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Передмова 

Шановні студенти! 

 

Ви приступаєте до вивчення навчальної дисципліни 

«Європейська конвенція з прав людини: практика застосування, 

український контекст». Пропоновані методичні вказівки 

допоможуть вам зорієнтуватись  при підготовці до практичних 

занять, організувати самостійну роботу. 

Взаємозв’язки навчальної дисципліни «Європейська конвенція з 

прав людини: практика застосування, український контекст» з 

іншими дисциплінами робочого плану, які передують її вивченню та 

які спираються на її вивчення, представленні наступною схемою. 

 

  

 Навчальна дисципліна “Європейська Конвенція з прав 

людини: практика застосування, Український контекст» передбачає 

вивчення студентами її положень, а також структури, організації та 

практики діяльності Європейського суду з прав людини – 

контрольного органу, створеного відповідно до Конвенції.  

Потреба в опануванні цієї дисципліни викликана, з одного 

боку, необхідністю неухильного дотримання прав людини в Україні, 

як це передбачено ст. 3 Конституції України, а з другого – 

необхідністю сумлінного виконання Україною (pacta sunt servanda) 

міжнародно-правових зобов’язань перед Радою Європи, в рамках 

якої укладено Конвенцію про захист прав людини і основоположних 

свобод.  

У результаті опанування навчальної дисципліни 

“Європейська Конвенція з прав людини: практика застосування, 

український контекст»  студенти  

п о в и н н і : 

 – з н а т и зміст Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод; організацію Європейського суду з прав 

людини; прецедентні 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;  

– у м і т и правильно тлумачити та застосовувати норми Конвенції 

про захист прав людини і основоположних свобод; використовувати 

отримані знання для вирішення професійних завдань, зокрема 

застосовувати правила прийнятності щодо заяв до Європейського 

суду, аргументувати власну правову позицію посиланнями на 

прецедентні рішення Європейського суду, а також використовувати 

набуті знання для забезпечення ефективного виконання рішень 

Європейського суду в Україні. 

Європейська конвенція з прав 

людини: практика 

застосування, український 

контекст 

Конституційне 
право 

Міжнародне 
право 

Кримінальне 
право 

Цивільне 
право 

Судові та 
правоохоронні 
органи  

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

  



1. Опис навчальної дисципліни та її структура 

 

1.1 Тематика практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми К-сть 

годин 

1. Історія створення та загальна характеристика 

Європейської конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод. 

2 

2. Структура та процедури Європейського суду 

з прав людини. 

2 

3. Процедура розгляду справ в Європейському 

суді з прав людини. 

1 

4. Особливості тлумачення Європейським 

судом Конвенції про захист прав і 

основоположних свобод людини. 

1 

5. Право на життя. Право на свободу. 1 

6. Заборона катувань, нелюдського та 

поводження або покарання, що принижує 

гідність. Заборона рабства і примусової праці. 

2 

7. Право на справедливий судовий розгляд. 2 

8. Імплементація в Україні Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод. 

2 

9. Право на повагу до приватного та сімейного 

життя. Свобода віросповідання. 

1 

10. Свобода вираження поглядів. 2 

11. Свобода мирних зібрань та об’єднання. 1 

12. Права вразливих верств населення. 1 

 Всього 18 

 

                     1.2. Контрольні заходи та засоби діагностики 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни 
проводиться у формах: 

- оцінювання роботи студента на лекціях; 
- усного опитування на практичних заняттях, оцінки розв’язання 

ситуаційних завдань та участі у  обговоренні проблемних питань; 
- виконання поточних контрольних робіт за темами змістових 

модулів. 
 

1.3. Критерії та шкала оцінювання 
Основними критеріями, що характеризують рівень 

компетентності студента при оцінюванні результатів поточного 
контролю з навчальної дисципліни «Європейська конвенція з прав 
людини: практика застосування, український контекст» є: 

- повнота і вчасність виконання всіх видів навчальної роботи, 
передбачених робочою програмою навчальної дисципліни; 

- глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом 

навчальної дисципліни, що міститься в основних та додаткових 
рекомендованих літературних джерелах; 

- вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку і 
розвитку; 

- характер відповідей на поставленні питання (чіткість, 
логічність, лаконічність, послідовність тощо); 

- вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання 
практичних занять; 

- вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

  



Оцінювання результатів поточного контролю проводиться у 
розрахунку від 0 до 60 балів. Основними методами оцінювання є:  

• аналіз усних відповідей;  
• 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. 
Шкала оцінювання: національна  

 

 

 

 

 

2. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Тема 1. Історія створення та загальна характеристика 

Європейської конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод. 

План заняття: 

1. Передумови створення європейської системи захисту прав 
людини. Рада Європи: цілі та завдання організації.  

2. Історія розробки і укладення Європейської конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод (ЄКПЛ).  

3. Судовий контроль за дотриманням конвенційних положень 
і право індивідуальних петицій.  

4. Принципи, на яких ґрунтується та які захищає ЄКПЛ.  

5. Загальна характеристика Європейської конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод. Протоколи до 
Конвенції. Місце Конвенції в національних правових системах.  

6. Основні права і свободи людини, що захищаються в рамках 
Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод. Особисті (громадянські) права і свободи. Політичні права і 
свободи. Процесуальні права і свободи. Особливості захисту прав 
вразливих верств населення.  

7. Виключна юрисдикція Європейського суду з прав людини 
щодо тлумачення положень Конвенції. 

Рекомендована література:  

1. Абашидзе А.Х. Право Совета Европы. Конвенция о защите 
прав человека и основных свобод: учеб. пособие / А.Х. Абашидзе, 
Е.С. Алисиевич. – М.: Междунар. отношения, 2007. – С. 33-61.  

2. Биштыга А. Европейский суд по правам человека / А. 

Биштыга; науч. ред. А.Е. Вашкевич; пер. с пол. Е.Г. Генделя. – 

Минск: Тесей, 2000. – С. 10-30.  

3. Брайтонська декларація від 19-20 квітня 2012 року // Право 
України. – 2012. − №7. – С. 318-328. 

Кількість набраних балів 
студентом 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 балів Відмінно 

82-89 балів 
Добре 

74-81 балів 
64-73 балів 

Задовільно 
60-63 балів 

35-59 балів Незадовільно з можливістю 
повторного складання 

1-34 балів Незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням курсу 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

  



 4. Ізмірська декларація від 26-27 квітня 2011 року 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.yurincom.com/ua/deklaratsiya  

5. Інтерлакенська декларація від 19.02.2010 року 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_a48 

 Контрольні питання та завдання до теми: 

 1. Охарактеризуйте історичні передумови та процес 
прийняття Європейської конвенції. 
 2. Дайте загальну характеристику Європейської конвенції. 
 3. Назвіть розділи Європейської конвенції, розкрийте зміст 
їхніх положень. 
 4. Розкрийте юридичну природу додаткових протоколів до 
Європейської конвенції. Яким питанням присвячені чотирнадцять 
протоколів до Європейської конвенції? 

 5. Які права і свободи гарантуються європейською 

конвенцією? Які права і свободи проголошені протоколами? 

 

Тема 2. Структура та процедури Європейського суду з 

прав людини. 

План заняття: 

1. Початковий контрольний механізм Європейської конвенції 
про захист прав людини і основоположних свобод.  

2. Європейська комісія, Європейський суд з прав людини 
(ЄСПЛ) та Комітет міністрів: структура, порядок формування та 
функціональне призначення, місце у системі контрольного 
механізму Європейської конвенції до прийняття Протоколу № 11. 

Недоліки початкового контрольного механізму Європейської 
конвенції про захист прав людини і основоположних свобод і 
причини реформування відповідно до Протоколу      № 11.  

3. Нововведення, передбачені Додатковим протоколом № 11: 

зміни в системі захисту, у структурі Суду і в процедурі.  
4. Система нового контрольного механізму Європейської 

конвенції.  

5. Структура і повноваження Європейського суду з прав 
людини.  

6. Правовий статус суддів. Головування в суді. Секретаріат 
суду.  

7. Представництво в Європейському суді з прав людини: 
представництво заявників і договірних сторін; урядові агенти.  

8. Додатковий протокол № 14. Напрями подальшого 
реформування системи контролю за дотриманням ЄКПЛ.  

9. Третій саміт глав держав і урядів країн – членів Ради 
Європи: обговорення можливих змін. Доповідь групи мудреців  
2006 р. 

Рекомендована література:  

1. Алисиевич Е.С. О значении толкования Европейским 

судом положений Конвенции о защите прав человека / Е.С. 

Алисиевич // Право и политика. – 2005. – №8. – С. 132.  

2. Дудаш Т. Юридична природа рішень Європейського суду з 
прав людини (загальнотеоретичний аспект) / Т. Дудаш // Право 
України. – 2010. – №2. – С. 173-179.  

3. Тлумачення та застосування Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод Європейським судом з прав 
люидни та судами України: навч. посібник / М. Мазур, С. Тагієв, А. 

Беніцький, В. Кострицький. – Луганськ, 2006. – 600 с.  
4. Дудаш, Т.І. Праворозуміння крізь призму герменевтики. 
Контрольні питання та завдання до теми: 
1. У чому полягає призначення Європейського суду з прав 

людини? Відповідь обґрунтуйте посиланнями на відповідні 
положення Конвенції. 

2. Розкрийте порядок формування Європейського суду. 
3. Яким вимогам має відповідати кандидат на посаду судді 

Європейського суду? Назвіть привілеї та імунітети судді 
Європейського суду. 

4. Проаналізуйте структуру Європейського суду. Розкрийте 
порядок роботи і повноваження палат Європейського суду. 

 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

  



Тема 3. Процедура розгляду справ в Європейському суді з прав 

людини. 

План заняття: 

1. Юрисдикція Європейського суду з прав людини. 
Особливості тлумачення ст. 1 Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод.  

2. Порядок провадження в Європейському суді з прав 
людини. 

3. Порушення справи в суді: право звернення до суду, 
суб’єкти звернення, вимоги, що висуваються до змісту скарги.  

4. Розгляд справи в суді: судді-доповідачі, рішення прийняття 
позову до розгляду, слухання.  

5. Акти ЄСПЛ: види, зміст, юридична сила і тлумачення. 
Дружнє врегулювання. 

6.  “Невідкладний” розгляд заяви згідно з Правилами 
процедури Європейського суду з прав людини. 

7. Право, яке застосовує Європейський суд з прав людини. 
Звернення Суду до національного права сторін. Звернення Суду до 
не правових норм.  

8. Просторова дія права, яке застосовує Європейський суд з 
прав людини. 

Рекомендована література:  

1. Де Сальвиа М. Европейская конвенция по правам человека 
/ М. Де Сальвиа. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. – С. 194-222.  

2. Де Сальвиа М. Прецеденты Европейского суда по правам 

человека. Руководящие принципы судебной практики, относящиеся 
к Европейской конвенции о защите прав человека и основных 
свобод. Судебная практика с 1960 по 2002 г. / М. Де Сальвиа. – 

СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. – С. 275-513.  

3. Європейська конвенція з прав людини: основні положення, 
практика застосування, український контекст / за ред. О.Л. 

Жуковської. – К.: ВІПОЛ, 2004. – С. 201-347.  

4. Шевчук С. Судовий захист прав людини. Практика 
Європейського суду з прав людини у контексті західної правової 
традиції / С. Шевчук. – К.: Реферат, 2006. – С. 231-349.  

5. Манукян В.И. Европейский суд по правам человека: право, 
прецеденты, комментарии: науч.-практ. пособие / В.И. Манукян. – 

К.: Истина, 2006. – С. 221-227.  

6. Пашук Т.І. Право людини на ефективний державний захист 
її прав та свобод / Т.І. Пашук // Праці Львів. лабораторії прав 
людини і громадянина НДІ держ. будівництва та місцевого 
самоврядування АПрН України. – Л.: Край, 2007. – 220 с. 

Контрольні питання та завдання до теми: 

1. Що таке мирова угода? Охарактеризуйте її юридичні 
наслідки. 

2. Назвіть суб’єктів звернення до Європейського суду. 
Проаналізуйте особливості провадження у міждержавних справах. 

3. Яким вимогам має відповідати скарга для того, щоб 
Європейський суд визнав її прийнятною? 

4. Що таке судовий прецедент? У чому полягає прецедентний 
характер діяльності Європейського суду з прав людини? 

5. Складіть схему, яка відображає порядок роботи 
Європейського суду. 

 

Тема 4. Особливості тлумачення Європейським судом 

Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини. 

План заняття: 

1. Особливості офіційного тлумачення Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод.  

2. Тлумачення Конвенції Європейським судом з прав 
людини. Юридична сила таких тлумачень.  

3. Забезпечення Радою Європи єдності в застосуванні та 
тлумаченні Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод в її державах-учасницях.  

4. Принципи тлумачення Конвенції Європейським судом з 
прав людини.  

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

  



5. Принцип верховенства права.  
6. Принцип ефективного й динамічного тлумачення та 

принцип забезпечення правової визначеності.  
7. Принцип пропорційності та забезпечення рівності 

інтересів. 
8. Принцип забезпечення певної свободи національного 

розсуду.  
9. Принцип автономного тлумачення.  
10. Урахування загальновизнаних міжнародних стандартів і 

принципів міжнародного права.  
11. Принцип забезпечення мінімальних гарантій прав і свобод 

людини. 
12. Імплементація тлумачень Конвенції Європейським судом 

з прав людини в державах-учасницях та її види. 
Рекомендована література: 

 1. Теория и практика функционирования Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.memo.ru/library/books/lukjanc/Chapt4-

3.htm 

2. Теория и практика функционирования Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.memo.ru/library/books/lukjanc/Chapt4-6.htm  

3. Гомєн Д. Короткий путівник Європейською конвенцією з 
прав людини [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://vgsu.arbitr.gov.ua/files/pages/ECHR.htm 

Контрольні питання та завдання до теми: 

1. Які способи тлумачення найчастіше застосовує у своїй 
діяльності Суд? Чим це пояснити?  

2. Чи є рішення Суду правовим прецедентом? Відповідь 
поясніть. 

3. Що таке судовий прецедент? У чому полягає прецедентний 
характер діяльності Європейського суду з прав людини? 

4. Як впливає Преамбула Конвенції на її тлумачення та 
застосування Судом?  

 

Тема 5. Право на життя. Право на свободу. 

План заняття: 
1. Право на життя. Зміст права на життя, його суб’єкт. 

Позитивні обов’язки держави щодо забезпечення права на життя. 
Обмеження права на життя. Заборона смертної кари. Умисне 
позбавлення життя. Питання про аборти.  

2. Основні рішення Європейського суду з прав людини щодо 
тлумачення права на життя. Проблема реалізації цього права в 
Україні. 

3. Право на свободу та особисту недоторканість. Зміст цього 
права. Позитивні та негативні обов’язки держав щодо забезпечення 
цього права.  

4. Процесуальні гарантії в разі позбавлення волі. Право бути 
поінформованим про обвинувачення. Попереднє ув’язнення. 
Ув’язнення задля екстрадиції. Habeas corpus. Право на 
відшкодування згідно з п. 5 ст. 5 Конвенції.  

5. Основні рішення Європейського суду з прав людини щодо 
тлумачення цього права. Проблема реалізації цього права в Україні. 

Рекомендована література:  

1. Де Сальвиа М. Европейская конвенция по правам человека 
/ М. Де Сальвиа. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. – С. 189-194. 

 2. Де Сальвиа М. Прецеденты Европейского суда по правам 

человека. Руководящие принципы судебной практики, относящиеся 
к Европейской конвенции о защите прав человека и основных 
свобод. Судебная практика с 1960 по 2002 г. / М. Де Сальвиа. – 

СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. – С. 180-275.  

3. Європейська конвенція з прав людини: основні положення, 
практика застосування, український контекст / за ред. О.Л. 

Жуковської. – К.: ВІПОЛ, 2004. – С. 119-201. 

 4. Бущенко А.П. Стаття 5 Конвенції про захист прав людини 
та основоположних свобод. Систематизований дайджест рішень 
Європейського суду з прав людини / Харківська правозахисна гру 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

  



па; Художн.-оформлювач Б.Є. Захаров – Харків: Права людини, 
2008. – 432 с. 

Контрольні питання та завдання до теми: 

1. Чи захищає ст. 2 Конвенції право людини на припинення 
свого життя (зокрема, на евтаназію)?  

2. Чи є право людини на життя абсолютним з точки зору 
Конвенції? Відповідь поясніть.  

3. Які позитивні, негативні та процесуальні обов’язки 
держави випливають зі ст. 2 Конвенції?  

4. Які критерії правомірності застосування летальної сили Ви 
знаєте?  

5. Чи захищає Конвенція право на життя ненародженої 
дитини? Відповідь поясність з посиланням на практику Суду.  

 

Тема 6. Заборона катувань, нелюдського та поводження 

або покарання, що принижує гідність. Заборона рабства і 

примусової праці. 

План заняття: 

1. Заборона катувань чи нелюдського або такого, що 
принижує гідність людини, поводження чи покарання. Зміст права. 
Позитивні та негативні обов’язки держав щодо забезпечення права.  

2. Поняття катування, поняття нелюдського або такого, що 
принижує гідність людини, поводження чи покарання.  

3. Права ув’язнених. Справи проти України, що стосуються 
умов утримання в місцях позбавлення волі (ст. 3 Конвенції): 
Полторацький проти України, Кузнецов проти України, Данкевич 
проти України, Алієв проти України, Назаренко проти України, 
Хохліч проти України.  

4. Дискримінація. Захист від дискримінації осіб, хворих на 
тяжкі та невиліковні хвороби. 

5. Екстрадиція та вислання.  
6. Тілесне покарання неповнолітніх. 
7. Основні рішення Європейського суду з прав людини щодо 

тлумачення цього права. Проблема реалізації цього права в Україні.  

Рекомендована література:  

1. Бойл К. Право на жизнь / К. Бойл // Право на жизнь, запрет 
пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения 
или наказания: европейские стандарты, российское 
законодательство и правоприменительная практика / под общ. ред. 
С.И. Беляева. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2005. – С. 7-37.  

2. Де Сальвиа М. Европейская конвенция по правам человека 
/ М. Де Сальвиа. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. – С. 172-180.  

3. Де Сальвиа М. Прецеденты Европейского суда по правам 

человека. Руководящие принципы судебной практики, относящиеся 
к Европейской конвенции о защите прав человека и основных 
свобод. Судебная практика с 1960 по 2002 г. / М. Де Сальвиа. – 

СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. – С. 96- 176.  

4. Європейська конвенція з прав людини: основні положення, 
практика застосування, український контекст / за ред. О.Л. 

Жуковської. – К.: ВІПОЛ, 2004. – С. 17-119.  

5. Шевчук С. Судовий захист прав людини. Практика 
Європейського суду з прав людини у контексті західної правової 
традиції / С. Шевчук. – К.: Реферат, 2006. – C. 59-164. 

Контрольні питання та завдання до теми: 

1. Якими критеріями визначається «мінімальний рівень 
жорстокості» у діях органів держави, що становлять порушення ст. 3 

Конвенції?  

2. Які позитивні, негативні та процесуальні обов’язки 
держави випливають зі ст. 3 Конвенції?  

3. Чим відрізняється катування від інших форм жорстокого 
поводження, що забороняються Конвенцією?  

4. Чи є заборона катування абсолютною відповідно до 
Конвенції та практики Суду? Відповідь поясніть. 

5. Які види жорстокого поводження застосовувалися, на 
думку Суду, до заявників у справах щодо України?  

6. Характеризуйте зміст понятя рабства та примусової праці. 
 

 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

  



Тема 7. Право на справедливий судовий розгляд. 

План заняття: 

1. Право на справедливий судовий розгляд Зміст цього права. 
“Кримінальне обвинувачення” та “цивільні права та обов’язки” в 
контексті ст. 6 ЄКПЛ. 

2. Поняття незалежного та неупередженого суду, створеного 
на підставі закону.  

3. Поняття розумного строку в цивільному та кримінальному 
процесі.  

4. Обставини, що можуть чи не можуть впливати та строк 
розгляду справи в суді.  

5. Публічний характер судового розгляду.  
5. Принцип рівності можливостей. 
6. Презумпція невинуватості: п. 2 ст. 6.  

7. Процедурні гарантії згідно з п. 3 ст. 6: Право бути негайно і 
детально поінформованим зрозумілою для обвинуваченого мовою 

про характер і причину обвинувачення проти нього.  
8. Право мати достатньо часу і можливості для підготовки 

свого захисту: пп. b п. 4 ст. 6.  

9. Право захищати себе особисто або використовувати 
правову допомогу захисника, обраного на власний розсуд: пп. с п. 4 

ст. 6. Право допитувати свідків: пп. d п. 4 ст. 6.  

10. Право на безоплатний переклад: пп. e п. 4 ст. 6.  

11. Справи проти України, що стосуються права на 
справедливий судовий розгляд: Кучеренко проти України, 
Фалькович проти України, зокрема, справи, що стосуються 
невиконання судових рішень (п. 1 ст. 6 Конвенції): Кайсин проти 
України, Бондарчук проти України, Скубенко проти України, 
Сергєєв проти України, Хохліч проти України.  

12. Проблема реалізації в Україні права на справедливий суд. 
Рекомендована література: 

 1. Де Сальвиа М. Европейская конвенция по правам человека 
/ М. Де Сальвиа. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. – С. 194-222. 

 2. Де Сальвиа М. Прецеденты Европейского суда по правам 

человека. Руководящие принципы судебной практики, относящиеся 
к Европейской конвенции о защите прав человека и основных 
свобод. Судебная практика с 1960 по 2002 г. / М. Де Сальвиа. – 

СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. – С. 275-513.  

3. Європейська конвенція з прав людини: основні положення, 
практика застосування, український контекст / за ред. О.Л. 

Жуковської. – К.: ВІПОЛ, 2004. – С. 201-347.  

4. Шевчук С. Судовий захист прав людини. Практика 
Європейського суду з прав людини у контексті західної правової 
традиції / С. Шевчук. – К.: Реферат, 2006. – С. 231-349.  

5. Манукян В.И. Европейский суд по правам человека: право, 
прецеденты, комментарии: науч.-практ. пособие / В.И. Манукян. – 

К.: Истина, 2006. – С. 221-227.  

6. Пашук Т.І. Право людини на ефективний державний захист 
її прав та свобод / Т.І. Пашук // Праці Львів. лабораторії прав 
людини і громадянина НДІ держ. будівництва та місцевого 
самоврядування АПрН України. – Л.: Край, 2007. – 220 с. 

Контрольні питання та завдання до теми: 

1. Який зміст Суд вкладає у поняття «законний» та «у 
встановленому законом порядку» у ч. 1 ст. 5 Конвенції?  

2. Який зміст Суд вкладає у поняття «негайно», застосоване у 
ч. 3 ст. 5 Конвенції?  

3. З урахуванням яких обставин повинна оцінюватись, з 
точки зору Суду, «розумність» тривалості тримання під вартою до 
передання її до суду?  

4. Які елементи включає право на суд за ст. 6 Конвенції?  

5. Який зміст Суд вкладає у поняття «суд» за ст. 6 Конвенції?  

6. Чи слід враховувати тривалість досудового слідства (у 
кримінальних справах) та тривалість виконавчого провадження (у 
цивільних справах) для встановлення «розумності» строку судового 
розгляду справи у розумінні ст. 6 Конвенції?  

7. Який зміст Суд вкладає у поняття «цивільні права» у ст. 6 

Конвенції?  

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

  



8. Який зміст Суд вкладає у розуміння поняття «кримінальне 
обвинувачення» у ст. 6 Конвенції? 

 

 

Тема 8. Імплементація в Україні Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод. 

План заняття: 

1. Загальновизнані принципи і норми європейського права як 
складова частина правової системи України.  

2. Норми Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод як частина національного законодавства 
України. Норми Конвенції в ієрархії українського законодавства. 
Норми ЄКПЛ і норми Конституції України.  

3. Види та способи національної імплементації в Україні 
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. 
Приведення законодавства у відповідність до норм Конвенції.  

4. Проблема судової імплементації норм Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод. Проблема застосування 
судами України рішень ЄСПЛ щодо України та інших держав-
учасниць.  

5. Правові підстави застосування судами України рішень 
Європейського суду з прав людини.  

6. Порядок застосування судами України Конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод та актів її тлумачення 
Європейським судом з прав людини. 

7. Виконання рішень ЄКПЛ в Україні. Закон України “Про 
виконання рішень та застосування практики Європейського суду з 
прав людини” від 23 лютого 2006 р. № 3477-ІV. 

Рекомендована література: 

1. Бєлоусов Ю. Л., Блага А. Б., Житний О. О., Захаров Є. Ю., 

Кобзін Д. О., Мармазов В. Є. Застосування Європейської конвенції з 
прав людини та практики суду в діяльності органів внутрішніх справ 
України / [Ю. Л. Бєлоусов, А. Б. Блага, О. О. Житний, Є. Ю.Захаров, 
Д. О. Кобзін, В. Є. Мармазов]. — К. : Цифра, 2008. — 324c. 

2. Бущенко А. П. Застосування статей 3 та 5 Європейської 
конвенції з прав людини в національній судовій практиці / 

Харківська правозахисна група. — Х. : Права людини, 2007. — 215с. 
3. Європейська конвенція з прав людини: основні положення, 

практика застосування, український контекст / Спілка адвокатів 
України ; Рада Європи ; Міжнародний центр з юридичного захисту 
прав людини / [О.Л. Жуковська (уклад.і наук.ред.)]. — К. : ЗАТ 

"Віпол", 2004. — 960с. 
Контрольні питання та завдання до теми: 

 1. Проаналізуйте правові наслідки ратифікації 
Європейської конвенції.  

 2. Якими принципами визначається співвідношення 
Конвенції та національних правових систем? 

 3. У чому полягають обов’язки держави-учасниці 
Європейської конвенції? Визначте поняття «позитивні» обов’язки 
держави.  

 4. Чи може громадянин України звертатися до Суду зі 
скаргою на порушення своїх прав органами іншої держави-члена 
РЄ?   

 5. Хто здійснює міжнародний контроль за виконанням 

державами- членами РЄ рішень Суду і в яких формах? 

 6. Охарактеризуйте основні положення Закону України 
«Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та 
протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції» від 17 липня 1997 року. 

 

Тема 9. Право на повагу до приватного та сімейного життя. 

Свобода віросповідання. 

План заняття: 

1. Право на повагу до приватного та сімейного життя. Зміст 
права на приватне життя.  

2. Особливості захисту права на приватне життя осіб, хворих 
на тяжкі та невиліковні хвороби. Здійснення нагляду і збір даних. 

3. Повага до таємниці кореспонденції.  

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

  



4. Повага до житла.  
5. Обмеження права на приватне життя. Основні рішення 

Європейського суду з прав людини щодо тлумачення цього права. 
Проблема реалізації в Україні права на приватне життя.  

6. Право на сімейне життя. Зміст термінів “сім’я”, “право на 
шлюб”, “рівноправність кожного з подружжя”. Основні рішення 
Європейського суду з прав людини щодо тлумачення цього права.  

7. Свобода думки, совісті і віросповідання. Зміст права на 
свободу думки, совісті і віросповідання. Обмеження свободи думки, 
совісті і віросповідання. Основні рішення ЄСПЛ щодо тлумачення 
цього права. Проблема реалізації в Україні свободи думки, совісті і 
віросповідання. 

Рекомендована література:  

1. Де Сальвиа М. Европейская конвенция по правам человека 
/ М. Де Сальвиа. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. – С. 222-229.  

2. Де Сальвиа М. Прецеденты Европейского суда по правам 

человека. Руководящие принципы судебной практики, относящиеся 
к Европейской конвенции о защите прав человека и основных 
свобод. Судебная практика с 1960 по 2002 г. / М. Де Сальвиа. – 

СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. – С. 527-607.  

3. Європейська конвенція з прав людини: основні положення, 
практика застосування, український контекст / за ред. О.Л. 

Жуковської. – К.: ВІПОЛ, 2004. – С. 347-427.  

4. Недєлек Б. Стаття 14 Європейської конвенції про захист 
прав людини та основних свобод / Б. Недєлек // Європейська 
конвенція з прав людини: основні положення, практика 
застосування, український контекст / за ред. О.Л. Жуковської. – К.: 

ВІПОЛ, 2004. – С. 631-652. 

Контрольні питання та завдання до теми: 

 1. Розкрийте поняття «приватне життя» у розумінні 
Конвенції.  
 2. Розкрийте поняття сім’ї у розуміння Конвенції. 
 3. Розкрийте поняття «житло» у розумінні Конвенції. Чи 
охоплюються цим поняттям службові приміщення? 

 4. Чи підпадає під захист приватного життя у розумінні ст. 
8 Конвенції спосіб життя національної меншини?  

 5. Чи входять до понять «приватне життя» та 
«кореспонденція» у розумінні ст. 8 Конвенції телефонні розмови?  

 6. Які умови правомірності (у сенсі Конвенції) 
прослуховування телефонних розмов виокремив Суд?  

 7. Чи входить до поняття свободи віросповідання у 
розумінні ст. 9 Конвенції свобода змінювати релігію чи 
переконання? Відповідь поясніть.  
 8. Чи може церковний або релігійний орган здійснювати від 
імені віруючих права, передбачені у ст. 9 Конвенції? Відповідь 
поясніть.  

Тема 10. Свобода вираження поглядів. 

План заняття: 

1. Свобода преси. Функції преси. Факти і коментарі. Публічні 
особи та громадській інтерес до них. Захист преси від надмірних 
стягнень за заподіяну моральну шкоду. Справа Толстой -

Мілославський проти Великої Британії. Журналістські 
розслідування та статус джерел журналістської інформації. Справа 
Гудвін проти Великої Британії. Право одержувати та передавати 
інформацію. Свобода вираження поглядів та державна таємниця.  

2. Ліцензування діяльності радіомовних і телевізійних 
підприємств. 

3. Свобода слова в області висловлювань комерційного 
характеру. 

4. Обов’язки та відповідальність осіб згідно зі ст. 10 

Конвенції: права державних службовців. Питання 
працевлаштування. 

5. Обмеження свободи вираження поглядів. 
6. Основні рішення ЄСПЛ щодо тлумачення цього права. 

Проблема реалізації в Україні свободи вираження поглядів.  
Рекомендована література:  

  1. Дженіс М., Кей Р., Бредлі Е. Європейське право у галузі 
прав людини: джерела і практика застосування / М. Дженіс, Р. Кей, 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

  



Е. Бредлі. - Пер. з англ. - К.: Артек, 1997. - 624 с. 
2. Де Сальвиа М. Европейская конвенция по правам человека 

/ М. Де Сальвиа. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. – С. 229-232.  

3. Де Сальвиа М. Прецеденты Европейского суда по правам 

человека. Руководящие принципы судебной практики, относящиеся 
к Европейской конвенции о защите прав человека и основных 
свобод. Судебная практика с 1960 по 2002 г. / М. Де Сальвиа. – 

СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. – С. 607-619.  

4. Європейський суд з прав людини. Матеріали практики 
(1993-2003 рр.) // Праці Львівської лабораторії прав людини і 
громадянина НДІ держ. будівництва та місцевого самоврядування 
АПрН України. – К.: Фенікс, 2004. – С. 333-335;  

5. Шевчук С. Судовий захист прав людини. Практика 
Європейського суду з прав людини у контексті західної правової 
традиції / С. Шевчук. – К.: Реферат, 2006. – С. 385-411. 

Контрольні питання та завдання до теми: 

 1. Хто виконує у демократичному суспільстві роль 
«вартових псів» з точки зору Суду і чому?  

 2. Які основоположні принципи розуміння свободи 
вираження Суд встановив у своїй практиці тлумачення ст. 10 

Конвенції?  

 3. Чи підлягають з точки зору Суду оціночні судження про 
факти перевірці на їх відповідність дійсності? Відповідь поясніть.  
 4. Як Суд розуміє «необхідність» втручання у свободу 
вираження?  

 5. Чи є однаковими «межі допустимої критики» політиків, 
членів уряду та пересічних членів суспільства з точки зору практики 
застосування ст. 10 Конвенції? Відповідь поясніть. 

 

Тема 11. Свобода мирних зібрань та об’єднання. 

План заняття: 

1. Право на свободу мирних зібрань. Зміст цього права. 
Поняття мирних зібрань.  

2. Позитивні та негативні обов’язки держави щодо реалізації 
права.  

3. Погляди, що висловлюються під час проведення зібрань. 
4. Зібрання та контрзібрання.  
5. Обмеження свободи мирних зібрань.  
6. Основні рішення Європейського суду з прав людини щодо 

тлумачення цього права. Проблема реалізації в Україні свободи 
мирних зборів. 

Рекомендована література:  

1. Буроменський М. Право на свободу асоціації та на 
проведення мирних зборів / М. Буроменський // Європейська 
конвенція з прав людини: основні положення, практика 
застосування, український контекст / за ред. О.Л. Жуковської. – К.: 

ВІПОЛ, 2004. – С.621-626.  

2. Де Сальвиа М. Прецеденты Европейского суда по правам 

человека. Руководящие принципы судебной практики, относящиеся 
к Европейской конвенции о защите прав человека и основных 
свобод. Судебная практика с 1960 по 2002 г. / М. Де Сальвиа. – 

СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. – С. 688- 705.  

3. Європейський суд з прав людини: Матеріали практики 
(2005-2006 рр.) // Праці Львів. лабораторії прав людини і 
громадянина НДІ держ. будівництва та місцевого самоврядування 
АПрН України. – К.: Фенікс, 2007. – С.178-189.  

4. МакБрайд Дж. Реалізація права на свободу об’єднання 
відповідно до Європейської конвенції з прав людини / Дж. 

МакБрайд // Європейська конвенція з прав людини: основні 
положення, практика застосування, український контекст / за ред. 
О.Л. Жуковської. – К.: ВІПОЛ, 2004. – С. 565- 631.  

5. Шевчук С. Судовий захист прав людини. Практика 
Європейського суду з прав людини у контексті західної правової 
традиції / С. Шевчук. – К.: Реферат, 2006. – С. 573-657. 

Контрольні питання та завдання до теми: 

 1. Які обов’язки держави випливають з права людини на 
свободу мирних зборів? 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

  



 2. Чи закріплює ст. 11 Конвенції так зване негативне право 
об’єднання (ніхто не може бути примушений до вступу в 
об’єднання)? Відповідь поясніть.  
 3. Чи може розглядатися об’єднання публічного права як 
об’єднання у розумінні ст. 11 Конвенції? Відповідь поясніть.  
 4. Чи може розглядатися об’єднання приватного права як 
об’єднання у розуміння ст. 11 Конвенції? Відповідь поясніть.  
 5. Чи входить право на створення юридичної особи до 
права на свободу об’єднання у розумінні Конвенції? Відповідь 
поясніть. 

 

Тема 12. Права вразливих верств населення. 

План заняття: 

1. Поняття вразливих верств населення. Призначення 
міжнародно-правового захисту вразливих груп населення.  

2. Права осіб, хворих на тяжкі та невиліковні хвороби. 
3. Конкуренція права на життя та заборони нелюдського або 

такого, що принижує гідність, поводження щодо хворих на СНІД чи 
ВІЛ-інфікованих осіб. Особливості захисту прав таких осіб в місцях 
позбавлення волі. Проблема імплементації в Україні міжнародно-
правового захисту вразливих груп населення.  

4. Гендерні права. Права сексуальних меншин в практиці 
Європейського суду з прав людини.  

5. Дискримінація. Особливості практичного застосування 
норми про заборону дискримінації у Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод. Захист від дискримінації в 
практиці Європейського суду з прав людини. 

6. Біженці і мігранти та їх захист у рішеннях Європейського 
суду з прав людини. Депортація, імміграція і право на сімейне 
життя. 

Рекомендована література:  

1. Теория и практика функционирования Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.memo.ru/library/books/lukjanc/Chapt4-3.htm 

2. Теория и практика функционирования Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.memo.ru/library/books/lukjanc/Chapt4-6.htm  

3. Гомʼєн Д. Короткий путівник Європейською конвенцією з 
прав людини [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://vgsu.arbitr.gov.ua/files/pages/ECHR.htm 

 

Контрольні питання та завдання до теми: 

 1. Дайте  характеристику поняття вразливі верстви 
населення. 
 2. Чи підпадає під захист ст. 8 Конвенції юридичне 
визнання сексуального перетворення зацікавленої особи 
(транссексуала)? 

 3. У чому полягає проблема імплементації в Україні 
міжнародно-правового захисту вразливих груп населення.  
 4. Що таке «дискримінація навпаки»? 

 5. Яким критерієм керується Суд, аби встановити, чи мала 
місце дискримінація? 

 6. Які ситуації стосовно дискримінації можуть 
порівнюватися з точки зору Суду?  

 

3. Самостійна робота  

Самостійна робота сприяє кращому засвоєнню студентами 
матеріалу з навчальної дисципліни «Європейська конвенція з прав 
людини: практика застосування, український контекст» та 
формуванню у них навичок та вмінь одержувати додаткові знання. 
Формами  самостійної роботи студентів є: 
- доопрацювання матеріалів лекцій та опрацювання літератури, 

що пропонується до вивчення по темах навчальної дисципліни; 
- підготовка до практичних (семінарських) занять, виконання 

завдань по темах практичних занять; 
- підготовка письмових відповідей на питання для 

самопідготовки; 
- робота в інформаційних мережах; 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

  



- вибір теми, розробка плану та написання реферативної роботи; 
- самостійне вивчення та складання конспектів по темах, що 

виносяться на самостійне вивчення. 
Результативність самостійної роботи виявляється під час 

заслуховування та обговорення доповідей, захисту рефератів, 
поточного модульного контролю знань, перевірки письмових 
відповідей та підсумкового оцінювання успішності студентів у 
сесію. 

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. 
 5. Порядок утворення, склад і внутрішня структура Суду. 
 6. Компетенція Суду.  
7. Порядок і форми діяльності Суду. 
 8. Право на звернення до Суду. Умови прийнятності заяви до 
розгляду в Суді та умови сумісності заяви з Конвенцією.  

9. Виконання рішень Cуду. Роль Комітету Міністрів Ради Європи у 
контролі за виконанням рішень Суду.  
10.Юридична природа рішень Європейського суду з прав людини. 
11.Принципи та способи правоінтерпретаційної діяльності Суду. 
12.Герменевтичний механізм правотлумачної діяльності Суду. 
13.Зміст права на життя у практиці Суду. Виникнення та 
припинення життя людини з точки зору ст. 2 Конвенції.  
14.Обов’язки держави, що випливають зі ст.2 Конвенції.  
15.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.  
16.Принцип «мінімального рівня жорстокості».  

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

19.Зміст та сфера дії права на свободу та особисту недоторканність у 
практиці Суду. Обов’язки держави, що кореспондують цьому праву. 
20.Вимоги до правомірного позбавлення особи свободи у практиці 
Суду. 
21.Практика Суду щодо випадків правомірного чи неправомірного 
позбавлення свободи, передбачених Конвенцією.  

22.Гарантії прав особи на свободу та на особисту недоторканність. 
23.Порушення права на свободу та особисту недоторканність у 
рішеннях Суду щодо України  
24.Право на суд у розумінні ст.6 Конвенції. Обмеження цього права. 
Поняття «суд», «цивільні права та обов’язки» і «кримінальне 
обвинувачення» у практиці Суду.  
25. Право на справедливий судовий розгляд у інтерпретації Суду. 
Принципи «справедливості» судового розгляду. 
 26.Право на публічний судовий розгляд справи у інтерпретації Суду 
27.Право на розгляд справи незалежним і безстороннім судом з 
погляду Суду. 
 28.Право на розгляд справи упродовж розумного строку з точки 
зору Суду. 
29.Презумпція невинуватості: тлумачення Судом ч.2 ст.6 Конвенції. 
30.Права обвинуваченого у практиці Суду як гарантії права на суд. 
31.Зміст права на ефективний засіб правового захисту. Критерій 
«ефективності» такого засобу.  
32.Сфера застосування права на ефективний засіб національного 
правового захисту  
33.Співвідношення ст.13 з іншими статтями Конвенції.  
34.Типові порушення права на справедливий судовий розгляд та 
права на ефективний засіб юридичного захисту у рішеннях Суду 
щодо України  
35.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.  

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

  



36.Втручання у право на повагу до приватного і сімейного життя. 
Межі прав, передбачених ст.8 Конвенції.  
37.Обов’язки держави, що випливають зі ст.8 Конвенції.  
38.Баланс між інтересами особи та суспільства як «лакмусовий 
папірець» виконання обов’язків держави щодо особи.  
39.Типові порушення права на повагу до особистого й сімейного 
життя у рішеннях Суду щодо України  
40.Зміст заборони дискримінації. Несамостійний характер права на 
недискримінацію, передбаченого ст.14 Конвенції.  
41.Поняття та мотиви дискримінації. Ситуації стосовно 
дискримінації, що можуть і не можуть порівнюватися.  
42.Позитивні обов’язки держави із забезпечення права на 
недискримінацію та «дискримінація навпаки» («позитивна 
дискримінація»).  

43.Зміст свободи віросповідання. 
44.Поняття «свобода думки, совісті та віросповідання», «абсолютна 
свобода переконань», «сповідування переконань» в інтерпретації 
Суду. 
 45.Втручання у свободу віросповідання. Критерії відповідності 
такого втручання Конвенції.  
46.Зміст свободи вираження поглядів.  
47.Сфера дії свободи вираження поглядів.  
48.Розмежування суджень про факти і оціночних суджень у 
практиці Суду.  
49.Втручання у свободу вираження. Критерії відповідності такого 
втручання Конвенції. Доктрина «сторожового пса».  

50.Типові порушення свободи віросповідання та свободи вираження 
поглядів у рішеннях Суду щодо України  
51.Зміст права на створення профспілок та на участь у них.  
52.Зміст права на свободу мирних зборів. Позитивні обов’язки 
держави із забезпечення цього права.  
53.Зміст права на свободу об’єднань.  
54.Сфера дії права на свободу об’єднань.  

55.Втручання держави у право на свободу об’єднань. Критерії 
відповідності такого втручання Конвенції.  
56.Зміст права власності відповідно до Конвенції. Поняття 
власності. 57.Загальні принципи права на повагу до власності.  
58.Втручання в користування майном. Справедлива рівновага між 

загальними інтересами та основоположними правами людини. 
59.Правомірне позбавлення власності: конвенційні вимоги та судова 
практика.  
60.Типові порушення права на свободу об’єднань і права мирно 
володіти майном у рішеннях Суду щодо України.  
61.Право на вільні вибори у практиці Суду. Вимоги до проведення 
виборів. 
62.Загальна характеристика практики застосування Судом 

матеріальних норм протоколів до Конвенції.  
63.Заборона рабства та примусової праці у практиці Європейського 
суду з прав людини.  
64.Поняття рабства та примусової праці  
65.Гарантії ст. 4 Конвенції  
66.Позитивні обов’язки держави, згідно зі ст. 4 Конвенції  
67.Зміст принципу «жодного покарання без закону» у практиці Суду 
68.Сфера дії та межі ст. 7 Конвенції  
69.Обов’язки держави згідно зі ст. 7 Конвенції  
70.Поняття шлюбу у практиці Суду;  
71.Сфера дії та межі ст. 12 Конвенції 
 

4. Методичне забезпечення 
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