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Анотація 

 Метою навчальної дисципліни є поглиблення, розширення та систематизація 
студентами раніше здобутих знань з особливостей захисту прав та основоположних 
свобод у Європейському суді з прав людини (далі - ЄСПЛ) та реалізації його рішень у 
вітчизняній правовій системі. 
Завдання: 

- знати історію виникнення ЄСПЛ, його структуру, склад, організацію 
діяльності, вимоги до претендентів та посаду судді ЄСПЛ; 

- порядок та підстави звернення зі скаргами до ЄСПЛ, вимоги до їх 
оформлення; порядок розгляду скарг, прийняття рішень ЄСПЛ та їх 
виконання; 

- визначити місце Конвенції з прав людини і основоположних свобод і 
прецедентного права Європейського суду з прав людини у системі джерел 
права України; 

- з’ясувати особливості тлумачення Конвенції ЄСПЛ. 
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати : 

- юридичну природу Конвенції і практики ЄСПЛ; 
- природу прав людини і основоположних свобод на основі розуміння сутності 

змісту основного права, розмежування поняття права і свободи, категорії 
«втручання» та змісту трискладового тесту; 



- на яких засадах ЄСПЛ може змінювати свої staredecisis з урахуванням 
особливостей динамічного тлумачення Конвенції; 

- організацію та структуру ЄСПЛ; 
- порядок звернення і процедуру розгляду справ у ЄСПЛ; 
- механізм виконання рішень ЄСПЛ у національну правову систему України; 

вміти: 
- давати критичну оцінку чинному вітчизняному кримінальному 

процесуальному законодавству та практиці його застосування з позицій 
доктринального бачення ЄСПЛ права на справедливий суд, вираженого у його 
рішеннях. 

- здатність кваліфіковано тлумачити та застосовувати положення Конвенції про 
захист прав людини та основоположних свобод у кримінальному провадженні. 

- юридично грамотно враховувати та аргументувати прецедентне право ЄСПЛ 
при здійснення практичної діяльності. 

 
1. Опис навчальної дисципліни 

 
Найменування 

показників 

Галузь знань, 
спеціальність, СВО 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів - 5 

08 Право 
081 Право 

Обов’язкова дисципліна 

Модулів - 1 Рік підготовки 

Змістових модулів – 2 

2-й 

Семестр 

3 

Лекції 

10 год. 6 год. 

Практичні 

Загальна кількість годин 150 
 

магістр 
20 год. 6 год. 

Самостійна робота 

Тижневих годин для денної 
форми навчання – 4 

 
 

110 год. 148 год. 

Індивідуальні завдання 

- 

Вид контролю 

екзамен 

 
 
 
 
 



ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Тема 1.   Загальна характеристика Конвенції про захист прав людини і     
основоположних свобод 
Тема 2.   ЄСПЛ: порядок формування, структура та юрисдикція 
Тема 3.   Процедура розгляду справ ЄСПЛ та порядок виконання його рішень 
Тема 4.   Особливості тлумачення норм Європейської Конвенції  
Тема 5.   Роль прецеденту в діяльності Європейського суду з прав людини 
Тема 6.   Проблема застосування прецедентів ЄСПЛ українськими судами 
Тема 7.  Основні концепції, що визначають зміст «права на справедливий  суд» у статті 
6 Конвенції про захист прав людини  
Тема 8. Особливості статті 8 Конвенції про захист прав людини та основоположних  
«право на повагу до приватного і сімейного життя» 
Тема 9. Застосування положень статті 3 Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод «заборона катування» 
Тема 10. Застосування положень статті 5 Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод «право на свободу та особисту недоторканість» 
Тема 11. Концепція приватного життя в мережі Інтернет: прецедентне право ЄСПЛ 
Тема 12. Зобов’язання держав у боротьбі з насильством та іншою злочинною або 
незаконною діяльністю в Інтернеті 
Тема 13. Захист прав дітей: практика ЄСПЛ. 
Тема 14. Використання інформаційних технологій у діяльності суду. 
Тема 15. Правила заповнення формуляру заяви до ЄСПЛ. 
 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин  

 Форма навчання: очна 
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Тема 1. Загальна характеристика Конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод 

10 1 2   7 

Тема 2.ЄСПЛ: порядок формування, структура 
та юрисдикція 

10 1 2   7 

Тема 3. Процедура розгляду справ ЄСПЛ та 
порядок виконання його рішень 

10 1 2   7 

Тема 4. Особливості тлумачення норм 
Європейської Конвенції 

10 1 2   7 

Тема 5. Роль прецеденту в діяльності 
Європейського суду з прав людини 

10 1 2   7 



Тема 6. Проблема застосування прецедентів 
ЄСПЛ українськими судами 

10 1 2   7 

Тема 7. Основні концепції, що визначають 
зміст «права на справедливий суд» у статті 6 
Конвенції про захист прав людини та 
 основоположних 

10 1 2   7 

Тема 8. Особливості статті 8 Конвенції про 
захист прав людини та основоположних  
«право на повагу до приватного і сімейного 
життя» 

10 1 2   7 

Тема 9. Застосування положень статті 3 
Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод «заборона катування» 

9  2   7 

Тема 10. Застосування положень статті 5 
Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод «право на свободу та 
особисту недоторканість» 

9  2   7 

Тема 11. Концепція приватного життя в мережі 
Інтернет: прецедентне право ЄСПЛ 

10 1 2   7 

Тема 12.Зобов’язання держав у боротьбі з 
насильством та іншою злочинною або 
незаконною діяльністю в Інтернеті 

10 1 2   7 

Тема 13. Захист прав дітей: практика ЄСПЛ. 10 1 2   7 

Тема 14. Використання інформаційних 
технологій у діяльності суду. 

9  2   7 

Тема 15. Правила заповнення формуляру заяви 
до ЄСПЛ. 

9  2   7 

Контрольна робота      5 

Разом  150 10 30   110 

 
ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Загальна характеристика Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод 

2 

2 ЄСПЛ: порядок формування, структура та юрисдикція 2 

3 Процедура розгляду справ ЄСПЛ та порядок виконання його 

рішень 

2 

4 Особливості тлумачення норм Європейської Конвенції 2 

5 Роль прецеденту в діяльності Європейського суду з прав 

людини 

2 

6 Проблема застосування прецедентів ЄСПЛ українськими 

судами 

2 

7 Основні концепції, що визначають зміст «права на 

справедливий суд 

2 



8 Особливості статті 8 Конвенції про захист прав людини та 

основоположних  «право на повагу до приватного і сімейного 

життя» 

2 

9 Застосування положень статті 3 Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод «заборона катування» 

2 

 Застосування положень статті 5 Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод «право на свободу та особисту 

недоторканість» 

2 

10 Концепція приватного життя в мережі Інтернет: прецедентне 

право ЄСПЛ. 

2 

 Зобов’язання держав у боротьбі з насильством та іншою 

злочинною або незаконною діяльністю в Інтернеті 

2 

11 Захист прав дітей: практика ЄСПЛ. 2 

12 Використання інформаційних технологій у діяльності суду. 2 

13 Правила заповнення формуляру заяви до ЄСПЛ. 2 

14 Використання інформаційних технологій у діяльності суду.  
15 Правила заповнення формуляру заяви до ЄСПЛ.  

   30  

 
8. САМОСТІЙНА РОБОТА 

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Загальна характеристика Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод 

7 

2 ЄСПЛ: порядок формування, структура та юрисдикція 7 

3 Процедура розгляду справ ЄСПЛ та порядок виконання його 

рішень 

7 

4 Особливості тлумачення норм Європейської Конвенції 7 

5 Роль прецеденту в діяльності Європейського суду з прав 

людини 

7 

6 Проблема застосування прецедентів ЄСПЛ українськими 

судами 

7 

7 Основні концепції, що визначають зміст «права на 

справедливий суд 

7 

8 Особливості статті 8 Конвенції про захист прав людини та 

основоположних  «право на повагу до приватного і сімейного 

життя» 

7 

9 Застосування положень статті 3 Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод «заборона катування» 

7 

 Застосування положень статті 5 Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод «право на свободу та особисту 

недоторканість» 

7 



10 Концепція приватного життя в мережі Інтернет: прецедентне 

право ЄСПЛ. 

7 

11 Зобов’язання держав у боротьбі з насильством та іншою 

злочинною або незаконною діяльністю в Інтернеті 

7 

12 Захист прав дітей: практика ЄСПЛ. 7 

13 Використання інформаційних технологій у діяльності суду. 7 

14 Правила заповнення формуляру заяви до ЄСПЛ. 7 

15 Контрольна робота 5 

 
9.  МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

За джерелами знань використовуються такі методи навчання: словесні – 
розповідь, пояснення, лекція; наочні – демонстрація, ілюстрація. 

За характером логіки пізнання використовуються такі методи: аналітичний, 
синтетичний, аналітико-синтетичний, індуктивний, дедуктивний. 

За рівнем самостійної розумової діяльності використовуються методи: 
проблемний, частково-пошуковий, дослідницький. 

 
 МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Усний контроль у вигляді індивідуального та фронтального опитування. 
Письмовий контроль у вигляді модульних контрольних робіт, самостійних письмових 
робіт, поточного тестування. 

 
ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання 

 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання з навчальної 

дисципліни є: виступи на практичних заняттях, підготовка здобувачами есе та виступи на 

наукових заходах. 

 

Форми контролю та критерії оцінювання результатів навчання 

 

 Форми поточного контролю: заслуховування виступів на практичних заняттях, та  

виступів на наукових заходах. 

 Форма модульного контролю: захист підготовленого наукового есе перед аудиторією. 

 Форма підсумкового семестрового контролю: 

- проміжний контроль, який здійснюється у ході проведення усного заліку; 

- підсумковий контроль, який здійснюється у формі проведення усного екзамену. 

 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за Оцінка Оцінка за національною шкалою 



всі види 
навчальної 
діяльності 

ECTS 
для екзамену 

для заліку 

90 – 100 А відмінно  
 

зараховано 
82-89 В 

добре 
74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільно з 

можливістю повторного 
складання 

не зараховано з 
можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з 

обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

 

Знання здобувачів оцінюється за такими критеріями:  

оцінку «відмінно» (90-100 балів, А) заслуговує здобувач, який  всебічно і глибоко володіє 

програмовим матеріалом, може аналізувати та синтезувати правову інформацію, що стосується 

реформування адміністративного законодавства, засвоїв основну і ознайомлений з додатковою 

літературою, яка рекомендована програмою та може аналізувати інформацію з різних джерел 

(доктринальних, нормативних, правозастосовних), здатен продукувати нові думки та ідеї 

стосовно актуальних проблем адміністративної реформи та вільно їх висловлювати.  

оцінку « добре» (82-89 балів, В) – заслуговує здобувач освітнього ступеня доктор 

філософії, який повністю опанував і вільно володіє програмовим матеріалом, має системні 

знання по тематиці дисципліни, має здатність до самостійного пошуку інформації, засвоїв 

основну літературу, яка рекомендована програмою та може аналізувати інформацію з різних 

джерел (доктринальних, нормативних, правозастосовних), здатен продукувати нові думки та 

ідеї стосовно актуальних проблем адміністративної реформи, однак, не в усіх питаннях добирає 

чітку аргументацію для обгрунтування своєї позиції та думки.   

оцінку «добре» (74-81 бал, С) заслуговує здобувач освітнього ступеня доктор філософії, 

який навчальну програму опанував, але є незначні прогалини у знаннях, вміє порівнювати, 

узагальнювати, систематизувати інформацію, що стосується адміністративної реформи та, 

може продукувати нові думки та ідеї стосовно актуальних проблем адміністративної реформи 

та застосовувати знання у практичній юридичній діяльності, засвоїв основну літературу, яка 

рекомендована програмою;  

оцінку «задовільно» (64-73 бали, D) – заслуговує здобувач освітнього ступеня доктор 

філософії, який знає основний програмовий матеріал в обсязі, необхідному для подальшої 

наукової роботи та використання його у майбутній професії, ознайомлений з основною 

літературою, яка рекомендована програмою, але допускає помилки при виконанні завдань, 

хоча при вказівці на помилки, може знайти шляхи їх усунення.  

оцінку «задовільно» (60-63 бали, Е) – заслуговує здобувач освітнього ступеня доктор 

філософії, який володіє основним програмовим матеріалом в обсязі, необхідному для 

подальшої наукової роботи та практичної діяльності, однак, виконання завдань задовольняє 

мінімальні критерії.  



оцінка «незадовільно» (35-59 балів, FX) – виставляється здобувачеві освітнього ступеня 

доктор філософії, який виявив суттєві прогалини в знаннях основного програмового матеріалу, 

допустив принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань.  

оцінка «незадовільно» (35 балів, F) – виставляється здобувачеві освітнього ступеня 

доктор філософії, який володіє навчальним матеріалом тільки на рівні репродукування і не 

може продовжувати навчання за відповідним освітнім рівнем, оскільки не готовий до пошуку, 

оброблення на аналізу інформації, не може продукувати нові думки та ідеї стосовно актуальних 

проблем адміністративної реформи. 
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