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ВСТУП 
 

 Захист прав і основоположних свобод людини в Європейському суді 
з прав людини є важливим предметом для підготовки юристів. Ця навчальна 
дисципліна висвітлює роботу Європейського Суду з прав людини, процес 
звернення в Суд і порядок розгляду. Також окремими темами виділено основні 
права і свободи людини, які потрапляють під юрисдикцію ЄСПЛ. З плином 
часу все дедалі актуальнішою є тема захисту прав людини. А з процесом 
євроінтеграції України і поготів. 

Міждисциплінарні зв’язки дисципліни «Захист прав і основоположних 
свобод людини в Європейському суді з прав людини» простежуються з 
Європейським правом, Конституційним правом, Цивільним правом та 
Міжнародним правом 

 

Анотація 

 
Навчальна дисципліна «Захист прав і основоположних свобод людини 

в Європейському суді з прав людини» є вибірковою дисципліною, що 
пропонується до викладання на 2-4 курсах у 3-8 семестрах в обсязі 90 годин. 

Форма підсумкового контролю – залік. Курс «Захист прав і основоположних 
свобод людини в Європейському суді з прав людини»  має на меті 
ознайомлення студентів з аспектами  з 8-ти тем і вивчається  протягом одного 
семестру. В процесі вивчення цієї навчальної дисципліни розглядаються: 
особливості становлення прав людини в історії українського народу; поняття, 
природа та сутність прав людини; право прав людини як галузь сучасного 
міжнародного права, поняття та види міжнародно-правових механізмів та 
процедур захисту прав людини; нормативний зміст та юридичну природу 
Загальної декларації прав людини 1948 р.; права людини та міжнародно-

правові механізми їх захисту у Міжнародних пактах про права людини 1966 
р.; універсальна судова система захисту прав людини; Європейська система 
захисту прав людини, її інституційні органи. 

Навчальна дисципліна «Захист прав і основоположних свобод людини 
в Європейському суді з прав людини» знаходиться у тісному зв’язку з  
конституційним правом, Європейським та міжнародним правом, Державним 
правом зарубіжних країн та ін. 

Під час вивчення цієї навчальної дисципліни студенти повинні 
активно використовувати знання з Міжнародного та Конституційного права. 

Основними формами вивчення навчальної дисципліни є лекції, 
практичні заняття, самостійна робота, поточний і підсумковий контроль. 
Важливим для засвоєння студентами навчального матеріалу є вивчення 
рекомендованих у програмі законодавчих  та відомчих нормативних актів, 
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дотримання вимог та рекомендацій, які ставляться  науково-педагогічними 
працівниками кафедри. 

Ключові слова: Право, захист, Європейський суд, інтереси, людина 

 

Abstract 
The course «Protection of human rights and fundamental freedoms in the 

European Court of Human Rights " is a selective discipline offered for teaching in 

2-4 courses in 3-8 semesters in the amount of 90 hours. Form of final control - credit. 

The course «Protection of human rights and fundamental freedoms in the European 

Court of Human Rights» aims to familiarize students with aspects of 8 topics and is 

studied over one semester. In the course of studying this discipline the following are 

considered: peculiarities of human rights formation in the history of the Ukrainian 

people; the concept, nature and essence of human rights; human rights as an area of 
contemporary international law, concepts and types of international legal 

mechanisms and procedures for the protection of human rights; the normative 

content and legal nature of the Universal Declaration of Human Rights 1948; human 

rights and the international legal mechanisms for their protection in the 1966 

International Covenants on Human Rights; a universal judicial system for the 

protection of human rights; The European system of human rights protection, its 

institutional bodies. 

The course «Protection of human rights and fundamental freedoms in the 

European Court of Human Rights» is closely related to constitutional law, European 

and international law, State law of foreign countries and others. 

In the study of this discipline students should actively use knowledge of 

International and Constitutional Law. 
The main forms of study of the discipline are lectures, practical classes, 

independent work, current and final control. It is important for students to learn the 

study material is the study of legislative and departmental regulations recommended 

in the program, adherence to the requirements and recommendations put by the 

scientific and pedagogical staff of the department. 

Key words: law, defense, European Court of Justice, interests, human 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



5 

 

 

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, 
спеціалізація, 
рівень вищої 

освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

денна форма навчання 
 

 

Кількість кредитів 
– 3 

Всі 
спеціальності 

НУВГП 

 Вибіркова дисципліна 

 

Модулів – 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рік підготовки: 2-4 курс 

 

 

Змістових модулів 
– 2 

 

 

Семестр: 3-8-ий 

 

 

Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання – 0 

 

Лекції – 18 год. 
 

 

 
Загальна кількість 
годин –90 

 
Практичні- 16 год. 
 

 

 

Тижневих 
годин для денної 
форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної 
роботи студента – 

5 

 

 

Рівень вищої 
освіти: перший 
(бакалаврський)  

 

 

Самостійна робота –56 год. 
 

 

 

 
Форма контролю - залік 

Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 
для денної форми навчання - 36% до 64%; 
заочної форми навчання – 9 % до 91% 
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2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1.1. Метою викладання дисципліни «Захист прав людини і 
основоположних свобод  в Європейському суді з прав людини» є 
загальна і спеціальна.  

Загальна мета передбачає: 
1. Формування у студентів науково обґрунтованих уявлень про 

сучасні проблеми  захисту прав і свобод людини. 
2. Ознайомити студентів з основами теорії і практики захисту 

прав людини, функціонуванням систем і механізмів захисту прав 
людини в Європейському суді, а також надати їм вміння роботи з 
міжнародно-правовими джерелами, їх аналізу і тлумачення. 

Спеціальна мета передбачає: 
1. Формування у студентів теоретично і емпірично 

обґрунтованих уявлень про актуальні захисту прав і свобод людини.  
Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 
2. Опанування студентами теоретичним, навчальним і 

нормативним матеріалом: 
3. Підготовка фахівців, здатних виконувати 

висококваліфіковану аналітичну, дослідницьку, організаційну, роботу в 
галузі міжнародного права прав людини, на практиці застосовувати 
знання і навички в сфері захисту прав людини. 

Після вивчення курсу «Захист прав людини і основоположних 
свобод  в Європейському суді з прав людини» студент повинен: 

Знати: 
- особливості становлення прав людини в історії українського 

народу; 
- поняття, природу та сутність прав людини; 
- право прав людини як галузь сучасного міжнародного права, 

поняття та види міжнародно-правових механізмів та процедур захисту 
прав людини; 

- нормативний зміст та юридичну природу Загальної 
декларації прав людини 1948 р.; 

- права людини та міжнародно-правові механізми їх захисту у 
Міжнародних пактах про права людини 1966 р.; 

- універсальну судову систему захисту прав людини; 
- Європейську систему захисту прав людини, її інституційні 

органи; 
Уміти:  
- логічно та професійно обґрунтовувати та висловлювати 

свою точку зору з го проблематики захисту прав людини; 
- використовувати юридичні поняття та категорії, що 

застосовуються у сфері міжнародних відносин щодо прав людини; 
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- професійно тлумачити нормативний зміст і юридичну 
природу основних міжнародно-правових актів з питань захисту прав 
людини; 

- готувати, оформлювати звернення до Європейського Суду з 
прав людини. 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Модуль І. 
Змістовний модуль 1.  Європейська система захисту 

основоположних прав і свобод людини. 
 

 

Тема 1: «Загальні положення про права людини» 
1. Природа та сутність прав людини. 
2. Класифікація прав людини. 
3. Універсальність прав людини. 
4. Покоління прав людини. 
5. Захист прав людини в діяльності Ліги Націй. 
6. Захист прав людини в рамках ООН 

 

 

Тема 2. «Конвенція про захист прав людини та основоположних 
свобод: загальна характеристика» 

 

1. Історичні причини й умови прийняття Конвенції. 
2. Вихідні засади Конвенції. Її структура та зміст. 
3. Протоколи до Конвенції. 
4. Місце Конвенції у національних системах права України й інших 

держав-членів Ради Європи. 
 

 

Тема 3 «Європейський суд з прав людини: загальна 
характеристика» 

1. Історія виникнення ЄСПЛ. 
2. Порядок утворення, склад і внутрішня структура Суду. 
3. Компетенція Суду. 
4. Порядок і форми діяльності Суду. 

 

 

Тема 4.  Порядок звернення до ЄСПЛ. Процедура і етапи розгляду 
справ по суті. 

 
1. Підстави звернення до суду та процедура подачі заяви. 
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2. Зміст і форма заяви 

3. Вирішення прийнятності заяви до розгляду 
4. Прийняття заяви до розгляду 

a) Розгляд заяви по суті 
b) Склад здійснення судового розгляду 

c) Тривалість розгляду заяви 

d) Слухання справи 

e) Прийняття рішення по суті 
5. Участь держави у провадженні.  
6. Обов’язковість рішень та ухвал Суду для держав 

7. Оскарження рішень Суду 

8. Виконання рішень Суду 

 

Змістовний модуль №2. Основні права і свободи людини, які 
можуть захищатися у ЄСПЛ 

Тема 5. «Право на життя та заборона катування, нелюдського або 
такого, що принижує гідність, поводження та покарання у практиці 

Європейського суду з прав людини» 
1. Зміст права на життя у практиці Суду. Виникнення та припинення 

життя людини з точки зору ст. 2 Конвенції. 
2. Обов’язки держави, що випливають зі ст.2 Конвенції.  
3. Зміст заборони катування, нелюдського або такого, що принижує 

людську гідність, поводження чи покарання у практиці Суду. Зміст понять 
«катування», «нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження», 
«нелюдське або таке, що принижує гідність, покарання» у практиці Суду.  

4. Обов’язки держави, що випливають зі ст. 3 Конвенції. 
5. Ознаки катування у рішеннях Суду проти України. 

 

Тема 6.  «Право на повагу до особистого й сімейного життя та 
заборона дискримінації у практиці Європейського суду з прав людини» 

1. Зміст права на повагу до приватного і сімейного 
життя, на повагу до житла, права на недоторканність кореспонденції, 
телефонних розмов. Поняття «приватне життя», «сімейне життя», «житло» в 
інтерпретації Суду.  

2. Втручаня у право на повагу до приватного і сімейного життя. Межі 
прав, передбачених ст.8 Конвенції. 

3. Обов’язки держави, що випливають зі ст.8 Конвенції.  
4. Типові порушення права на повагу до особистого й сімейного життя 

у рішеннях Суду щодо України 

5. Зміст заборони дискримінації. Несамостійний характер права на 
недискримінацію, передбаченого ст.14 Конвенції. 
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Тема7. «Право на справедливий судовий розгляд та право на 
ефективний засіб юридичного захисту у практиці Європейського суду з 

прав людини» 
1. Право на суд у розумінні ст.6 Конвенції. Обмеження цього права. 

Поняття «суд», «цивільні права та обов’язки» і «кримінальне обвинувачення» 
у практиці Суду.  

2. Презумпція невинуватості: тлумачення Судом ч.2 ст.6 Конвенції. 
3. Права обвинуваченого у практиці Суду як гарантії права на суд. 
4. Зміст права на ефективний засіб правового захисту. Критерій 

«ефективності» такого засобу.  
5. Сфера застосування права на ефективний засіб національного 

правового захисту 

 

 

Тема 8 «Свобода віросповідання та свобода вираження поглядів у 
практиці Європейського суду з прав людини» 

1. Зміст свободи віросповідання.  
2. Поняття «свобода думки, совісті та віросповідання», «абсолютна 

свобода переконань», «сповідування переконань» в інтерпретації Суду. 
3. Втручання у свободу віросповідання. Критерії відповідності такого 

втручання Конвенції. 
4. Зміст свободи вираження поглядів.  
5. Сфера дії свободи вираження поглядів.  
6. Типові порушення свободи віросповідання та свободи вираження 

поглядів у рішеннях Суду щодо України. 
 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

 

усього у тому числі 
  

 

л. п. лаб. інд. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Європейська система захисту основоположних прав і свобод 
людини.. 
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Тема 1. Загальні 
положення про права 
людини 

11 2 2   7 

Тема 2. Конвенція про 
захист прав людини та 
основоположних 
свобод: загальна 
характеристика 

11 2 2   7 

Тема 3. Європейський 
суд з прав людини: 
загальна 
характеристика 

11 2 2   7 

Тема 4. Порядок 
звернення до ЄСПЛ. 
Процедура і етапи 
розгляду справ по суті 

12 3 2   9 

Разом Змістовий 
модуль 1 

45 9 8   30 

Змістовий модуль 2. Основні права і свободи людини, які можуть захищатися у 
ЄСПЛ 

Тема 5. Право на 
життя та заборона 
катування, 
нелюдського або 
такого, що принижує 
гідність, поводження 
та покарання у 
практиці 
Європейського суду з 
прав людини 

11 2 2   6 

Тема 6. Право на повагу 
до особистого й 
сімейного життя та 
заборона дискримінації у 
практиці Європейського 
суду з прав людини 

11 2 2   6 

Тема 7. Право на 
справедливий судовий 
розгляд та право на 
ефективний засіб 
юридичного захисту у 

11 2 2   7 
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практиці Європейського 
суду з прав людини 

Тема 8. Свобода 
віросповідання та 
свобода вираження 
поглядів у практиці 
Європейського суду з 
прав людини 

12 3 2   7 

Разом Змістовий 
модуль 2 

45 9 8   26 

Всього 90 18 16   56 

 

 

5.ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ  ЗАНЯТЬ 
 

№ Назва теми К-сть годин 

Денна 
форма 

 

1 Тема 1. Загальні положення про права людини 2 

2. Тема 2. Конвенція про захист прав людини та 
основоположних свобод: загальна характеристика 

 

2 

 

3. Тема 3. Європейський суд з прав людини: загальна 
характеристика 

 

2 

 

 

4. Тема 4. Порядок звернення до ЄСПЛ. Процедура і 
етапи розгляду справ по суті 

2 

5. Тема 5. Право на життя та заборона катування, 
нелюдського або такого, що принижує гідність, 
поводження та покарання у практиці 
Європейського суду з прав людини 

2 

6. Тема 6. Право на повагу до особистого й сімейного 
життя та заборона дискримінації у практиці 
Європейського суду з прав людини 

2 

7. Тема 7. Право на справедливий судовий розгляд та право 
на ефективний засіб юридичного захисту у практиці 
Європейського суду з прав людини 

2 
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8. Тема 8. Свобода віросповідання та свобода вираження 
поглядів у практиці Європейського суду з прав людини 

2 

 Всього 16 

 

 

6. САМОСТІЙНА РОБОТА 

№ Назва теми Кількість годин 

1.  Тема 1. Загальні положення про права людини 8 

2. Тема 2. Конвенція про захист прав людини та 
основоположних свобод: загальна характеристика 

8 

3. Тема 3. Європейський суд з прав людини: загальна 
характеристика 

8 

4. Тема 4. Порядок звернення до ЄСПЛ. Процедура і 
етапи розгляду справ по суті 

8 

5. Тема 5. Право на життя та заборона катування, 
нелюдського або такого, що принижує гідність, 
поводження та покарання у практиці 
Європейського суду з прав людини 

8 

6. Тема 6. Право на повагу до особистого й сімейного 
життя та заборона дискримінації у практиці 
Європейського суду з прав людини 

8 

7. Тема 7. Право на справедливий судовий розгляд та 
право на ефективний засіб юридичного захисту у 
практиці Європейського суду з прав людини 

8 

 Всього 56 

 
 

7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
Науковими та методичними основами викладання дисципліни «Захист 

прав людини і основоположних свобод в Європейському суді з прав людини» 

є системний підхід. Методологія вивчення дисципліни і оцінювання знань 
слухачів заснована на індивідуально-диференційованому навчанні. 

Контроль за рівнем засвоєнням знань здійснюється шляхом застосування 
різних форм опитування, написання контрольних робіт на семінарських 
заняттях, проведення модульного контролю, складання заліку.  

При виставленні оцінок (балів) враховуються, насамперед, знання, 
розуміння й уміння аналізувати конкретні ідеї. 

Під час вивчення дисципліни буде проводитись: 
Основними методами навчання є:  

1. лекції;  
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2. практичні завдання; 
3. наукова робота; 
4. самостійна робота; 
5. ситуаційні завдання; 

6. круглі столи. 

 

8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
Оцінювання результатів поточного контролю проводиться у розрахунку від 

0 до 100 балів. Основними методами оцінювання є:  
1. аналіз усних відповідей;  
2. виконання практичних завдань. 

Оцінювання виконання завдань здійснюється за такими критеріями (у % 
від кількості балів, виділених на завдання із заокругленими до цілого числа): 

0% - завдання не виконано; 
40% - завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не 

конкретні, звіт підготовлено недбало; 
60% - завдання виконано повністю, висновки містять окремі недоліки, 

судження студента не достатньо аргументовані, звіт підготовлено з незначним 
відхиленням від вимог; 

80% - завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві 
недоліки несистемного характеру ; 

100% - завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
 

 

 

9. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

Поточне тестування та самостійна робота 

Су
ма

 

Змістовий модуль №1 
МК

1 
Змістовий модуль №2 МК2 

100 

Т1 Т2 Т3 Т4 
20 

Т5 Т6 Т7 Т8 
20 

7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів. 
 

 ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національної шкалою 

для екзамену, 
курсового проекту 
(роботи), практики 

для заліку 
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90-100 відмінно  

 

зараховано 
82-89 добре 

74-81  
 64-73 задовільно 

60-63  
 

35-59 незадовільно з 
можливістю 
повторного 
складання 

не зараховано з 
можливістю повторного 

складання 

0-34 незадовільно з 
обов’язковим 

повторним 
вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

 

 

9. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 Міщук І. В. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 

роботи з навчальної дисципліни «Захист прав людини та основоположних 
свобод в Європейському скді з прав людини» для студентів всіх 
спеціальностей НУВГП денної форми навчання 2019 // Міщук І. В. URL: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/16470/ 

 

11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

1. Базова 
1. Абашидзе А. Х., Алисиевич Е. С. Право Совета Европы. Конвенция о 

защите прав человека и основных свобод : учебное пособие / А. Х. 
Абашидзе, Е. С. Алисиевич. М. : Междунар. отношения, 2007. 304 с. 

2. Андріанов К. В. Роль контрольного механізму Конвенції про захист 
прав і основних свобод людини в процесі реалізації її норм: дис… 
канд. юрид. наук / К. В. Андріанов. К., 2002. 185 с. 

3. Биштыга А. Европейский суд по правам человека / А. Биштыга; науч. 
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http://ep3.nuwm.edu.ua/5994/
http://ep3.nuwm.edu.ua/5994/
http://ep3.nuwm.edu.ua/5994/
http://ep3.nuwm.edu.ua/5994/
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Конвенція від 4 листопада 1950 року, зі змінами і доповненнями, 
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