоджених норм права – це процес при 

якому норми не втрачаючи своєї правової природи існують доти, доки 

суб’єкти права не використають усі можливості для їх узгодження шляхом 

певної їх сполучуваності при реалізації, враховуючи при цьому суспільний 

інтерес, правові, політичні та економічні фактори; 

Інтелектуальна незалежність судді – це вільний професійний пошук 

судді, що базується на його компетентності, знаннях норм міжнародного 

права та прав людини, інтелектуальних здібностях, вмінні аналізувати усі 

обставини справи з урахуванням національних особливостей, що стане 

результатом вироблення єдиної судової практики на основі принципу 

верховенства права; 

9. Висловлено пропозиції внести зміни та доповнення до наступних 

законодавчих актів: Закону України «Про міжнародні договори» від 29 

червня 2004 р., Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02 

червня 2016 р., Цивільного процесуального кодексу України від 18 березня 

2004 р., Господарського процесуального кодексу України від 06 листопада 

1991 р., Кодексу адміністративного судочинства України від 06 липня 2005 р. 

10. Встановлено, що не є складовою частиною національного 

законодавства наступні міжнародно-правові акти універсального та 

регіонального рівня, зокрема, такі: Декларація прав дитини 1959 року; 



                                                                                                  
 

 

Основні принципи незалежності судових органів, схвалені резолюціями 

Генеральної Асамблеї ООН №№ 40/32, 40/146 від 29 листопада та 13 грудня 

1985 року;  Бангалорські принципи поведінки суддів від 19 травня 2006 року, 

схвалені Резолюцією Економічної та Соціальної Ради ООН № 2006/23 від 27 

липня 2006 року; Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи державам-

членам; висновки Консультативної ради європейських суддів до уваги 

Комітету Міністрів Ради Європи. Зазначені документи тлумачать та 

роз’яснюють стандарти прав і свобод людини. 

11. Національний суд використовує Конвенцію про захист прав людини 

і основоположних свобод 1950 р. та практику Європейського суду з прав 

людини, але не завжди робить це релевантно. Релевантний підхід 

використання практики ЄСПЛ полягає в тому, щоб дотримати усіх 

необхідних складових для його існування: недопустиме викривлення змісту 

рішень ЄСПЛ, недопустиме використання окремих цитат без усвідомлення їх 

змісту, недопустиме використання правових позицій ЄСПЛ без урахування 

правових відносин, з огляду на які зазначені позиції були сформульовані. 

12. Встановлено, що завдяки ролі суддівського самоврядування 

можливо формувати незалежну судову владу України. Суддівське 

самоврядування гарантується Законом України «Про судоустрій і статус 

суддів». За допомогою суддівського самоврядування має відстоюватися 

«інтелектуальна незалежність судді», а також утверджуватися імідж судової 

влади. 
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АНОТАЦІЯ 

Біла-Кисельова А. А. Узгодження універсальних і регіональних 

стандартів прав людини в судочинстві України. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

за спеціальністю 12.00.11 – «Міжнародне право». – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. – 

Київ, 2018. 

Дисертація є першим у вітчизняній правовій науці комплексним 

дослідженням міжнародно-правових актів, які регулюють питання 

дотримання прав і свобод людини на універсальному та регіональному 

рівнях, а також встановлення ролі національного суду у подоланні колізії між 

універсальними та регіональними нормами у галузі прав людини. 

У дисертаційному дослідженні здійснено аналіз міжнародно-правових 

актів в межах Америки, Європи, Африки, Близького Сходу та частково 

Південно-Східної Азії.  

Висловлено пропозиції внести зміни та доповнення до Закону України 

«Про міжнародні договори» 2004 р., Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» 2016 р., Цивільного процесуального кодексу України 2004 р., 

Господарського процесуального кодексу України 1991 р., Кодексу 

адміністративного судочинства України 2005 р.  

Автором запропоновано визначення дефініцій: «взаємонеузгоджені 

норми права», «інтелектуальна незалежність судді». 

Ключові слова: права людини, суд, міжнародні судові установи, 

принцип верховенства права, інтелектуальна незалежність судді. 

 

АННОТАЦИЯ 

Белая-Киселева А. А. Согласование универсальных и 

региональных стандартов прав человека в судопроизводстве Украины. – 

Квалификационная научная работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридичних наук 

по специальности 12.00.11 – «Международное право». – Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченка Министерства 

образования и науки Украины. – Киев, 2018. 

Диссертация является первым в отечественной правовой науке 

комплексным исследованием международно-правовых актов, регулирующих 

вопросы соблюдения прав и свобод человека на универсальном и 

региональном уровнях, а также установление роли национального суда для 

устранения коллизий между универсальными и региональными нормами в  

области прав человека. 

В диссертационном исследовании проведен анализ международно-

правовых актов в пределах Америки, Европы, Африки, Ближнего Востока и 

частично Юго-Восточной Азии. 



                                                                                                  
 

 

Высказано предложение внести изменения и дополнения в Закон 

Украины «О международных договорах» 2004 г., Закон Украины «О 

судоустройстве и статусе судей» 2016 г., Гражданский процессуальный 

кодекс Украины 2004 г., Хозяйственный процессуальный кодекс Украины 

1991 г., Кодекс административного судопроизводства Украины 2005 г. 

Автором предложено определение дефиниций: 

«взаимнонесогласованые нормы права», «интеллектуальная независимость 

судьи». 

Ключевые слова: права человека, суд, международные судебные 

учреждения, принцип верховенства права, интеллектуальная независимость 

судьи. 

 

ANNOTATION 

А. Bila-Kyseleva Harmonization of Universal and Regional Human 

Rights Standards in Ukraine’s Judicial Proceedings. – Qualification scientific 

work on the rights of the manuscript. 

Dissertation for Candidate of Law Degree, specialty 12.00.11 – 

«International law». – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of 

Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2018. 

The thesis is the first in the national legal science comprehensive study of 

international legal acts regulating the issues of observance of human rights and 

freedoms at the universal and regional levels, as well as establishing the role of the 

national court in overcoming the conflict between universal and regional norms in 

the field of human rights. 

The author analyzed the international legal acts America, Europe, Africa, the 

Middle East and partly Southeast Asia. In particular, the Convention for the 

Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of 1950, the Charter of 

Fundamental Rights of the European Union of 2000, the American Declaration of 

Human Rights and Duties of 1948, the American Convention on Human Rights 

1969, the African Charter on Human Rights and the peoples of 1981, the Universal 

Islamic Declaration of Human Rights of 1980, the Arab Charter for Human Rights 

in 2004. The different development of human rights in the regions is due to the fact 

that the world community perceives the essence of human rights and freedoms in 

different ways, and the guarantee of the protection of some of them sometimes 

goes against the customs, rules of conduct, religions, historical and political 

peculiarities of the regions, which have a priority for people. The Inter-American 

system for the protection of human rights demonstrates the close connection 

between duty and human rights. The African system for the protection of human 

rights covers not only human rights, but also the rights of peoples (the "third 

generation" of human rights). For countries that practice Muslim traditions, the 

interpretation of human rights is based on religious documents - the Quran and 

Sunnah. The protection of human rights at the level of the states of Southeast Asia 

is based on the model of human rights protection, which reflects the peculiarities of 



                                                                                                  
 

 

the entire community of states in the region with a national dimension. The 

European regional system for the protection of human rights develops in the spirit 

of universal human rights instruments. The 1950 Convention on the Protection of 

Human Rights and Fundamental Freedoms adapts the universal minimum human 

rights to the specifics of European standards in this area. 

The unequal experience of countries in establishing the standards of human 

rights and freedoms is confirmed by the lack of a common opinion on their 

substance, but at the same time testifies to the pluralistic picture of the 

development of the world. 

The thesis analyzed the practice of the European Court of Human Rights and 

established that due to it the international law as a "living law". 

The author perfected the thesis that The collisions between universal and 

regional human rights standards can be overcome by observing the rule of law and 

the following constituents: legality, legal certainty, integrity and the right to a fair 

trial. 

The possibility of interpreting international legal norms by the national court 

is determined due to observance of the judge's own intellectual independence. 

It is proposed to supplement Article 16 of the Law of Ukraine "On 

International Agreements" with Part 3 in the following wording: "The Court is the 

body that provides the harmonization the international treaties of Ukraine". 

In addition, the author proposes to amend and supplement the Law of 

Ukraine "On the Judiciary and Status of Judges" of 2016, Civil Procedural Code of 

Ukraine of 2004, Commercial Procedural Code of Ukraine of 1991, Code of 

Administrative Justice of 2005. 

The author proposed the definition of such definitions: "mutually 

ungarmonized rules of law", "intellectual independence of a judge ". 

Key words: human rights, court, international judicial institutions, the rule 

of law, intellectual independence of a judge. 


