
0 

 

 
 

Національний університет водного господарства та 
природокористування 

Навчально науковий інститут права 

 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

 
Голова науково-методичної 

ради НУВГП 

___________ Олег ЛАГОДНЮК 

 
 «___» __________2020 

 
 

07-02-05S 

СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 
SYLABUS 

Захист прав людини і основоположних 
свобод в Європейському Суді з прав 

людини 

Protection of human rights and 
fundamental freedoms in the European 

Court of Human Rights 

Шифр за ОП ВБ Code in Educational Program 

Освітній рівень: 
бакалаврський 

(перший)/магістерський (другій) 

Educational level: 
bachelor (first)/magister (second) 

Галузь знань 

____________________- 
__ 

Fields of knowledge 

___________________ 

Спеціальність 

___________________ 
___ 

Speciality 

___________________ 

Освітня програма: 
___________________ 

Educational Program: 
____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РІВНЕ -2020 

 
 



1 

 

Силабус навчальної дисципліни «Захист прав людини і 
основоположних свобод в Європейському Суді з прав людини» для 
здобувачів вищої освіти  ступеня «бакалавр»  які навчаються за 
освітньо-професійними програмами Рівне. НУВГП. 2020. 18 стор. 
 
 

 
Розробник силабусу: Міщук Інна Володимирівна, к.ю.н.,  професор 
кафедри конституційного права та галузевих дисциплін 

 
 
Силабус  схвалений на засіданні кафедри  
Протокол  № 1  від “31” серпня 2020 року 

 
Завідувач кафедри: Міщук Інна Володимирівна, к.ю.н., професор 
кафедри конституційного права та галузевих дисциплін 

 
Схвалено науково-методичною радою з якості ННІП 

Протокол  № 1 від “2 ”вересня 2020 року 

Голова науково-методичної ради з якості ННІП 
______________В.І.Цимбалюк, к.ю.н., професор кафедри спеціальних 
юридичних дисциплін 

 
Схвалено науко-методичною радою НУВГП 

Протокол  № 5  від “21 ”жовтня 2020 року 

Вчений секретар науково-методичної ради                           Т.А.Костюкова 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

© Міщук І.В., 2020 

© НУВГП, 2020 

 
 
 



2 

 

 
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ* 

Ступінь вищої освіти бакалавр  
Освітня програма - 

Спеціальність Всі спеціальності НУВГП 

Рік навчання, семестр 2-4 рік навчання, 3-8 семестр 
Кількість кредитів 3 

Лекції: 14год./2 год. 
Практичні  заняття: 16 год./6 год. 
Самостійна робота: 60 год./82 год. 
Курсова робота: ні 
Форма навчання денна/заочна 

Форма підсумкового 
контролю 

залік 

Мова викладання  
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА* 

ПРОФАЙЛ ЛЕКТОРА 

Лектор 

 

Міщук Інна Володимирівна, 
к.ю.н.,професор кафедри 
конституційного права та галузевих 
дисциплін 

Вікіситет https://cutt.ly/CfVDQlD 

ORCID http://orcid.org/0000-0002-1491-161X  

Як комунікувати  i.v.mishchuk@nuwm.edu.ua 

Актуальні оголошення на сторінці 
дисципліни в системі MOODLE 

 
  

  
  
  

  
  
  
  
  

ПРО ДИСЦИПЛІНУ  
Анотація навчальної 
дисципліни, 
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в т.ч. мета та цілі Суді з прав людини» є актуальною в 
розрізі підвищеної уваги до прав і свобод 
людини в сучасному суспільстві. 
Європейький суд з захисту прав людини є 
тою інституцією, яка дає можливість 
людині здійснити її захист на 
міжнародному рівні, вичерпавши всі 
можливі способи захисту в національному 
судосинстві. 
Викладання дисципліни «Захист прав 
людини і основоположних свобод в 
Європейському Суді з прав 
людини»передбачає загальну і спеціальну 
мету: 
Загальна мета: Формування у студентів 
науково-обгрунтованих уявлень про 
сучасні проблеми захисту прав і свобод 
людини; Ознайомити студентів з 
основами теорії та практики захисту 
прав людини, функціонування систем і 
механізмів захисту прав людини в 
Європейському суду, а також надати їм 
вміння роботи з міжнародно-правовими 
джерелами, їх аналізу і тлумачення. 
Спеціальна мета: формувати у 
студентів теоретично і емпірично 
обгрунтованих уявлень про актуальні 
питання захисту прав та і сврбод 
людини. 
Цілями дисципліни є: ознайомитися з 
основними процедурами захисту прав 
людини в Європейському суді з захисту 
прав людини; вивчити практику 
застосування результатів справ 
розглянутих ЄСзПЛ, професійно 
тлумачити нормативний зміст і 
юридичну пироду основних міжнародно-
правових актів з питань захсту прав 
людини; вміти готувати, офрмляти 
звернення до ЄСзПЛ. 
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Посилання на 
розміщення  
навчальної 
дисципліни  на 
навчальній 
платформі Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?i
d=3722 

Компетентності Здатність до абстрактного мислення, 
аналізу та синтезу. Здатність до 
пошуку, оброблення та аналізу інформації 
з різних джерел. Здатність спілкуватися 
іноземною мовою у професійній сфері як 
усно, так і письмово. Здатність 
працювати в міжнародному 
контексті.Здатність застосовувати 
принципи верховенства права для 
розв’язання складних задач і проблем, у 
тому числі, у ситуаціях правової 
невизначеності. Здатність аналізувати 
та оцінювати вплив правової системи 
Європейського Союзу на правову систему 
України. Здатність аналізувати та 
оцінювати вплив Конвенції про захист 
прав людини та основоположних свобод, 
а також практики Європейського суду з 
прав людини на розвиток правової 
системи та правозастосування в Україні.  
Здатність оцінювати взаємодію 
міжнародного права та міжнародних 
правових систем з правовою системою 
України. Здатність ухвалювати рішення у 
ситуаціях, що вимагають системного, 
логічного та функціонального 
тлумачення норм права, а також 
розуміння особливостей практики їх 
застосування. Здатність самостійно 
готувати проекти актів 
правозастосування, враховуючи вимоги 
щодо їх законності, обґрунтованості та 
вмотивованості. 

Програмні 
результати 
навчання 

Оцінювати природу та характер 
суспільних процесів і явищ, і виявляти 
розуміння меж та механізмів їх правового 
регулювання;вільно спілкуватися 
правничою іноземною мовою (однією з 
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офіційних мов Ради Європи) усно і 
письмово; оцінювати достовірність 
інформації та надійність джерел, 
ефективно опрацьовувати та 
використовувати інформацію для 
проведення наукових досліджень та 
практичної діяльності; генерувати нові 
ідеї та використовувати сучасні 
технології у наданні правничих послуг; 
проводити порівняльно-правовий аналіз 
окремих інститутів права різних 
правових систем, враховуючи 
взаємозв’язок правової системи України з 
правовими системами Ради Європи та 
Європейського Союзу; інтегрувати 
необхідні знання та розв’язувати складні 
задачі правозастосування у різних сферах 
професійної діяльності. 

Перелік соціальних, 
«м’яких» навичок (soft 
skills) 

Комунікативні навички, менеджмент 
проектами, самоорганізація, досвід 
роботи в команді, вирішення правових 
конфліктів, здатність до навчання, 
формування власної  думки,  здатність 
логічно обґрунтовувати свою позицію. 

 

Структура навчальної 
дисципліни 

Зазначено в таблиці нижче  

Методи оцінювання 
та структура оцінки 

Для досягнення цілей та завдань курсу 
студентам потрібно вчасно виконати 
завдання зі складання та оформлення 
документів, вчасно здати модульні 
контролі знань. 
Викладач проводить оцінювання 
індивідуальних завдань студентів 
шляхом усного опитування та письмових 
завдань. 
Також, студент під наглядом викладача 
самостійно оцінює свою роботу. 
 За вчасне та якісне виконання завдань, 
студент отримує такі обов’язкові бали: 
48  балів за усні та письмові завдання; 
12 балів за індивідуально-дослідне 
завдання; 
20 балів – модуль 1; 
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20 балів – модуль 2. 
Усього 100 балів. 
Студенти можуть отримати додаткові 
бали за: виконання рефератів,есе 
дослідницького характеру за темою 
курсу. Тему можуть дослідницької роботи 
вибрати самостійно за погодженням із 
викладачем. Додаткові бали студентам 
також можуть бути зараховані за 
конкретні пропозиції з удосконалення 
змісту навчальної дисципліни. 

  
Модульний контроль проходитиме у 
формі тестування. У тесті 30 запитань 
різної складності: рівень 1 – 20 запитань 
по 0,5 бали (10 балів), рівень 2 – 9 
запитань по 0,9 бали (8,1 бали), рівень 3 – 
1 запитання по 1,9 бали (1,9 бали). 
Усього – 20 балів.  
    Лінк на нормативні документи, що 
регламентують проведення поточного 
та підсумкового контролів знань 
студентів, можливість їм подання 
апеляції: http://nuwm.edu.ua/strukturni-
pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-
otsiniuvannia-znan/dokumenti 
 

 

Місце навчальної 
дисципліни в освітній 
траєкторії здбувача 
вищої освіти 

Дана дисципліна є вибірковою і допомагає 
здобувачу освіти побудувати свою 
освітню траєкторію.  

 

Поєднання навчання 
та досліджень 

Студенти мають можливість додатково 
отримати бали за виконання:   
-індивідуальних завдань дослідницького 
характеру,  
- написання та опублікування наукових 
статей з тематики курсу; 
-написання та опублікування тез; 
-  участь у круглих столах. 

 

Інформаційні ресурси 1. Clapham, A. Human Rights: A Very Short 
Introduction / A. Clapham. – Oxford: Oxford 
University Press, 2017. – 3 193 p  
2. Donnelly, J. Universal Human Rights in 
Theory and Practice / J. Donnelly. – 2d ed. – 

 

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
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Ithaca, New York: Cornell University Press, 
2017. – 290 p. 
3. Загальна декларація прав людини. ООН; 
Декларація, Міжнародний документ від 
10.12.1948. Офіційний вісник України. – 
2018 р., № 93, с. 89. 
4. Мицик В.В. Права людини у 
міжнародному праві: міжнародно-правові 
механізми захисту: підручник для вузів. - К., 
2010 – 510 с.  
5.Сироїд Т. Л. Міжнародний захист прав 
людини : навч. посіб. / Т. Л. Сироїд, Л. О. 
Фоміна. – Харків : Право, 2019. – 310 с. 
6. Міжнародна система захисту прав 
людини : навчальний посібник / І. А. Шуміло. 
– Київ: ФОП Голембовська О.О. – 2018. – 
168 с. 
7. Орлова О. О., Бургай К. Р. Практика 
європейського суду з прав людини в 
контексті європейського розвитку 
українського суспільства. Українське 
суспільство в контексті правових побудов: 
матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. 
Дніпро, 12 квіт. 2019 р.). Дніпро: 
Дніпропетровський держ. ун-т внутр 
справ, 2019. С. 34 -37. 
8. Міжнародний пакт про громадянські і 
політичні права. Резолюція 2200А 
Генеральної Асамблеї ООН. 16 грудня 1966. 
[електронний режим доступу]: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#
Text (дата звернення 08.09.20) 

9. Про виконання рішень та застосування 
практики Європейського суду з прав 
людини: закон України від 23.02.2006р. 
№3477-VI [електронний режим 
доступу]:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show
/3477-15#Text (дата звернення 08.09.20) 

10. Про ратифікацію Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод 1950 
року, Першого протоколу та протоколів 
№ 2, 4, 7 та 11 до Конвенції : закон України 
від 17.07.1997 року[електронний режим 
доступу] 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/475/97-

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/475/97-вр#Text
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%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення 
08.09.20) 

12. Конвенція про захист прав людини і 
основоположних свобод: Конвенція від 04 
листопада 1950 року [електронний режим 
доступу]:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show
/995_004#Text (дата звернення 08.09.20) 

13. Загальна декларація прав людини 
[електронний режим доступу]: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#
Text (дата звернення 08.09.20) 

 

 

ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)*  

Дедлайни та 
перескладання 

Ліквідація академічної заборгованості 
здійснюється згідно «Порядку ліквідації 
академічних заборгованостей у НУВГП», 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього 
документу і реалізується право студента 
на повторне вивчення дисципліни чи 
повторне навчання на курсі. 
     Перездача модульних контролів  
здійснюється згідно 
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-
nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-
znan/dokumenti. 
     Оголошення стосовно дедлайнів здачі 
та перездачі оприлюднюються на сторінці 
MOODLE https://exam.nuwm.edu.ua/ 

 

Правила академічної 
доброчесності 

За списування під час проведення 
модульного контролю чи підсумкового 
контролю, студент позбавляється 
подальшого права здавати матеріал і у 
нього виникає академічна заборгованість. 
     За списування під час виконання окремих 
завдань, студенту знижується оцінка у 
відповідності до ступеня порушення 
академічної доброчесності. 
     Документи стосовно академічної 
доброчесності (про плагіат, порядок здачі 
курсових робіт, кодекс честі студентів, 
документи Національного агентства 
стосовно доброчесності) наведені на 
сторінці ЯКІСТЬ ОСВІТИ сайту НУВГП - 
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-
dobrochesnistj 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
https://exam.nuwm.edu.ua/
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
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Вимоги до 
відвідування 

Студенту не дозволяється пропускати 
заняття без поважних причин. Якщо є 
довідка про хворобу чи іншу поважну 
причину то студенту не потрібно 
відпрацьовувати пропущене заняття.  
Студент має право оформити 
індивідуальний графік навчання згідно 
відповідного положення 
http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/ 
При об’єктивних причинах пропуску 
занять, студенти можуть самостійно 
вивчити пропущений матеріал на 
платформі MOODLE 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id
=341 
Здобувачі без обмежень можуть на 
заняттях використовувати мобільні 
телефони та ноутбуки, проте студент 
повинен пам’ятати про академічну 
доброчесність. 

   

 

Неформальна та 
інформальна освіта 

Студенти мають право на 
перезарахування результатів навчання 
набутих у неформальній та інформальній 
освіті згідно відповідного положення 
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita. 
Також студенти можуть самостійно на 
платформах Prometheus, Coursera, edEx, 
edEra, FutureLearn та інших опановувати 
матеріал для перезарахування 
результатів навчання. При цьому важливо, 
щоб знання та навички, що формуються 
під час проходження певного онлайн-курсу 
чи його частин, мали зв'язок з очікуваними 
навчальними результатами даної 
дисципліни/освітньої програми та 
перевірялись в підсумковому оцінюванні. 

 

ДОДАТКОВО  

Правила отримання 
зворотної інформації 
про дисципліну* 

Щосеместрово студенти заохочуються 
пройти  онлайн опитування стосовно 
якості викладання та навчання 
викладачем даного курсу та стосовно 
якості освітнього процесу в НУВГП. 
     За результатами анкетування 
студентів викладачі можуть покращити 

 

http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=341
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=341
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita
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якість навчання та викладання за даною 
та іншими дисциплінами. 
     Результати опитування студентам 
надсилають обов’язково. 
     Порядок опитування, зміст анкет та 
результати анкетування здобувачів 
минулих років та семестрів завантажені 
на сторінці «ЯКІСТЬ ОСВІТИ»:  
http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja 

http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja. 
 

Оновлення* За ініціативою викладача зміст даного 
курсу оновлюється щорічно враховуючи 
зміни у законодавстві України, наукових 
досягнень у галузі МЗПЛ. 
    До оновлення дисципліни також можуть 
долучатися здобувачі освіти, зовнішні 
стейкхолдери. Зокрема вони  подають 
пропозиції щодо оновлення дисципліни 
шляхом надання пропозицій викладачу  

 

Навчання осіб з 
інвалідністю 

Документи та довідково-інформаційні 
матеріали стосовно організації 
навчального процесу для осіб з 
інвалідністю доступно за посиланням  
http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju 
      У випадку навчання таких категорій 
здобувачів освітній процес даного курсу 
враховуватиме, за можливістю, усі 
особливі  потреби здобувача.  
      Викладач та інші здобувачі даної 
освітньої програми максимально 
сприятимуть організації навчання для осіб 
з інвалідністю та особливими освітніми 
потребами. 

 

Практики, 
представники 
бізнесу,  фахівці, 
залучені до 
викладання 

-  

  
*  пункти, які обов’язково потрібно заповнит 

РЕКОМЕНДОВАНА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Лекцій 16 год Прак./лабор./сем. 16 год Самостійна робота 58 
год 

 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН1 

Знати поняття прав людини, їх класифікацію, принципи та постулати 
основних політико-правових актів про права людини та особливості 

http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju
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становлення ідеї прав людини  
 

Види навчальної роботи 
студента 
(що студенти повинні виконати) 

Практичні завдання,  дискусії, ессе, тести, 
опитування,  проект, індивідуальні консультації 

Методи та технології навчання Проблемно-пошуковий метод, навчальна дискусія, 
демонстрація, мозковий штурм 
Проблемна лекція, лекція-візуалізація, Робота в 
групі, аналіз конкретних ситуацій 

Засоби навчання Технічні засоби, Мльтимедійні засоби, бібліотечні 
фонди, 

 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН2 

Аналізувати міжнародно-правові документи 
 

Види навчальної роботи 
студента 
(що студенти повинні виконати) 

Практичні заняття, дискусії, таблиці-схеми, проект 
, індивідуальні консультації,  тести 

Методи та технології навчання Проблемно-пошуковий метод, навчальна дискусія, 
демонстрація, мозковий штурм 
Проблемна лекція, лекція-візуалізація, Робота в 
групі, аналіз конкретних ситуацій 

Засоби навчання Технічні засоби, Мльтимедійні засоби, бібліотечні 
фонди, інтернет ресурси 

 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН3 

Вміти розрізняти  системи захисту  прав людини. Обгрунтовувати доцільність  
існування  систем захисту прав людини 

 
Види навчальної роботи 
студента 
(що студенти повинні виконати) 

Практичні заняття, дискусії, таблиці-схеми, проект 
, індивідуальні консультації,  тести, презентації, 
моделювання 

Методи та технології навчання Проблемно-пошуковий метод,  навчальна 
дискусія, мозковий штурм, кейс-стаді 
Проблемна лекція, лекція візуалізація 

Засоби навчання Технічні засоби, мультимедійні засоби, бібліотечні 
фонди, інтернет ресурси 

 
За поточну (практичну) 
 складову оцінювання 20  балів (4 
практичні заняття) +10 балів 
(індивідуальна робота студента) 

За модульний (теоретичний) 
 контроль знань, модуль 1 20 балів 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН4 
Знати роль та значення Європейської конвенціїї з захисту прав людини  та 

основоположних  свобод 

Види навчальної роботи 
студента 
(що студенти повинні 
виконати)            

                                                                   
Практичні  

Практичні заняття, дискусії, таблиці-схеми, 
проект , індивідуальні консультації,  тести, 
презентації, моделювання 

Методи та технології навчання                    Проблемно-пошуковий метод,  навчальна 
дискусія, мозковий штурм, кейс-стаді 
Проблемна лекція, лекція візуалізація 
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Засоби навчання  Технічні засоби, мультимедійні засоби, 
бібліотечні фонди, інтернет ресурси 

 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН5 

Розуміти  і вміти  аналізувати рішення  Європейського суду з захисту прав 
людини 

Види навчальної роботи 
студента 

(що студенти повинні виконати) 

Практичні заняття, ситуативна справа, рольова 
гра, ділова гра, індивідуальні консультації 

Методи та технології навчання Проблемно-пошуковий метод,  навчальна 
дискусія, мозковий штурм, кейс-стаді 
Проблемна лекція, лекція візуалізація 

Засоби навчання Технічні засоби, мультимедійні засоби, 
бібліотечні фонди, інтернет ресурси 

 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН6 

Вміти готувати  процесуаьлні документи,   які супроводжують процес  
розгляду справи в Європейському суді з захисту прав людини 

 
Види навчальної роботи 
студента 

(що студенти повинні виконати) 

Практичні заняття, аналітична записка, 
структурований кейс,  

Методи та технології навчання Творчий метод, проблемно-пошуковий, мозковий 
штурм, кейс-стаді 
Дослідницька робота, аналіз конкретних ситуацій,  

Засоби навчання Технічні засоби, мультимедійні засоби, бібліотечні 
фонди, інтернет ресурси 

 
За поточну (практичну) 
 складову оцінювання 20  балів (4 
практичні заняття) +10 балів 
(індивідуальна робота студента) 

За модульний (теоретичний) 
контроль знань, модуль 2  20  балів 

 
Усього за поточну (практичну) складову оцінювання, балів 60 

Усього за модульний (теоретичний) контроль знань, модуль 1, 
модуль  2, бали 

40 

Усього за дисципліну 100 
*для екзаменаційних дисциплін співвідношення поточного (практичного) та модульного 
(підсумкового) контролів - 60 та 40 

 

 

 

ЛЕКЦІЙНІ/ПРАКТИЧНІ/СЕМІНАРСЬКІ/ЗАНЯТТЯ/ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ 

 
Тема 1:    Загальні положення про права людини 

 

Результати 
навчання 
РН1,РН2 

Кількіс
ть 

годин 
2год; 
2 год. 

Література: 
1.Статут ООН від 26 червня 
1945 р. Міжнародні 
документи. Організація 
об’єднаних націй (ООН).  
2. Загальна декларація прав 

Лінк на 
MOODLE:https://exam.nuwm.edu.ua/co

urse/view.php?id=3722 
 

Додаткові ресурси: 
https://www.youtube.com/watch?v=8qE

https://www.youtube.com/watch?v=8qEscUGOcyw
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Людини від 10 грудня 1948 р. 
Міжнародні документи. 
Організація об’єднаних націй 
(ООН). 
3. Європейська Конвенція про 
громадянство. Міжнародний 
договір від 7 листопада 1997 
року (Витяг) Бюлетень 
законодавства і юридичної 
практики України. 2001. № 11. 
С. 69-77. 
4. Конвенція про захист прав 
людини і основоположних 
свобод від 04 листопада 1950 
р., з поправками, внесеними 
відповідно до положень 
Протоколів № 11 та № 14 
URL: 
http:zakon2.rada.gov.ua/laws/s
how 995_004 
5. Міжнародний пакт про 
громадянські і політичні права 
від 16 грудня 1966 р. URL: 
http: 
zakon2.rada.gov.ua/laws/show 
995 043 6. Міжнародний пакт 
про соціальні, економічні і 
культурні права від 16 грудня 
1966 р. URL: http: 
zakon2.rada.gov.ua/laws/show 
995_042 
7. Європейська хартія 
регіональних мов або мов 
меншин від 5 листопада 1992 
року Офіційний вісник 
України. 2006. № 50. Ст. 3381. 
8. Конвенція про статус 
апатридів. Міжнародний 
договір від 28 вересня 1954 
року (Витяг). Бюлетень 
законодавства і юридичної 
практики України. 2001. № 11. 
С. 131-139. 
9. Конвенція про статус 
біженців. Документ ООН від 
28 липня 1951 року (Витяг). 
Бюлетень законодавства і 
юридичної практики України. 
2001. № 11. С. 111- 120. 
10. Про міжнародні договори 
України: Закон України від 29 
червня 2004 р. Відомості 
Верховної Ради України. 
1994. № 10. Ст. 45.  

scUGOcyw 
https://www.youtube.com/watch?v=U-

zrimFJlGU 
https://www.youtube.com/watch?v=bad

8A6DvF7g 
https://www.youtube.com/watch?v=6tU-

x3wMUh0 
 

Опис теми Природа та сутність прав людини. Класифікація прав людини. Універсальність 
прав людини. Покоління прав людини. Захист прав людини в діяльності Ліги 
Націй. 

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

Результати 
навчання 
РН2,РН4 

Кількіс
ть 
годин:
2 год., 

Література:  
1. Конвенція про захист прав 
людини та основоположних 
свобод [Режим доступу]: 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.

php?id=3722  
 

https://www.youtube.com/watch?v=U-zrimFJlGU
https://www.youtube.com/watch?v=U-zrimFJlGU
https://www.youtube.com/watch?v=bad8A6DvF7g
https://www.youtube.com/watch?v=bad8A6DvF7g
https://www.youtube.com/watch?v=6tU-x3wMUh0
https://www.youtube.com/watch?v=6tU-x3wMUh0
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3722
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3722
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2 год. https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/995_004#Text (дата 
звернення 8.08.2020) 
2. Протокол  
до Конвенції про захист прав 
людини  
і основоположних свобод 
[Режим доступу]: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/994_535#Text(дата 
звернення 8.08.2020) 
3. Протокол N 14 до Конвенції 
про захист прав людини і 
основоположних свобод, який 
змінює контрольну систему 
Конвенції [Режим доступу]: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/994_527#Text (дата 
звернення 8.08.2020) 
 

Опис теми Історичні причини й умови прийняття Конвенції.  Загальна характеристика 
Конвенції та її структура. Протоколи до Конвенції їх значення. Процес 
ратифікації  Конвенції Україною. 

Тема 3: Європейський суд з прав людини  : загаьна характеристика 
Результати 
навчання   
РН3, РН5, 

РН6 

Кількіс
ть 
годин: 
4 год.. 
2 год. 

Література: 
1. Сироїд Т. Л. Міжнародний 
захист прав людини : навч. 
посіб. / Т. Л. Сироїд, Л. О. 
Фоміна. – Харків : Право, 
2019. – 310 с. 
2. Міжнародна система 
захисту прав людини : 
навчальний посібник / І. А. 
Шуміло. – Київ: ФОП 
Голембовська О.О. – 2018. – 
168 с. 
3. Орлова О. О., Бургай К. Р. 
Практика європейського суду 
з прав людини в контексті 
європейського розвитку 
українського суспільства. 
Українське суспільство в 
контексті правових побудов: 
матер. Всеукр. наук.-практ. 
конф. (м. Дніпро, 12 квіт. 2019 
р.). Дніпро: 
Дніпропетровський держ. ун-т 
внутр справ, 2019. С. 34 -37. 
4. Конвенція про захист прав 
людини і основоположних 
свобод: Конвенція від 04 
листопада 1950 року 
[електронний режим 
доступу]:https://zakon.rada.gov
.ua/laws/show/995_004#Text 
(дата звернення 08.09.20) 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.

php?id=3722  
Додаткові ресурси: 

https://www.echr.coe.int/Documents/Co
nvention_UKR.pdf 

http://www.nsj.gov.ua/files/1529653117
1517493988%D0%97%D0%B1%D1%9
6%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B
A%20%D1%80%D1%96%D1%88%D0
%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%84
%D0%A1%D0%9F%D0%9B_30.01.20
18%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%8

1%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf 
https://www.echr.com.ua/rishennia-espl/ 

 

Опис теми:  Історія виникнення  ЄСПЛ. Порядок утворення, склад і внутрішня структура 
Суду. Компетенція суду. Порядок і форми діяльності Суду. 

Тема  4. Процедура розгляду  справ   в Європейському  суді з прав людини та порядок 
виконання його рішень 

Результати 
навчання  
РН4, РН5, 

Кількіс
ть 
годин: 

Література: 
1. Сироїд Т. Л. Міжнародний 
захист прав людини : навч. 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.

php?id=3722  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_535#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_535#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_527#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_527#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3722
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3722
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_UKR.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_UKR.pdf
http://www.nsj.gov.ua/files/15296531171517493988Збірник%20рішень%20ЄСПЛ_30.01.2018%20на%20сайт.pdf
http://www.nsj.gov.ua/files/15296531171517493988Збірник%20рішень%20ЄСПЛ_30.01.2018%20на%20сайт.pdf
http://www.nsj.gov.ua/files/15296531171517493988Збірник%20рішень%20ЄСПЛ_30.01.2018%20на%20сайт.pdf
http://www.nsj.gov.ua/files/15296531171517493988Збірник%20рішень%20ЄСПЛ_30.01.2018%20на%20сайт.pdf
http://www.nsj.gov.ua/files/15296531171517493988Збірник%20рішень%20ЄСПЛ_30.01.2018%20на%20сайт.pdf
http://www.nsj.gov.ua/files/15296531171517493988Збірник%20рішень%20ЄСПЛ_30.01.2018%20на%20сайт.pdf
http://www.nsj.gov.ua/files/15296531171517493988Збірник%20рішень%20ЄСПЛ_30.01.2018%20на%20сайт.pdf
http://www.nsj.gov.ua/files/15296531171517493988Збірник%20рішень%20ЄСПЛ_30.01.2018%20на%20сайт.pdf
https://www.echr.com.ua/rishennia-espl/
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3722
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3722
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РН6,  2 год. 2 
год. 

посіб. / Т. Л. Сироїд, Л. О. 
Фоміна. – Харків : Право, 
2019. – 310 с. 
2. Міжнародна система 
захисту прав людини : 
навчальний посібник / І. А. 
Шуміло. – Київ: ФОП 
Голембовська О.О. – 2018. – 
168 с. 
3. Орлова О. О., Бургай К. Р. 
Практика європейського суду 
з прав людини в контексті 
європейського розвитку 
українського суспільства. 
Українське суспільство в 
контексті правових побудов: 
матер. Всеукр. наук.-практ. 
конф. (м. Дніпро, 12 квіт. 2019 
р.). Дніпро: 
Дніпропетровський держ. ун-т 
внутр справ, 2019. С. 34 -37. 
4. Конвенція про захист прав 
людини і основоположних 
свобод: Конвенція від 04 
листопада 1950 року 
[електронний режим 
доступу]:https://zakon.rada.gov
.ua/laws/show/995_004#Text 
(дата звернення 08.09.20) 

Додаткові ресурси: 
https://www.echr.coe.int/Documents/Co

nvention_UKR.pdf 
http://www.nsj.gov.ua/files/1529653117
1517493988%D0%97%D0%B1%D1%9
6%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
%20%D1%80%D1%96%D1%88%D0%
B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%84%D
0%A1%D0%9F%D0%9B_30.01.2018%
20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D

0%B0%D0%B9%D1%82.pdf 
https://www.echr.com.ua/rishennia-espl/ 

Опис теми:  Суб’єкти звернення до Європейського суду з прав людини. Порядок прийняття 
скарги у ЄСПЛ. Викнання рішень ЄСПЛ. Використання інформаційних 
технологій у діяльності суду. Участь держави і провадзенні. Обов’язковість 
рішень та ухвал Суду для держава. 

Тема 5:   Застосування практики ЄСПЛ у національній судовій практиці 
Результати 
навчання: 

РН1, 
РН4,РН5, 

РН6 

Кількіс
ть 
годин: 
2 год, 4 
год. 

Література: 
1. Clapham, A. Human Rights: 
A Very Short Introduction / A. 
Clapham. – Oxford: Oxford 
University Press, 2017. – 3 193 
p  
2. Donnelly, J. Universal 
Human Rights in Theory and 
Practice / J. Donnelly. – 2d ed. 
– Ithaca, New York: Cornell 
University Press, 2017. – 290 
p. 
3. Загальна декларація прав 
людини. ООН; Декларація, 
Міжнародний документ від 
10.12.1948. Офіційний вісник 
України. – 2018 р., № 93, с. 
89. 
4. Мицик В.В. Права людини у 
міжнародному праві: 
міжнародно-правові 
механізми захисту: підручник 
для вузів. - К., 2010 – 510 с.  
5.Сироїд Т. Л. Міжнародний 
захист прав людини : навч. 
посіб. / Т. Л. Сироїд, Л. О. 
Фоміна. – Харків : Право, 
2019. – 310 с. 
6. Міжнародна система 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.

php?id=3722  
Додаткові ресурси: 

https://www.youtube.com/watch?v=E
qFt_fzumxI  

https://www.youtube.com/watch?v=Lh6
ZnRyYXh4 

https://www.echr.com.ua/rishennia-espl/ 
 
 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_UKR.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_UKR.pdf
http://www.nsj.gov.ua/files/15296531171517493988Збірник%20рішень%20ЄСПЛ_30.01.2018%20на%20сайт.pdf
http://www.nsj.gov.ua/files/15296531171517493988Збірник%20рішень%20ЄСПЛ_30.01.2018%20на%20сайт.pdf
http://www.nsj.gov.ua/files/15296531171517493988Збірник%20рішень%20ЄСПЛ_30.01.2018%20на%20сайт.pdf
http://www.nsj.gov.ua/files/15296531171517493988Збірник%20рішень%20ЄСПЛ_30.01.2018%20на%20сайт.pdf
http://www.nsj.gov.ua/files/15296531171517493988Збірник%20рішень%20ЄСПЛ_30.01.2018%20на%20сайт.pdf
http://www.nsj.gov.ua/files/15296531171517493988Збірник%20рішень%20ЄСПЛ_30.01.2018%20на%20сайт.pdf
http://www.nsj.gov.ua/files/15296531171517493988Збірник%20рішень%20ЄСПЛ_30.01.2018%20на%20сайт.pdf
http://www.nsj.gov.ua/files/15296531171517493988Збірник%20рішень%20ЄСПЛ_30.01.2018%20на%20сайт.pdf
https://www.echr.com.ua/rishennia-espl/
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3722
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3722
https://www.youtube.com/watch?v=EqFt_fzumxI
https://www.youtube.com/watch?v=EqFt_fzumxI
https://www.youtube.com/watch?v=Lh6ZnRyYXh4
https://www.youtube.com/watch?v=Lh6ZnRyYXh4
https://www.echr.com.ua/rishennia-espl/
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захисту прав людини : 
навчальний посібник / І. А. 
Шуміло. – Київ: ФОП 
Голембовська О.О. – 2018. – 
168 с. 
7. Орлова О. О., Бургай К. Р. 
Практика європейського суду 
з прав людини в контексті 
європейського розвитку 
українського суспільства. 
Українське суспільство в 
контексті правових побудов: 
матер. Всеукр. наук.-практ. 
конф. (м. Дніпро, 12 квіт. 2019 
р.). Дніпро: 
Дніпропетровський держ. ун-т 
внутр справ, 2019. С. 34 -37. 
8. Міжнародний пакт про 
громадянські і політичні 
права. Резолюція 2200А 
Генеральної Асамблеї ООН. 
16 грудня 1966. [електронний 
режим доступу]: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/995_043#Text (дата 
звернення 08.09.20) 
9. Про виконання рішень та 
застосування практики 
Європейського суду з прав 
людини: закон України від 
23.02.2006р. №3477-VI 
[електронний режим 
доступу]:https://zakon.rada.gov
.ua/laws/show/3477-15#Text 
(дата звернення 08.09.20) 
10. Про ратифікацію 
Конвенції про захист прав 
людини і основоположних 
свобод 1950 року, Першого 
протоколу та протоколів № 2, 
4, 7 та 11 до Конвенції : закон 
України від 17.07.1997 
року[електронний режим 
доступу] 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/475/97-
%D0%B2%D1%80#Text (дата 
звернення 08.09.20) 
12. Конвенція про захист прав 
людини і основоположних 
свобод: Конвенція від 04 
листопада 1950 року 
[електронний режим 
доступу]:https://zakon.rada.gov
.ua/laws/show/995_004#Text 
(дата звернення 08.09.20) 
13. Загальна декларація прав 
людини [електронний режим 
доступу]: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/995_015#Text (дата 
звернення 08.09.20) 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/475/97-вр#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/475/97-вр#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/475/97-вр#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text
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Опис теми: Застосуванн практики ЄСПЛ в кримінальному судочинстві. Застосування 
практики ЄСПЛ в адміністративному судочинчтві. Застосування практики ЄСПЛ 
в цивільному судочинстві. 

Тема 6: Міжнародні системи захисту    прав людини 
 Результ

ати 
навчанн
я: РН1,  

РН 2, РН 
3, РН 4 

 Кількіс
ть 
годин:  
2 год., 
2 год. 

Література:  
1. Мезяев А.Б. Африканская и 
Азиатская системы 
обеспечения безопасности и 
защиты прав человека // 
Универсальные и 
региональные системы 
защиты прав человека и 165 
Література интересов 
государства / Под ред. Г.И. 
Курдюкова. – Казань, 2002. – 
С. 166. 
2. Миронов Н.М. 
Межамериканская система 
защиты прав человека: 
генезис и основные 
институты // Международное 
публичное и частное право. – 
2009. – № 5. – С. 33. 
3.  Мовчан А. П. Права 
человека и международные 
отношения / А. П Мовчан ; 
Отв. ред.: Кудрявцев В. Н. – 
М.: Наука, 1982. – 145 c. 
4. Основные международные 
договоры по правам 
человека. ООН, Нью-Йорк и 
Женева, 2006. – С. 105–133 . 
5. Міжнародна система 
захисту прав людини : 
навчальний посібник / І. А. 
Шуміло. – Київ: ФОП 
Голембовська О.О. – 2018. – 
168 с. 
 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.

php?id=3722  
Додаткові ресурси: 

https://www.youtube.com/watch?v=UIA
8F3C3xB8 

https://www.youtube.com/watch?v=IJ-
Sc_tbWjI\ 

 

Опис теми: Арабська система захисту. Європейська система захисту. Американська 
система захисту..Африканська система захисту. 

Тема 7:  Основні права та свободи , які  можуть захищатися у ЄСПЛ 
Результати 
навчання: 
РН1, РН 2, 
РН3,  РН5 

Кількіс
ть 
годин: 
___, 2 
год.  

Література:  
1. Clapham, A. Human Rights: A Very Short Introduction / A. Clapham. – Oxford: Oxford University 
Press, 2017. – 3 193 p  
2. Donnelly, J. Universal Human Rights in Theory and Practice / J. Donnelly. – 2d ed. – Ithaca, New 
York: Cornell University Press, 2017. – 290 p. 
3. Загальна декларація прав людини. ООН; Декларація, Міжнародний документ від 10.12.1948. 
Офіційний вісник України. – 2018 р., № 93, с. 89. 
4. Мицик В.В. Права людини у міжнародному праві: міжнародно-правові механізми захисту: 
підручник для вузів. - К., 2010 – 510 с.  
5.Сироїд Т. Л. Міжнародний захист прав людини : навч. посіб. / Т. Л. Сироїд, Л. О. Фоміна. – 
Харків : Право, 2019. – 310 с. 
6. Міжнародна система захисту прав людини : навчальний посібник / І. А. Шуміло. – Київ: ФОП 
Голембовська О.О. – 2018. – 168 с. 
7. Орлова О. О., Бургай К. Р. Практика європейського суду з прав людини в контексті 
європейського розвитку українського суспільства. Українське суспільство в контексті правових 
побудов: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 12 квіт. 2019 р.). Дніпро: Дніпропетровський 
держ. ун-т внутр справ, 2019. С. 34 -37. 
8. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права. Резолюція 2200А Генеральної Асамблеї 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.

php?id=3722  
Додаткові ресурси: 

- 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3722
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3722
https://www.youtube.com/watch?v=UIA8F3C3xB8
https://www.youtube.com/watch?v=UIA8F3C3xB8
https://www.youtube.com/watch?v=IJ-Sc_tbWjI
https://www.youtube.com/watch?v=IJ-Sc_tbWjI
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3722
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3722
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ООН. 16 грудня 1966. [електронний режим доступу]: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text (дата звернення 08.09.20) 
9. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: закон 
України від 23.02.2006р. №3477-VI [електронний режим 
доступу]:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15#Text (дата звернення 08.09.20) 
10. Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, 
Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції : закон України від 17.07.1997 
року[електронний режим доступу] https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/475/97-
%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення 08.09.20) 
12. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: Конвенція від 04 листопада 
1950 року [електронний режим доступу]:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text (дата 
звернення 08.09.20) 
13. Загальна декларація прав людини [електронний режим доступу]: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text (дата звернення 08.09.20) 

 
 

Опис теми: Право на життя та заборону катування. Право на повагу до особистого й 
сімейного життя. Свобода віросподівання та свобода вираження поглядів. 

 

Лектор             Міщук І.В., к.ю.н.,  професор кафедри КПГД 
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