
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

1. Код: ЦПС 2.2 
2. Назва: Європейська конвенція з прав людини: практика застосування, 

український контекст 

3. Тип: обов’язковий  

4. Рівень вищої освіти:ІІ (магістерський) 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 5 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 9 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Кафарський 

Володимир Іванович, доктор юридичних наук, професор 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен знати і вміти:  

• зміст Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод; 

• організацію Європейського суду з прав людини;  

• прецендентні справи Європейського суду з прав людини, а також рішення 

Європейського суду щодо України;  

• порядок застосування норм Конвенції та рішень Європейського суду у 

національних правопорядках держав-учасниць Конвенції;  

• правильно тлумачити та застосовувати норми Конвенції про захист прав людини 

та основоположних свобод;  

• використовувати отримані знання для вирішення професійних завдань, зокрема 

застосовувати правила прийнятності щодо заяв до Європейського суду, 

• аргументувати власну правову позицію посиланнями на прецендентні рішення 

Європейського суду,  

• використовувати набуті знання для забезпечення ефективного виконання рішень 

Європейського суду в Україні 

10. Форми організації занять: лекції, практичні заняття з використанням 

традиційних та інноваційних методів навчання. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Адвокатура 

України, Нотаріат України, Цивільне право, Сімейне право. 

12. Зміст курсу: Історія створення та загальна характеристика Європейської 

конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Структура та процедури 

Європейського суду з прав людини. Процедура розгляду справ в Європейському суді з 

прав людини. Особливості тлумачення Європейським судом Конвенції про захист прав і 

основоположних свобод людини. Право на життя. Право на свободу. Заборона катувань, 

нелюдського та поводження або покарання, що принижує гідність. Заборона рабства і 

примусової праці. Право на справедливий судовий розгляд. Імплементація в Україні 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Право на повагу до 

приватного та сімейного життя. Свобода віросповідання. Свобода вираження поглядів. 

Свобода мирних зібрань та об’єднання. Права вразливих верств населення. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 

04.11.1950 р. та додаткові протоколи, ратифіковані Законом України від 17.07.1997 р. 

(зміни в назві конвенції згідно Закону України від 09.02.2006 р.). Офіційний вісник 

України. 2006. № 32. С. 2371 

2. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав 

людини: Закон України від 23.02.2003 р. Відомості Верховної Ради України. 2006. №30. С. 
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3. Бущенко А.П. Стаття 3 Конвенції про захист прав людини та основоположних 

свобод: систематизований дайджест рішень Європейського суду з прав людини. Х. : Права 

людини, 2009. 412 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Європейський Суд з прав людини: Рішення щодо України. Міністерство юстиції 

України. К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2000. 96 с. 

5. Паліюк В.П. Застосування судами України Конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод. К. : Фенікс, 2004. 263 с. 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 

16 год. лекцій, 16 год. практичних робіт, 58 год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 

впровадження ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-

дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен  письмовий, або тестовий, або усний в кінці 9 

семестру.  

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 

 

Завідувач кафедри 

спеціальних юридичних дисциплін 

д.ю.н., проф.        В.І. Кафарський 

 

 

 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: ЦПС 2.2; 

2. Title: Procedural features of examination of the case by the European Court of Human 

Rights. 

3. Type: compulsory; 

4. Higher education level: the 2
nd

 (Master's degree) 

5. Year of study, when the discipline is offered: 5; 

6. Semester when the discipline is studied: 9; 

7. Number of established ECTS credits: 3; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Kafarsky 

Volodymyr Ivanovich, Doctor of Juridical Sciences, Professor 

9. Results of studies: after studying the discipline the student must know and be able to: 

• the contents of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 

Freedoms;  

• organization of the European Court of Human Rights;  

• the precedent affairs of the European Court of Human Rights, as well as the judgment 

of the European Court on Ukraine;  

• the application of the rules of the Convention and the rulings of the European Court in 

the national legal order of the States Parties to the Convention;  

• correctly interpret and apply the provisions of the Convention for the Protection of 

Human Rights and Fundamental Freedoms; 

• use the acquired knowledge to solve professional problems, in particular to apply the 

rules of admissibility of applications to the European Court,  

• to argue his own legal position with references to the precedent decisions of the 

European Court,  

• to use the acquired knowledge to ensure the effective implementation of the decisions 

of the European Court in Ukraine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Forms of organizing classes: lectures, practical classes using traditional and innovative 

teaching methods. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: the Advocacy of Ukraine, 

the Notary of Ukraine, civil law, family law. 

12. Course contents: History and general characteristics of the European Convention for the 

Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Structure and Procedures of the 

European Court of Human Rights. Procedure for reviewing cases in the European Court of 

Human Rights. Features of the European Court's interpretation of the Convention for the 

Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. The right to life. The right to freedom. 

Prohibition of torture, inhuman and degrading treatment or punishment. Prohibition of slavery 

and forced labor. The right to a fair trial. Implementation of the Convention for the Protection of 

Human Rights and Fundamental Freedoms in Ukraine. The right to respect for private and family 

life. Freedom of religion. Freedom of expression. Freedom of peaceful assembly and association. 

Rights of vulnerable groups of the population. 

13. Recommended educational editions:  
1. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 

04.11.1950 р. та додаткові протоколи, ратифіковані Законом України від 17.07.1997 р. 

(зміни в назві конвенції згідно Закону України від 09.02.2006 р.). Офіційний вісник 

України. 2006. № 32. С. 2371 

2. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав 

людини: Закон України від 23.02.2003 р. Відомості Верховної Ради України. 2006. №30. С. 
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3. Бущенко А.П. Стаття 3 Конвенції про захист прав людини та основоположних 

свобод: систематизований дайджест рішень Європейського суду з прав людини. Х. : Права 

людини, 2009. 412 с. 

4. Європейський Суд з прав людини: Рішення щодо України. Міністерство юстиції 

України. К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2000. 96 с. 

5. Паліюк В.П. Застосування судами України Конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод. К. : Фенікс, 2004. 263 с. 
14. Planned types of educational activities and teaching methods: 

Lectures – 16 hours, practical classes – 16 hours, independent work – 58 hours. Total – 90 hours. 

Methods of teaching: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, 

implementing business and role games, implementing case method, individual tasks of scientific 

research, group tasks of scientific research, using multimedia tools 

15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Final control (40 points): exam written or test oral at the end of the 9
th

 semester.  

Current control (60 points): testing, questioning  

16. Language of teaching: Ukrainian. 
 
Head of the Department of  

Special Law Disciplines,  

Doctor of Juridical Sciences, Professor      V. I. Kafarskiy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


