




1. Опис навчальноїдисципліни

Найменування
показників

Галузь знань, напрям
підготовки, рівень вищої

освіти

Характеристика
навчальної дисципліни

денна
форма

навчання

заочна
форма

навчання

Мова викладання: Українська
2020-2021 2020-2021

Кількість кредитів – 4

Галузь знань
081

(шифр і назва)

Вид дисципліни 
обов’язковаСпеціальність

081 – Право

Модулів – 1

Освітня програма
081 – Право

(шифр і назва)

Рік підготовки:

Змістових модулів – 1 2
Семестр

Загальна кількість годин – 
120

3 3

Лекції

Тижневих годин для 
денної форми навчання:
аудиторних – 4
самостійної роботи 
здобувача – 8

Рівень вищої освіти:
 другий (магістерський)      

18год. 4 год.

Практичні, семінарські
22год 8 год.

Лабораторні
               год

Самостійна робота
80 год 108 год

Індивідуальні
завдання:

0 год.
Вид контролю:

іспит іспит
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою  навчальної  дисципліни  застосування  рішень  ЄСПЛ  в  правозастосовній
практиці є формування у здобувачів професійних компетентностей необхідних для розуміння
природи і  функцій  права,  застосування  права,  а  також меж правового регулювання різних
суспільних відносин.

Основними завданнями дисципліни  застосування рішень ЄСПЛ в правозастосовній
практиціє  поглиблення правових знань  здобувачів,  розширення їх кругозору,  формування
загальної ерудиції та підготовка майбутнього юриста до практичного використання отриманих
знань та вмінь.

У  результаті  вивчення  навчальної  дисципліни  відповідно  до  освітньої  програми
формуються програмні компетентності:

ІК. Здатність  розв’язувати  задачі  дослідницького  та/або  інноваційного  характеру  у
сфері права.

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК2.Здатність проводити дослідження на відповідному рівні.
ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК5.  Здатність  спілкуватися  іноземною  мовою  у  професійній  сфері  як  усно,  так  і

письмово.
ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК8. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з

експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
ЗК9. Здатність працювати в міжнародному контексті.
СК1. Здатність застосовувати принципи верховенства права для розв’язання складних

задач і проблем, утому числі, у ситуаціях правової невизначеності. 
СК2.Здатність аналізувати та оцінювати вплив правової системи Європейського Союзу

на правову систему України.
СК3. 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.

СК4.  Здатність  оцінювати  взаємодію міжнародного  права  та  міжнародних  правових
систем з правовою системою України.

СК5.Здатність  використовувати  сучасні  правові  доктрини  та  принципи  у
правотворчості та в процесі застосовування інститутів публічного і приватного права, а також
кримінальної юстиції.

СК6.Здатність  обґрунтовувати  та  мотивувати  правові  рішення,  давати  розгорнуту
юридичну аргументацію.

СК7.  Здатність  застосовувати  знання  та  розуміння  основних  засад  (принципів)  та
процедур судочинства в Україні.

СК9.  Здатність  застосовувати  міждисциплінарний  підхід  в  оцінці  правових  явищ та
правозастосовній діяльності.

СК10.Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають системного, логічного
та  функціонального  тлумачення  норм права,  а  також  розуміння  особливостей  практики  їх
застосування.

СК12.Здатність  розвивати  та  утверджувати  етичні  стандарти  правничої  діяльності,
стандарти професійної незалежності та відповідальності правника.

СК13.Здатність доносити до фахівців і нефахівців у сфері права інформацію, ідеї, зміст
проблем та характер оптимальних рішень з належною аргументацією.

СК15.  Здатність  самостійно  готувати  проекти  актів  правозастосування,  враховуючи
вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та вмотивованості.
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3. Передумови вивчення дисципліни

Пререквізитами  є навчальні  дисципліни  і,  відповідно,  загальні  знання  і  уміння,  що
полегшують  засвоєння  цієї  дисципліни:  верховенство  права,  принципи  та  процедури
судочинства в Україні, юридична аргументація.

4. Результати навчання за дисципліною

У  результаті  опанування  змісту  навчальної  дисципліни  здобувачі  мають  досягнути
таких програмових результатів навчання:

ПРН  1.  Оцінювати  природу  та  характер  суспільних  процесів  і  явищ,  і  виявляти
розуміння меж та механізмів їх правового регулювання.

ПРН  2.  Співвідносити  сучасну  систему  цивілізаційних  цінностей  з  правовими
цінностями, принципами та професійними етичними стандартами. 

ПРН  3.  Проводити  збір,  інтегрований  аналіз  та  узагальнення  матеріалів  з  різних
джерел,  включаючи  наукову  та  професійну  літературу,  бази  даних,  цифрові,  статистичні,
тестові  та  інші,  та  перевіряти  їх  на  достовірність,  використовуючи  сучасні  методи
дослідження.

ПРН 4.  Здійснювати  презентацію свого дослідження  з  правової  теми,  застосовуючи
першоджерела  та  прийоми  правової  інтерпретації  складних  комплексних  проблем,  що
постають з цього дослідження, аргументувати висновки.

ПРН 5.Вільно спілкуватися правничою іноземною мовою (однією з офіційних мов Ради
Європи)усно і письмово.

ПРН  6.  Обґрунтовано  формулювати  свою  правову  позицію,  вміти  опонувати,
оцінювати докази та наводити переконливі аргументи.

ПРН  7.Дискутувати  зі  складних  правових  проблем,  пропонувати  і  обґрунтовувати
варіанти їх розв’язання.

ПРН  8.  Оцінювати  достовірність  інформації  та  надійність  джерел,  ефективно
опрацьовувати  та  використовувати  інформацію  для  проведення  наукових  досліджень  та
практичної діяльності.

ПРН 10. Аналізувати взаємодію міжнародного права та міжнародно-правових систем з
правовою системою України на основі усвідомлення основних сучасних правових доктрин,
цінностей та принципів функціонування права.

ПРН  12.  Проводити  порівняльно-правовий  аналіз  окремих  інститутів  права  різних
правових систем, враховуючи взаємозв’язок правової системи України з правовими системами
Ради Європи та Європейського Союзу.

ПРН 13.Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих правових інститутів.
ПРН 14. Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях правозастосування. 
ПРН  15.Мати  практичні  навички  розв’язання  проблем,  пов’язаних  з  реалізацією

процесуальних функцій суб’єктів правозастосування.
ПРН 17. Інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі правозастосування

у різних сферах професійної діяльності.

5. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1.Застосування рішень Європейського Суду з прав людини в Україні
Тема 1. Місце норм міжнародного права у правовій системі України
Міжнародний договір як джерело національної правової системи України. Поняття та

класифікація  міжнародних  договорів.  Конституція  України  і  міжнародно  –  правові
зобов’язання.  Імплементація  рішень  міжнародних  судових  інституцій  в  правову  систему
України

Тема 2. Правова природа рішень Європейського Суду з прав людини в України
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Судова практика як джерело права. Правова природа постанов Європейського Суду з
прав  людини:  міжнародний  та  конституційно  –  правовий  аспект.  Правові  позиції
Європейського Суду з прав людини.

Тема 3. Виконання рішень та застосування практики Європейського Суду з прав
людини в України

Поняття  «практики»  та  «рішення»  Європейського  Суду  з  прав  людини.  Орган
представництва: поняття, функції, завдання. Проблеми застосування Європейської Конвенції
про  захист  прав  людини  і  основоположних  свобод. Практика  виконання  зобов’язань  за
Європейською Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод

Тема  4.  Прецедент  в  практиці  прийняття  рішень  Європейського  Суду  з  прав
людини

Становлення  прецедента  як  джерела  права.  Доктрина  судового  прецеденту.
Прецедентний  характер  рішень  Європейського  Суду  з  прав  людини.  Вплив  практики
Європейського суду з прав людини на національне конституційне судочинство.

Тема 5. Застосування практики ЄСПЛ при тлумаченні загальних положень та принципів
судочинства

Принцип  верховенства  права.  Принцип  законності.  Принцип рівності.  Процесуальна
рівність. Принцип загальності. Принцип гласності та відкритості. Забезпечення апеляційного
та  касаційного  оскарження  рішень.  Обов’язковість  судових  рішень.  Удосконалення
національно – правового механізму реалізації рішень ЄСПЛ.

Тема 6. Реалізація прав, гарантованих Європейською Конвенцією про захист прав
людини і основоположних свобод

Право  на  справедливий  суд  (ст.  6  Конвенції).  Право  на  життя  (ст.  2  Конвенції).
Заборона катування, нелюдського і такого, що принижує гідність, поводження і покарання (ст.
3  Конвенції).  Право  на  свободу  та  особисту  недоторканність  (  ст.  5  Конвенції).  Право
власності (ст.1 Першого протоколу Конвенції). Право на повагу до приватного та сімейного
життя та житла (ст. 8 Конвенції). Свобода вираження поглядів (ст.10 Конвенції).
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6. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових 
модулів і тем

Кількість годин
Денна форма Заочна форма

усьог
о

у тому числі
усьог

о

у тому числі

л п
ла
б.

ін
д.

С.
р.

л п
ла
б.

ін
д.

С.
р.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
0

11 12 13

Модуль 1 Модуль 1
Змістовий модуль1.

Застосування рішень
Європейського Суду з прав

людини в Україні

Змістовий модуль 1.
Застосування рішень

Європейського Суду з прав
людини в Україні

Тема 1. Місце норм 
міжнародного права у 
правовій системі України

10 2 2 6 2 10

Тема 2. Правова природа 
рішень Європейського Суду 
з прав людини в України

10 2 2 6 1 2 15

Тема 3. Виконання рішень 
та застосування практики 
Європейського Суду з прав 
людини в України

10 2 2 6 1 2 15

Тема 4. Прецедент в 
практиці прийняття рішень 
Європейського Суду з прав 
людини

10 2 2 6 1 2 15

Тема 5. Застосування 
практики ЄСПЛ при 
тлумаченні загальних 
положеньтапринципівсудочин
ства

10 2 2 6 1 2 15

Тема 6. Реалізація прав, 
гарантованих Європейською
Конвенцією про захист прав 
людини і основоположних 
свобод

70 8
1
2

50 4 2 38

Разом за модулем 1
120

1
8

2
2

80 120 8
1
2

10
8

Усього:
120

1
8

2
2

80 120 8
1
2

10
8

7. Самостійна робота

№ п/п Опис завдання
Час для
виконання

(год.)
Критерії оцінювання

Тема 1 Підготовка  відповідей  на  питання  за
теоретичним  матеріалом  теми,  підготовка
наукової  доповіді,  робота  над  проблемно-
пошуковим  завданням,  робота  з

6 • високий понятійний
рівень;
• глибина, широта, 
повнота питання, що 
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ситуативними  завданнями.  Виконати  тест
(платформа Moodle).).

висвітлюється;
• осмисленість і 
усвідомленість 
затверджених 
положень теми, яка 
розкривається 
студентом;
• логічність та 
послідовність під час 
відповіді;
• доведення та аналіз 
теорій, концепцій, 
вчень, які вивчалися;
• самостійність 
мислення;
• впевненість в 
правоті своїх суджень;
• вміння виділяти 
головне;
• вміння 
встановлювати 
міжпредметні та 
внутрішньопредметні 
зв’язки;
• вміння робити 
висновки, показувати 
перспективу розвитку 
ідеї або проблеми;
• стилістично 
грамотна мова.

Тема 2

Підготовка наукової  доповіді,  відповідей на
питання  за  теоретичним  матеріалом  теми,
робота  з  питаннями,  винесеними  на
самостійний розгляд, робота над проблемно-
пошуковим  завданням,  робота  з
ситуативними  завданнями.  Підготувати  ессе
на  тему  «Правові  позиції  Європейського
Суду з прав людини»

6

Тема 3

Підготовка  відповідей  на  питання  за
теоретичним  матеріалом  теми,  робота  з
питаннями,  винесеними  на  самостійний
розгляд.

6

Тема 4

Опрацювання  теоретичного  матеріалу  теми,
підготовка  відповідей  на  питання  для
самоконтролю,  підготовка  презентації,
написання  есе,  виконання  ситуативних
завдань,  написання  реферату  та  підготовка
його презентації.  Виконати тест (платформа
Moodle).).

6

Тема 5

Підготовка наукової  доповіді,  відповідей на
питання  за  теоретичним  матеріалом  теми,
робота  над  проблемно-пошуковим
завданням.  Підготувати  доповідь  на  тему
«Ознаки  конституційного  ладу  України».
Виконати тест (платформа Moodle).).

6

Тема 6

Підготовка наукової  доповіді,  відповідей на
питання  за  теоретичним  матеріалом  теми,
робота  над  проблемно-пошуковим
завданням.  Виконати  тести  (платформа
Moodle).).

50

Разом 80
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8. Контроль навчальних досягнень

Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів

Вид діяльності здобувача

М
ак

си
м

ал
ьн

а 
к

іл
ьк

іс
ть

ба
л

ів
 з

а 
од

и
н

и
ц

ю

Модуль 1

К
іл

ьк
іс

ть
 о

ди
н

и
ц

ь

М
ак

си
м

ал
ьн

а
к

іл
ьк

іс
ть

 б
ал

ів

Відвідування лекцій 0,1 18 1,8

Відвідування семінарських занять
Відвідування практичних занять 0,1 22 2,2

Робота на семінарському занятті 0,5 18 15

Робота на практичному занятті 0,6 18 11
Виконання завдань для самостійної
роботи

1 5 5

Виконання модульної роботи 20

Виконання ІНДЗ 5 1 5
Разом 60
Іспит 40

Максимальна кількість балів 100

Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання

Тривалість проведення – 60 хвилин
Максимальна кількість балів – 20. Виконання тестових завдань відкритого і закритого типу.
Кожне правильно виконане завдання – 1. 

Бали Критерії оцінювання тестів відкритого типу

0,25

здобувач виявляє узагальнені систематичні знання та логічно їх викладає. 
Критично оцінює суперечливу інформацію на основі порівняльного аналізу 
основної і додаткової літератури. Вміє розрізняти упереджену інформацію від 
об’єктивної, аргументує власні судження та висновки. Можливі несуттєві 
помилки.

0,20

здобувач відповідає чітко, логічно із самостійним аналізом та узагальненням 
інформації з основної та додаткової літератури. Здатний до систематизації та 
критичної оцінки інформації, аргументації власних думок і висновків, 
складання та пояснення простих таблиць і схем. Можливі помилки.

0,15
студент відповідає загалом правильно, але фрагментарно, з суттєвими 
помилками, без пояснень причинно-наслідкових зв’язків між фактами і 
явищами. Відповідь описова.

0,10
здобувач відповідає фрагментарно, кількома реченнями, з незначним 
відтворенням окремих частин завдання. Нечітке уявлення про об’єкт відповіді.

0 відповідь відсутня.

Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання
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Форма семестрового контролю – екзамен, який оцінюється за такими критеріями:

Бали Критерії оцінювання

35–40

отримують  здобувачі,  які  повно  та  ґрунтовно  розкрили  теоретичне  питання,
використавши  при  цьому  не  лише  обов’язкову,  а  й  додаткову  літературу;
повністю  розкрили  сутність  поняття,  дали  його  чітке  визначення  або
проаналізували і зробили висновок з конкретного теоретичного положення.

30–35

отримують  здобувачі,  які  в  цілому  розкрили  теоретичне  питання,  однак  не
повно і допустивши деякі неточності. При цьому не використав на достатньому
рівні  обов’язкову літературу;  повністю розкрили сутність поняття,  дали його
чітке  визначення  або  проаналізували  і  зробили  висновок  з  конкретного
теоретичного положення.

25–30

отримують здобувачі, які правильно визначили сутність питання, але розкрили
його не повністю, допустивши деякі незначні  помилки; правильно, але лише
частково визначили те чи інше поняття або частково проаналізували і зробили
висновок з теоретичного положення.

15–25

отримують здобувачі,  які  правильно визначили сутність  питання,  розкривши
його  лише  частково  і  допустивши  при  цьому  окремі  помилки,  котрі  не
впливають на  загальне розуміння  питання;  правильно,  але  не  повністю дали
визначення  поняття  або  поверхово  проаналізували  і  зробили  висновок  з
теоретичного положення; правильно, але лише частково визначили те чи інше
поняття  або  частково  проаналізували  і  зробили  висновок  з  теоретичного
положення.

5–15

отримують здобувачі, які правильно визначили сутність питання, недостатньо
або поверхово розкривши більшість його окремих положень і допустивши при
цьому окремі помилки, які частково вплинули на загальне розуміння проблеми;
частково  і  поверхово  визначили  те  чи  інше  поняття  або  сформулювали
висновок з теоретичного положення, допустивши неточності та помилки.

0–5 

отримують  здобувачі,  які  частково  та  поверхово  розкрили  лише  окремі
положення питання і допустили при цьому певні суттєві помилки, котрі значно
вплинули  на  загальне  розуміння  питання;  поверхово  визначили  те  чи  інше
поняття або сформулювали висновок з теоретичного положення, допустивши
помилки.

Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю

1. Загальна  характеристика  сучасної  європейської  системи  захисту  прав  людини:
договірні та інституційні аспекти. 

2. Взаємодія  Ради Європи та  Європейського  Союзу  у  сфері  захисту  прав  людини.
Проблема приєднання ЄС до Конвенції.

3. Конвенція  як  міжнародний  договір  у  сфері  захисту  прав  людини:  особливості
правової природи. 

4. Структура Конвенції. Протоколи до Конвенції. 
5. Значення практики Європейської комісії з прав людини та Європейського суду з

прав людини .
6. Каталог прав людини, що захищаються Конвенцією
7. Імплементація Конвенції в національний правопорядок: загальна характеристика . 
8. Місце Конвенції у правовій системі України.
9. Міжнародний договір як джерело національної правової системи України. Поняття

та класифікація міжнародних договорів. 

10.  Конституція України і міжнародно-правові зобов’язання. 

11.  Імплементація рішень міжнародних судових інституцій в правову систему України
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12.  Принципи  субсидіарності  та  розсуду  держави  як  базові  засади  контрольного
механізму Конвенції. 

13.  Юрисдикція Європейського суду з прав людини. 
14.  Склад  та  організаційна  структура  Європейського  Суду  з  прав  людини.

Компетенція:  суддів,  які  засідають  одноособово;  комітетів  із  трьох  суддів;  палати  із  семи
суддів; Великої палати.

15.  Види рішень Європейського суду з прав людини. Пілотні рішення ЄСПЛ.
16.  Тлумачення  Конвенції  Європейським  судом  з  прав  людини:  загальна

характеристика. 
17.  Еволюційне тлумачення положень Конвенції Європейським судом з прав людини..
18.  Автономне тлумачення положень Конвенції Європейським судом з прав людини.

Принцип “розсуду держави”. 
19.  Принцип  ефективного  тлумачення  положень  Конвенції  Європейським  судом  з

прав людини. 
20. Поняття  «практики»  та  «рішення»  Європейського  Суду  з  прав  людини.  Орган

представництва: поняття, функції, завдання. 

21.  Проблеми  застосування  Європейської  Конвенції про  захист  прав  людини  і
основоположних свобод.

22.  Практика виконання зобов’язань за Європейською Конвенцією про захист прав
людини і основоположних свобод.

23.  Концепція “позитивних” зобов’язань держави.
24.  Загальна характеристика виконання рішень Європейського суду з прав людини. 
25.  Правова природа рішень Європейського суду з прав людини . 
26.  Нагляд за виконанням рішень Європейського суду з прав людини з боку Комітету

Міністрів Ради Європи відповідно до ст. 46 Конвенції.
27.  Становлення прецедента як джерела права. Доктрина судового прецеденту. 

28.  Прецедентний характер рішень Європейського Суду з прав людини. 

29.  Вплив практики Європейського суду з прав людини на національне конституційне
судочинство.

30.  Заходи  індивідуального  характеру,  що  вживаються  на  виконання  рішення
Європейського суду з прав людини. 

31.  Заходи  загального  характеру,  що  вживаються  на  виконання  рішення
Європейського суду з прав людини. 

32.  Повноваження Урядового уповноваженого у процесі виконання рішень ЄСПЛ.
33.  Застосування судами України Конвенції та практики Європейського суду з прав

людини як джерела права.
34.  Зміст права на життя. 
35.  Позитивні та негативні обов’язки держави по забезпеченню права на життя.
36.  Обмеження права на життя згідно п.2 ст.2 Конвенції.  Особливості застосування

ст.2 в умовах надзвичайного стану.
37.  Питання  смертної  кари  (ст.2  та  ст  15  Конвенції  ;  Протоколи № 6 та  № 13 до

ЄКПЛ.)
38.  Тлумачення ЄСПЛ понять «катування», «нелюдське поводження», «принижуюче

гідність поводження чи покарання».
39.  Негативні та позитивні зобов'язання держави відповідно до ст.3 Конвенції.
40.  Матеріально-правова та процесуальна складові заборони катувань.
41.  Зміст та сфера застосування ст. 4 Конвенції. 
42.  Поняття  «рабство»  та  «підневільний  стан».  Сучасні  форми  рабства  та

підневільного стану. 
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43.  Поняття  «примусова  чи  обов'язкова  праця».  Випадки  ,  в  яких  відсутні  ознаки
примусової чи обов'язкової праці.

44.  Негативні та позитивні зобов'язання держави відповідно до ст.4 Конвенції.
45.  Зміст та сфера дії права на свободу та особисту недоторканність (ст. 5 Конвенції,

ст. 1 Протоколу № 4). 
46.  Позитивні та негативні зобов’язання держав щодо забезпечення права на свободу

та особисту недоторканність. 
47.  Кримінально-правові та цивільно-правові підстави позбавлення волі.  Вимоги до

правомірного позбавлення свободи та особистої недоторканності у практиці ЄСПЛ.
48.  Гарантії  права  людини  на  свободу  і  особисту  недоторканність.  Право  на

відшкодування згідно з п. 5 ст. 5 Конвенції. 
49.  Сфера  застосування  ст.  6  Конвенції.  Особливості  тлумачення  ЄСПЛ  понять

«кримінальне  обвинувачення»  та  «спір  щодо  встановлення  прав  та  обов'язків  цивільного
характеру». 

50.  Тлумачення ЄСПЛ поняття «суд». 
51.  Право на доступ до суду. Поняття легітимних обмежень доступу до суду.
52.  Загальна характеристика справедливого судового розгляду (ст. 6 Конвенції).
53.  Поняття розумного строку судового розгляду. Критерії  та принципи визначення

розумності строку. 
54.  Процедурні гарантії прав обвинуваченого згідно з п. 3 ст. 6 Конвенції. 
55.  Позитивні зобов'язання держави відповідно до ст. 6 Конвенції.
56.  Співвідношення  права  на  справедливий  суд  із  правом  на  ефективний  засіб

юридичного захисту(ст. 13 Конвенції).
57.  Виконання судових рішень як складова права на справедливий суд.
58.  Сфера  застосування  ст.  8  Конвенції.  Особливості  тлумачення  ЄСПЛ  понять

«приватне життя», «сімейне життя», «житло», «кореспонденція».
59.  Позитивні та негативні зобов’язання держав щодо ст.8 Конвенції. 
60.  Умови правомірності  втручання  у права ,  що захищаються  відповідно до ст.  8

Конвенції.
61.  Сфера  застосування  ст.  10  Конвенції.  Особливості  тлумачення  ЄСПЛ  понять

«погляди», «інформація та ідеї». 
62.  Форми обмеження свободи вираження поглядів.
63.  Особливості захисту прав журналістів та ЗМІ відповідно до ст.10 Конвенції.
64.  Умови правомірності обмеження свободи вираження поглядів.
65.  Зміст права на свободу думки, совісті і релігії (ст. 9 Конвенції)
66.  Поняття «релігія» в контексті свободи думки, совісті і релігії.
67.  Дозволені обмеження права на свободу віросповідання (критерії правомірності). 
68.  Зміст права на свободу мирних зібрань (ст.11 ЄКПЛ) 
69.  Обґрунтованість (допустимість) втручання у право на свободу мирних зібрань. 
70.  Зміст  права  на  свободу  об’єднань.  Сфера  дії  права  на  свободу  об’єднань.

Негативний аспект права на свободу об’єднань. 
71.  Правомірність втручання держави у реалізацію права на свободу об’єднань. 
72.  Еволюція  антидискримінаційних  стандартів  Конвенції.  Особливості  заборони

дискримінації відповідно до ст. 14 та Протоколу № 12 до Конвенції. 
73.  Визначення  дискримінації.  Поняття  захищеної  ознаки.  Пряма  дискримінація.

Непряма дискримінація.
74.  Позитивні зобов'язання держави у сфері протидії дискримінації. 
75.  Захист власності як елемент конвенційної системи захисту прав людини.
76.  Автономність тлумачення поняття «майно» (ст.1 Першого Протоколу)
77.  Критерії допустимості втручання у право власності.
78.  Принцип пропорційності та балансу інтересів у ситуаціях позбавлення майна.
79.  Контроль держави за використанням майна відповідно до спільних інтересів.
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80.  Зміст і сфера застосування ст.3 Першого протоколу до Конвенції. Основні складові
права на вільні вибори. 

81.  Зміст  права  на  шлюб  і  створення  сім’ї  (ст.  12)  за  Конвенцією  і  правовими
позиціями ЄСПЛ. Рівноправність кожного з подружжя (ст.5 Протоколу № 7). 

82.  Право на освіту (ст. 2 Протоколу № 1): зміст та сфера дії. Зобов’язання держави
щодо забезпечення права на освіту.

83.  Свобода пересування (ст. 2 Протоколу № 4).

Шкала відповідностіоцінок

Шкала оцінювання здобувачів за системою ECTS

Рейтингов
а

оцінка

Оцінка за стобальною
шкалою Значення оцінки

A 90 – 100 балів
Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в
межах обов’язкового матеріалу з можливими 
незначними недоліками

B 82 – 89 балів
Дуже добре – достатньо високий рівень знань 
(умінь) в межах обов’язкового матеріалу без
суттєвих (грубих) помилок

C 74 – 81 балів
Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з
незначною кількістю помилок

D 69 – 73 балів
Задовільно – посередній рівень знань (умінь) 
із значною кількістю недоліків, достатній для 
подальшого навчання або професійної
діяльності

E 60 – 68 балів
Достатньо – мінімально можливий 
допустимийрівень балів знань (умінь)

FX 35 – 59 балів
Незадовільно з можливістю повторного 
складання – незадовільний рівень знань, з 
можливістю повторного перескладання за
умови належного самостійного доопрацювання

F 1 – 34 балів
Незадовільно з обов’язковим повторним 
вивченням курсу – досить низький рівень 
знань(умінь), що вимагає повторного вивчення
дисципліни

9. Методичне забезпечення

Навчально-методичні  комплекси  дисциплін:  конспекти  лекцій,  програма  курсу,
структурно  –  логічна  схема  вивчення  дисципліни,  тести  контрольних  робіт,  завдання  для
самостійної роботи. Здобувачі мають доступ до електронних варіантів методичних вказівок до
семінарських занять, силабусів навчальних дисциплін.

10. Рекомендовані джерела

Базова:

1. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод : від 4 листопада 1950
року  [Електронний  ресурс]  /  Сайт  Верховної  Ради  України.  –  Режим  доступу  :
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v015p710-04.

2. Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950
року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до 11 Конвенції : закон України від 17
липня 1997 року // Офіційний вісник України. – 1997. – № 29. – С. 11.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v015p710-04


12

3. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини:
Закон України від 23 лютого 2006 р. № 3477-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. –
№ 30. – Ст. 260.

4. Рабінович П.М., Федик С.Є. Особливості тлумачення юридичних норм щодо прав
людини (за матеріалами практики Європейського суду з  прав людини)  //  Праці  Львівської
лабораторії  прав  людини  і  громадянина  НДТ  державного  будівництва  та  місцевого
самоврядування Академії правових наук України / редкол. : П.М. Рабінович (голов. ред.) та ін.
–Л., 2004. –145 с. –Серія 1. Дослідження та реферати. –Випуск 5.

5.  Рабінович П.М. Застосування Європейської  конвенції  з  прав людини та  практики
Страсбурзького  суду  в  Україні  (загальнотеоретичні  аспекти)  /  П.М.  Рабінович,  О.В.
Соловйов // Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина Наук.-дослід. ін-ту держ.
будів. та місц. самовр. Національної академії правових наук України. Серія І «Дослідження та
реферати» / редкол.: П.М. Рабінович (голов. ред.) та ін. – Вип. 28. – К., 2014. – 208 с.

5. Фулей Т.І. Застосування практики Європейського суду з прав людини при здійсненні
правосуддя: Науково-методичний посібник для суддів. – 2-ге вид. випр., допов. – Київ, 2015. –
208 с.

Допоміжна:
1. Європейський суд з прав людини : Рішення у справі «Цимерман і Штайнер проти

Швейцарії» від 20.06.83 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_4173.
2.  Завгородній  В.А.  Правова  природа  рішень  Європейського  суду  з  прав  людини  //

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. No 15. Т. 1. 2015. С. 19-22.
3.Задирака  Н.Ю.  Рішення  Європейського  суду  з  прав  людини  у  правовій  системі

континентального  права  як  джерело  адміністративного  процесуального  права  //
Адміністративне право і процес. No 3(9). 2014. С. 234-244.

3.  Зміївська  С.С.  Судова  практика  як  джерело  формування  й  розвитку  права  /  С.С.
Зміївська  //  Науковий  вісник  Міжнародного  гуманітарного  університету.  Серія
«Юриспруденція». – 2015. – № 14. – Т. 1. – С. 27–28.

4. ІсмайловК.Ю. Вплив рішень Європейського суду з прав людини на систему джерел
права України //Держава і право. 2011.Buп.51.С.75–80.

5.  Кайдаш  О.  Ю.  Адміністративно-правове  забезпечення  реалізації  рішень
Європейського суду зправ людини в Україні : автореф. дис..канд.юрид.наук. Ірпінь, 2016. 21 с.

6. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року // Відомості
Верховної Ради України. 2005. NoNo 35,36, 37. Ст. 446.

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

8.  Марченко  А.А.  Поняття  судового  прецеденту  та  його  місце  у  правовій  системі
України / А.А. Марченко // Митна справа - № 5 Ч. 2 Кн. 1. – 2013. – С. 26-32

9. Попов Ю. Рішення Єпропейського суду з прав людини як переконливий прецедент:
досвід Англії та України / Ю. Попов // Підпр-во, гос-во і право. – 2010. – № 11. – С. 49 – 52.

10. Васильєв С. В. Місце практики Європейського суду з прав людини в цивільному
судочинстві України / С. В. Васильєв // Проблеми законності : акад. Зб. Наук. Пр. – Х. : Нац.
Ун-т «Юрид. Акад. України ім. Ярослава Мудрого», 2012. – Вип. 120. – С. 70-82

11.  Сидоренко  О.О.  Рішення  Європейського  суду  з  прав  людини  як  джерело  права
України // Міжнародне право. 2015. С. 242-250.

12. Стоянова Т. Практика Європейського суду з прав людини як джерело цивільного
процесуального права України // Підприємництво, господарства і право. No 6. 2017. С. 55-58.

13. Шевчук С.В. Загально-теоретичні проблеми нормативності актів судової влади: дис.
... доктора юрид. наук: 12.00.01 / С.В. Шевчук — Харків, 2008. — 434 с.

Додаткові ресурси

Бібліотека Верховної Ради України: URL: http://www.rada.kie).v.ua  
Бібліотека ім. В.І. Вернадського: URL: http://www.nbuv.gov.ua/   
Бібліотека ім. В.Г. Короленко: URL: http://korole).nko.kharkov.com/  

http://www.rada.kiev.ua/
http://korolenko.kharkov.com/
http://www.nbuv.gov.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_4173


13

Нормативно-правова база України: URL: http://zakon3.rada.gov.ua/ 
Верховна Рада України (законодавство): URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/  
Офіційне  інтернет-представництво  Президента  України:  URL:

http://www.pre).side).nt.gov.ua  
Урядовий портал (Кабінет Міністрів України): URL: http://www.kmu.gov.ua    
Конституційний Суд України: URL: http://www.ccu.gov.ua  
Міністерство юстиції України: URL: http://www.minjust.gov.ua 
Міністерство внутрішніх справ: URL: http://mvs.gov.ua  
Головний правовий портал України: URL: http://www.ligazakon.ua  

http://www.ligazakon.ua/
http://mvs.gov.ua/
http://www.minjust.gov.ua/
http://www.ccu.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.president.gov.ua/
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/
http://zakon3.rada.gov.ua/
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