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Розділ 1. Опис навчальної дисципліни 
Таблиця 1. Опис навчальної дисципліни «Теорія і практика Європей-
ського суду з прав людини» для студентів спеціальності 281 «Публіч-
не управління та адміністрування» освітня програма «Публічне адмі-
ністрування» освітнього ступеня магістр з публічного управління та 
адміністрування 

 
Опис навчальної дисципліни 

Місце в структурно-логічній схемі підготовки 
- постреквізити (Postrequisite) (навчальні дисципліни, які є ба-

зовими для вивчення даної навчальної дисципліни): «Полі-
тика національної безпеки», «Стратегічне планування в пу-
блічному адмініструванні», «Міжнародні стандарти 
публічного адміністрування та євроінтеграція», «Методика 
та організація наукових досліджень» 

- пререквізити (Prerequisite) (навчальні дисципліни, для яких 
дана навчальна дисципліна є базовою): – . 

Мова викладання – українська. 

Статус дисципліни – обов’язкова. 

Курс/семестр вивчення дисципліни – 2 курс, 3 семестр. 

Кількість кредитів ЄКТС/кількість модулів – 4 кредити ЄКТС, 
2 модулі. 
Денна форма навчання: кількість годин: – загальна кількість: 1 се-
местр – 120, 2 семестр – . 

  – лекції: 1 семестр – 22, 2 семестр – . 

  – семінарські заняття: 1 семестр – 26, 2 семестр – . 

  – самостійна робота: 1 семестр – 72, 2 семестри – . 

  – вид підсумкового контролю: 1 семестр – екзамен, 2 семестр –. 

Заочна форма навчання: кількість годин: 1 семестр – 120, 2 семестр 
– . 
  – лекції: 1 семестр – 4, 2 семестр – .  

  – практичні заняття: 1 семестр – 4, 2 семестр – . 

  – самостійна робота: 1 семестр – 112, 2 семестр – . 

  – вид підсумкового контролю: 1 семестр – екзамен, 2 семестр – . 
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Розділ 2. Перелік компетентностей та програмні результати  
навчання 

 

Метою навчальної дисципліни «Теорія і практика Європейсько-

го суду з прав людини» є забезпечення оволодіння студентами знан-

нями про роль і значення Конвенції про захист прав людини і осново-

положних свобод та практики Європейського суду з прав людини у 

національному та міжнародному механізмі захисту прав людини, а 

також вироблення базових умінь і навичок щодо застосування Конве-

нції та практики Суду в сфері публічного управління та адміністру-

вання на національному рівні. 

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Тео-

рія і практика Європейського суду з прав людини»  є з’ясування істо-

ричних причин і умов підписання Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод; ознайомлення зі змістом Конвенції та Про-

токолів до неї в їх тлумаченні Судом; засвоєння особливостей ратифі-

кації Конвенції, її дії, внесення змін до неї, висловлення застережень, 

а також денонсації; виявлення місця Конвенції у національній право-

вій системі України та інших держав-членів Ради Європи; загальна 

характеристика правового статусу, юрисдикції та порядку роботи Су-

ду; встановлення особливостей рішень Суду, їх пошуку та застосуван-

ня; засвоєння процедури виконання рішень Суду; з’ясування особли-

востей тлумачення та застосування Конвенції Судом. 
 
Таблиця 2. Перелік компетентностей, які забезпечує навчальна дисци-

пліна «Теорія і практика Європейського суду з прав людини»,  
програмні результати навчання 

№ 
з/п 

Компетентності, якими  
повинен оволодіти студент 

Програмні результати  
навчання 

Загальні компетентності 

1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
3. 

Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу 

(ЗК01). 

Здатність працювати в 

команді, мотивувати людей та 

рухатися до спільної мети, 

бути лідером, діяти соціально 

відповідально та свідомо 

(ЗК02). 

Здатність удосконалювати й 

Розв’язувати складні задачі 

публічного управління та адмі-

ністрування, враховуючи вимо-

ги законодавства, виявляти 

правові колізії та проблеми, 

розробляти проєкти норматив-

но-правових актів для їх усу-

нення (РН02). 
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4. 

розвивати професійний, інте-

лектуальний і культурний 

рівні (ЗК04). 

Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність) (ЗК07). 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 
5. Здатність здійснювати профе-

сійну діяльність з урахуван-

ням потреб забезпечення на-

ціональної безпеки України 

(СК06); 

Здійснювати ефективне управ-

ління інноваціями, ресурсами, 

ризиками, проєктами, змінами, 

якістю, застосовувати сучасні 

моделі, підходи та технології, 

міжнародний досвід при проєк-

туванні та реорганізації управ-

лінських та загально-

організаційних структур 

(РН06). 
6. Здатність самостійно готува-

ти проєкти нормативно-

правових актів, аналітичні 

довідки, пропозиції, доповіді, 

надавати експертну оцінку 

нормативно-правовим актам 

на різних рівнях публічного 

управління та адмініструван-

ня (СК07). 

Здатність здійснювати науко-

ву та дослідницьку діяльність 

у сфері публічного управлін-

ня та адміністрування(СК09). 

Планувати і здійснювати нау-

кові та прикладні дослідження 

у сфері публічного управління 

та адміністрування, включаючи 

аналіз проблематики, постано-

вку цілей і завдань, вибір та 

використання теоретичних та 

емпіричних методів дослі-

дження, аналіз його результа-

тів, формулювання обґрунто-

ваних висновків (PH 12). 

 

7. Здатність приймати обґрунто-

вані управлінські рішення з 

урахуванням питань європей-

ської та євроатлантичної інте-

грації (СК10).  

Розробляти обґрунтовані 

управлінські рішення з ураху-

ванням питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції, 

враховувати цілі, наявні зако-

нодавчі, часові та ресурсні об-

меження, оцінювати політичні, 

соціальні, економічні та еколо-

гічні наслідки варіантів рішень 

(РН11). 
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Розділ 3. Програма навчальної дисципліни 

Програму навчальної дисципліни  

«Теорія і практика Європейського суду з прав людини» 

 обговорено і схвалено на засіданні кафедри правознавства, 

протокол засідання кафедри від «28» травня 2020 року № 10. 

 

Програмний зміст навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. Конвенція про захист прав людини і 

основоположних свобод. Європейський суд з прав людини 

Розділ 1. Історія створення та загальна характеристика Кон-

венції про захист прав людини і основоположних свобод  

Передумови створення європейської системи захисту прав лю-

дини. Рада Європи: цілі та завдання організації. 

Історія розробки і укладення Європейської конвенції з прав лю-

дини (ЄКПЛ). Судовий контроль за дотриманням конвенційних поло-

жень і право індивідуальних петицій. Принципи, на яких ґрунтується 

та які захищає ЄКПЛ. 

Загальна характеристика Європейської конвенції з прав людини. 

Протоколи до Конвенції. Місце Конвенції в національних правових 

системах. 

Основні права і свободи людини, що захищаються в рамках Єв-

ропейської конвенції з прав людини. Особисті (громадянські) права і 

свободи. 

Політичні права і свободи. Процесуальні права і свободи. Особ-

ливості захисту прав вразливих верств населення. 

Виключна юрисдикція Європейського суду з прав людини щодо 

тлумачення положень Конвенції. 

 

Розділ 2. Структура та процедури Європейського суду з прав 

людини  

Початковий контрольний механізм Європейської конвенції з 

прав людини. Європейська комісія, Європейський суд з прав людини 

(ЄСПЛ) та Комітет міністрів: структура, порядок формування та фун-

кціональне призначення, місце у системі контрольного механізму Єв-

ропейської конвенції з прав людини до прийняття Протоколу № 11. 

Недоліки початкового контрольного механізму Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод і причини реформування від-

повідно до Протоколу № 11. Нововведення, передбачені Додатковим 



8 

 

протоколом № 11: зміни в системі захисту, у структурі Суду і в про-

цедурі. 

Система нового контрольного механізму Європейської конвенції 

з прав людини. Структура і повноваження Європейського суду з прав 

людини. Правовий статус суддів. Головування в суді. Секретаріат 

суду. Представництво в Європейському суді з прав людини: представ-

ництво заявників і договірних сторін; урядові агенти. 

Додатковий протокол № 14. Напрями подальшого реформування 

системи контролю за дотриманням ЄКПЛ. Третій саміт глав держав і 

урядів країн – членів Ради Європи: обговорення можливих змін. До-

повідь групи мудреців 2006 р. 

 

Розділ 3. Провадження в Європейському суді з прав людини 

та особливості тлумачення ним Конвенції про захист прав людини 

і основоположних свобод  

Юрисдикція Європейського суду з прав людини. Особливості 

тлумачення ст. 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод. 

Порядок провадження в Європейському суді з прав людини. По-

рушення справи в суді: право звернення до суду, суб’єкти звернення, 

вимоги, що висуваються до змісту скарги. 

Розгляд справи в суді: судді-доповідачі, рішення прийняття по-

зову до розгляду, слухання. Акти ЄСПЛ: види, зміст, юридична сила і 

тлумачення. Дружнє врегулювання. 

“Невідкладний” розгляд заяви згідно з Правилами процедури 

Європейського суду з прав людини. 

Право, яке застосовує Європейський суд з прав людини. 

Звернення Суду до національного права сторін. Звернення Суду 

до не правових норм. Просторова дія права, яке застосовує Європей-

ський суд з прав людини. 

Особливості офіційного тлумачення Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод. Тлумачення Конвенції Європейсь-

ким судом з прав людини. Юридична сила таких тлумачень. Забезпе-

чення Радою Європи єдності в застосуванні та тлумаченні Конвенції 

про захист прав людини і основоположних свобод в її державах-

учасницях. 

Принципи тлумачення Конвенції Європейським судом з прав 

людини. Принцип верховенства права. Принцип ефективного й дина-

мічного тлумачення та принцип забезпечення правової визначеності. 

Принцип пропорційності та забезпечення рівності інтересів. Принцип 
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забезпечення певної свободи національного розсуду. Принцип авто-

номного тлумачення. Урахування загальновизнаних міжнародних 

стандартів і принципів міжнародного права. Принцип забезпечення 

мінімальних гарантій прав і свобод людини. 

Імплементація тлумачень Конвенції Європейським судом з прав 

людини в державах-учасницях та її види. 

 

Розділ 4. Імплементація в Україні Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод  

Загальновизнані принципи і норми європейського права як скла-

дова частина правової системи України. 

Норми Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод як частина національного законодавства України. Норми Кон-

венції в ієрархії українського законодавства. 

Норми ЄКПЛ і норми Конституції України. 

Види та способи національної імплементації в Україні Конвенції 

про захист прав людини і основоположних свобод. Приведення зако-

нодавства у відповідність до норм Конвенції. 

Проблема судової імплементації норм Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод. Проблема застосування судами 

України рішень ЄСПЛ щодо України та інших держав-учасниць. Пра-

вові підстави застосування судами України рішень Європейського 

суду з прав людини. Порядок застосування судами України Конвенції 

про захист прав людини і основоположних свобод та актів її тлума-

чення Європейським судом з прав людини. 

Виконання рішень ЄКПЛ в Україні. Закон України “Про вико-

нання рішень та застосування практики Європейського суду з прав 

людини” від 23 лютого 2006 р. № 3477-ІV. 

 

Модуль 2. Права людини і основоположні свободи в практиці 

Європейського суду з прав людини 

 

Розділ 5. Права, пов’язані з особистою недоторканістю людини 
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 по-

збавлення життя. Питання про аборти. Основні рішення Європейсько-

го суду з прав людини щодо тлумачення права на життя. Проблема 

реалізації цього права в Україні. 



10 

 

Заборона катувань чи нелюдського або такого, що принижує гід-

ність людини, поводження чи покарання. Зміст права. 

Позитивні та негативні обов’язки держав щодо забезпечення 

права. Поняття катування, поняття нелюдського або такого, що при-

нижує гідність людини, поводження чи покарання. Права ув’язнених. 

Справи проти України, що стосуються умов утримання в місцях поз-

бавлення волі (ст. 3 Конвенції): Полторацький проти України, Кузне-

цов проти України, Данкевич проти України, Алієв проти України, 

Назаренко проти України, Хохліч проти України. 

Дискримінація. Захист від дискримінації осіб, хворих на тяжкі та 

невиліковні хвороби. Екстрадиція та вислання. Тілесне покарання 

неповнолітніх. Основні рішення Європейського суду з прав людини 

щодо тлумачення цього права. Проблема реалізації цього права в 

Україні. 

Право на свободу та особисту недоторканість. Зміст цього права. 

Позитивні та негативні обов’язки держав щодо забезпечення цього 

права. Процесуальні гарантії в разі позбавлення волі. Право бути поі-

нформованим про обвинувачення. Попереднє ув’язнення. Ув’язнення 

задля екстрадиції. 

Habeas corpus. Право на відшкодування згідно з п. 5 ст. 5 Конве-

нції. Основні рішення Європейського суду з прав людини щодо тлу-

мачення цього права. Проблема реалізації цього права в Україні. 

 

Розділ 6. Право на справедливий судовий розгляд 
Право на справедливий судовий розгляд та його зміст. “Кримі-

нальне обвинувачення”, “цивільні права та обов’язки” в контексті ст. 6 

Європейської конвенції з прав людини. 

Поняття незалежного та неупередженого суду, створеного на пі-

дставі закону. Поняття розумного строку в цивільному та криміналь-

ному процесі. Обставини, що можуть чи не можуть впливати та строк 

розгляду справи в суді. Публічний характер судового розгляду. Прин-

цип рівності можливостей. 

Презумпція невинуватості: п. 2 ст. 6 Європейської конвенції з 

прав людини. 

Процедурні гарантії згідно з п. 3 ст. 6 Європейської конвенції з 

прав людини: Право бути негайно і детально поінформованим зрозу-

мілою для обвинуваченого мовою про характер і причину обвинува-

чення проти нього. Право мати достатньо часу і можливості для підго-

товки свого захисту: пп. b п. 4 ст. 6 Європейської конвенції з прав 

людини. Право захищати себе особисто або використовувати правову 
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допомогу захисника, обраного на власний розсуд: пп. с п. 4 ст. 6 Єв-

ропейської конвенції з прав людини. Право допитувати свідків: пп. d 

п. 4 ст. 6 Європейської конвенції з прав людини. 

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

конвенції з прав людини. 

Справи проти України, що стосуються права на справедливий 

судовий розгляд: Кучеренко проти України, Фалькович проти Украї-

ни, 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 Укра-

їни. Проблема реалізації в Україні права на справедливий суд. 

 

Розділ 7. Право на повагу до приватного та сімейного життя. 

Свобода віросповідання 
Право на повагу до приватного та сімейного життя. 

Зміст права на приватне життя. Особливості захисту права на 

приватне життя осіб, хворих на тяжкі та невиліковні хвороби. 

Здійснення нагляду і збір даних. Повага до таємниці кореспон-

денції. Повага до житла. Обмеження права на приватне життя. 

Основні рішення Європейського суду з прав людини щодо тлу-

мачення цього права. Проблема реалізації в Україні права на приватне 

життя. 

Право на сімейне життя. Зміст термінів “сім’я”, “право на 

шлюб”, “рівноправність кожного з подружжя”. Основні рішення Єв-

ропейського суду з прав людини щодо тлумачення цього права. 

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 пра-

ва. Проблема реалізації в Україні свободи думки, совісті і віроспові-

дання. 

 

Розділ 8. Свобода вираження поглядів та свобода мирних зіб-

рань та об’єднання 
Сфера застосування терміна “вираження поглядів”, який викла-

дено в ст. 10 Конвенції. 

Свобода преси. Функції преси. Факти і коментарі. Публічні осо-

би 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 жур-

налістської інформації. Справа Гудвін проти Великої Британії. Право 
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одержувати та передавати інформацію. Свобода вираження поглядів 

та державна таємниця. 

Ліцензування діяльності радіомовних і телевізійних підприємств. 

Свобода слова в області висловлювань комерційного характеру. 

Обов’язки та відповідальність осіб згідно зі ст. 10 Конвенції: 

права державних службовців. Питання працевлаштування. Обмеження 

свободи вираження поглядів. Основні рішення ЄСПЛ щодо тлумачен-

ня цього права. 

Проблема реалізації в Україні свободи вираження поглядів. 

Право на свободу мирних зібрань. Зміст цього права. 

Поняття мирних зібрань. Позитивні та негативні обов’язки дер-

жави щодо реалізації права. Погляди, що висловлюються під час про-

ведення зібрань. Зібрання та контрзібрання. Обмеження свободи мир-

них зібрань. 

Основні рішення Європейського суду з прав людини щодо тлу-

мачення цього права. Проблема реалізації в Україні свободи мирних 

зборів. 

 

Розділ 9. Права вразливих верств населення 
Поняття вразливих верств населення. Призначення міжнародно-

правового захисту вразливих груп населення. 

Права осіб, хворих на тяжкі та невиліковні хвороби. 

Конкуренція права на життя та заборони нелюдського або тако-

го, що принижує гідність, поводження щодо хворих на СНІД чи ВІЛ-

інфікованих осіб. Особливості захисту прав таких осіб в місцях позба-

влення волі. Проблема імплементації в Україні міжнародно-правового 

захисту вразливих груп населення. 

Гендерні права. Права сексуальних меншин в практиці Європей-

ського суду з прав людини. 

Дискримінація. Особливості практичного застосування норми 

про заборону дискримінації у Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод. Захист від дискримінації в практиці Євро-

пейського суду з прав людини. 

Біженці і мігранти та їх захист у рішеннях Європейського суду з 

прав людини. Депортація, імміграція і право на сімейне життя. 
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Розділ 3. Тематичний план навчальної дисципліни 

з розподілом навчального часу за видами занять 

 
Таблиця 3.1. Тематичний план навчальної дисципліни «Теорія і прак-
тика Європейського суду з прав людини» для студентів денної форми 
навчання спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» 
освітня програма «Публічне адміністрування» 
 

№
  
з / 
п 

Назва модулів,  
розділів і тем  

навчальної дисципліни 

Кількість годин за видами 
занять 

р
а
зо

м
 

аудиторні 
заняття 

п
о
за
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о
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і 

за
н
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я
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ії

 

се
м

ін
а
р

сь
к

і 
за

н
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т
я

 

п
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к

т
и

ч
н

і 
за

н
я

т
т
я

 

са
м

о
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ій
н

а
 

р
о
б
о
т
а
 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Конвенція про захист прав людини і основоположних 

свобод. Європейський суд з прав людини 

 
Розділ 1. Історія створення та загальна характеристика Конвен-

ції про захист прав людини і основоположних свобод  

1. 

Історія створення та загальна харак-

теристика Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод   

12 2 2 – 8 

 
Розділ 2. Структура та процедури Європейського суду з прав 

людини  

2. 
Структура та процедури Європейсь-
кого суду з прав людини   

12 2 2 – 8 

 
Розділ 3. Провадження в Європейському суді з прав людини та 

особливості тлумачення ним Конвенції про захист прав людини  
і основоположних свобод  

3. 
Провадження в Європейському суді 
з прав людини   
 

12 2 4 – 6 
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1 2 3 4 5 6 7 

4. 
Тлумачення Конвенції про захист 
прав людини і основоположних сво-
бод   

12 2 2 – 8 

 
Розділ 4. Імплементація в Україні Конвенції про захист прав лю-

дини і основоположних свобод  

5. 
Імплементація в Україні Конвенції 
про захист прав людини і основопо-
ложних свобод  

12 2 2 – 8 

 Разом 60 10 12 – 38 

Модуль 2. Права людини і основоположні свободи в практиці  
Європейського суду з прав людини   

 
Розділ 5. Права, пов’язані з особистою недоторканістю люди-

ни  

6. 
Права, пов’язані з особистою недо-
торканістю людини. Право на життя  

9 2 2 – 5 

7. 
Заборона катувань чи нелюдського 
або такого, що принижує гідність 
людини, поводження чи покарання  

8 2 2 – 4 

8. 
Право на свободу та особисту недо-
торканість  

8 2 2 – 4 

 Розділ 6. Право на справедливий судовий розгляд  

9. 
Право на справедливий судовий роз-
гляд 

9 2 2 – 5 

 
Розділ 7. Право на повагу до приватного та сімейного життя.  

Свобода віросповідання  

10
. 

Право на повагу до приватного 
 та сімейного життя. Свобода віро-
сповідання   

8 2 2 – 4 

 
Розділ 8. Свобода вираження поглядів та свобода мирних зіб-

рань та об’єднання  
11
. 

Свобода вираження поглядів та сво-
бода мирних зібрань та об’єднання  

8 2 2 – 4 

 Розділ 9. Права вразливих верств населення  
12
. 

Права вразливих верств населення  
10 – 2 – 8 

 Разом: 60 12 14 – 34 

 Всього з навчальної дисципліни 90 22 26 – 72 
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Таблиця 3.2. Тематичний план навчальної дисципліни «Теорія і прак-
тика Європейського суду з прав людини» для студентів заочної форми 
навчання спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» 
освітня програма «Публічне адміністрування» 

 

№
  
з / 
п 

Назва модулів,  
розділів і тем  

навчальної дисципліни 

Кількість годин за видами 
занять 

р
а
зо

м
 

аудиторні 
заняття 

п
о
за

а
у
д

и
т
о
р

н
і 

за
н

я
т
т
я

 

л
ек

ц
ії

 

се
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ін
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т
и

ч
н

і 
за
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т
т
я
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о
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а
 

р
о
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о
т
а
 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Конвенція про захист прав людини і основоположних 

свобод. Європейський суд з прав людини 

 
Розділ 1. Історія створення та загальна характеристика Конвенції 

про захист прав людини і основоположних свобод  

1. 

Історія створення та загальна харак-

теристика Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод   

12 2 – – 10 

 
Розділ 2. Структура та процедури Європейського суду з прав лю-

дини  

2. 
Структура та процедури Європейсь-
кого суду з прав людини   

12 – – – 12 

 
Розділ 3. Провадження в Європейському суді з прав людини та 

особливості тлумачення ним Конвенції про захист прав людини  
і основоположних свобод   

3. 

Провадження в Європейському суді з 
прав людини   
 
 

12 2 – – 10 
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1 2 3 4 5 6 7 

4. 
Тлумачення Конвенції про захист 
прав людини і основоположних сво-
бод   

12 – 2 – 10 

 
Розділ 4. Імплементація в Україні Конвенції про захист прав лю-

дини і основоположних свобод  

5. 
Імплементація в Україні Конвенції 
про захист прав людини і основопо-
ложних свобод  

12 – – – 12 

 Разом 60 2 2 – 54 

Модуль 2. Права людини і основоположні свободи в практиці  
Європейського суду з прав людини   

 Розділ 5. Права, пов’язані з особистою недоторканістю людини  

6. 
Права, пов’язані з особистою недо-
торканістю людини. Право на життя  

9 2 – – 7 

7. 
Заборона катувань чи нелюдського 
або такого, що принижує гідність 
людини, поводження чи покарання  

8 – – – 8 

8. 
Право на свободу та особисту недо-
торканість  

8 – – – 8 

 Розділ 6. Право на справедливий судовий розгляд  

9. 
Право на справедливий судовий роз-

гляд 
9 2 – – 7 

 
Розділ 7. Право на повагу до приватного та сімейного життя.  

Свобода віросповідання  

10
. 

Право на повагу до приватного 
 та сімейного життя. Свобода віро-
сповідання   

8 – 2 – 6 

 
Розділ 8. Свобода вираження поглядів та свобода мирних зіб-

рань та об’єднання  

11
. 

Свобода вираження поглядів та сво-

бода мирних зібрань та об’єднання  
8 – – – 8 

 Розділ 9. Права вразливих верств населення  

12
. 

Права вразливих верств населення  
10 – – – 10 

 Разом: 60 2 2 – 54 

 Всього з навчальної дисципліни 120 8 4 – 108 
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Таблиця 4.3. Технологічна карта тематичного плану навчальної дисципліни «Теорія і практика Європейсь-
кого суду з прав людини» для студентів денної форми навчання спеціальності 281 «Публічне управління та 
адміністрування» освітня програма «Публічне адміністрування» 
 

 

Назва теми (лекційного заняття) 
та питання теми (лекційного 

заняття) 

Обсяг 
годин 

Назва теми та питання семінарського 
(практичного) заняття 

Обсяг 
годин 

Завдання самостійної 
роботи в розрізі тем 

 

1 2 3 4 5 

 
МОДУЛЬ 1. КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ  

І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД.  
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ  

Розділ 1. Історія створення та загальна характеристика Конвенції про захист прав люди-
ни і основоположних свобод  

Тема 1. Лекція 1. Історія ство-
рення та загальна характерис-
тика Конвенції про захист прав 
людини і основоположних сво-
бод 

1. Передумови створення 
європейської системи захис-
ту прав людини. Рада Євро-
пи: цілі та завдання організа-

2 Семінарське заняття 1. 

1. Передумови створення єв-
ропейської системи захисту прав 
людини. Рада Європи: цілі та 
завдання організації. 

2.Розробки і укладення Євро-
пейської конвенції з прав люди-
ни (ЄКПЛ). Судовий контроль за 

2 Завдання 1. Питання 
для самостійного 
вивчення 
Завдання 2. Скорис-
тавшись інформацій-
ними джерелами 
опрацювати теорети-
чний матеріал по 
темі та виконати 
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ції. 
2.Розробки і укладення 

Європейської конвенції з 
прав людини (ЄКПЛ). Судо-
вий контроль за дотриман-
ням конвенційних положень 
і право індивідуальних пети-
цій.  

3. Принципи, на яких ґру-
нтується та які захищає 
ЄКПЛ. 

4. Загальна характеристи-
ка Європейської конвенції з 
прав людини. Протоколи до 
Конвенції. Місце Конвенції в 
національних правових сис-
темах. 

5. Права і свободи люди-
ни, що захищаються в рам-
ках Європейської конвенції з 
прав людини. Особисті (гро-
мадянські) права і свободи. 

6. Політичні права і сво-

дотриманням конвенційних по-
ложень і право індивідуальних 
петицій.  

3. Принципи, на яких ґрунту-
ється та які захищає ЄКПЛ. 

4. Загальна характеристика 
Європейської конвенції з прав 
людини. Протоколи до Конвен-
ції. Місце Конвенції в національ-
них правових системах. 

5. Права і свободи людини, що 
захищаються в рамках Європей-
ської конвенції з прав людини. 
Особисті (громадянські) права і 
свободи. 

6. Політичні права і свободи. 
Процесуальні права і свободи. 
Особливості захисту прав враз-
ливих верств населення. 
7. Виключна юрисдикція Європейсько-
го суду з прав людини щодо тлумачен-
ня положень Конвенції. 

завдання самостійної 
роти.  
Завдання 3. Викона-
ти тестування само-
контролю знань за 
темою. 
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боди. Процесуальні права і 
свободи. Особливості захис-
ту прав вразливих верств 
населення. 
7. Виключна юрисдикція Європей-
ського суду з прав людини щодо 
тлумачення положень Конвенції. 

Розділ 2. Структура та процедури Європейського суду з прав людини  

Тема 2. Лекція 2. Структура 
та процедури Європейського 
суду з прав людини   

1. Початковий контрольний ме-
ханізм Європейської конвенції з 
прав людини. Європейська комісія, 
Європейський суд з прав людини 
(ЄСПЛ) та Комітет міністрів: стру-
ктура, порядок формування та 
функціональне призначення, місце 
у системі контрольного механізму 
Європейської конвенції з прав 
людини до прийняття Протоколу 
№ 11.  

2. Система нового контро-
льного механізму Європей-
ської конвенції з прав люди-

2 Семінарське заняття 2. 
1. Початковий контрольний меха-

нізм Європейської конвенції з прав 
людини. Європейська комісія, Європей-
ський суд з прав людини (ЄСПЛ) та 
Комітет міністрів: структура, порядок 
формування та функціональне призна-
чення, місце у системі контрольного 
механізму Європейської конвенції з 
прав людини до прийняття Протоколу 
№ 11.  

2. Система нового контроль-
ного механізму Європейської 
конвенції з прав людини. Струк-
тура і повноваження Європейсь-
кого суду з прав людини.  

2 Завдання 1. Питання 
для самостійного 
вивчення 
Завдання 2. Скорис-
тавшись інформацій-
ними джерелами 
опрацювати теорети-
чний матеріал по 
темі та виконати 
завдання самостійної 
роти.  
Завдання 3. Викона-
ти тестування само-
контролю знань за 
темою 
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ни. Структура і повноважен-
ня Європейського суду з 
прав людини.  

3. Правовий статус суддів. 
Головування в суді. Секрета-
ріат суду. Представництво в 
Європейському суді з прав 
людини: представництво 
заявників і договірних сто-
рін; урядові агенти. 
4. Додатковий протокол № 14. 
Напрями подальшого реформуван-
ня системи контролю за дотриман-
ням ЄКПЛ. Третій саміт глав дер-
жав і урядів країн – членів Ради 
Європи: обговорення можливих 
змін. Доповідь групи мудреців 
2006 р. 

3. Правовий статус суддів. Го-
ловування в суді. Секретаріат 
суду. Представництво в Євро-
пейському суді з прав людини: 
представництво заявників і дого-
вірних сторін; урядові агенти. 
4. Додатковий протокол № 14. Напрями 
подальшого реформування системи 
контролю за дотриманням ЄКПЛ. Тре-
тій саміт глав держав і урядів країн – 
членів Ради Європи: обговорення мож-
ливих змін. Доповідь групи мудреців 
2006 р. 

Розділ 3. Провадження в Європейському суді з прав людини та особливості тлумачення ним Конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод 

Тема 3. Лекція 3. Проваджен-
ня в Європейському суді з прав 
людини та особливості тлума-
чення ним Конвенції про захист 
прав людини і основоположних 

2 Семінарське заняття 3-4.  

1. Юрисдикція Європейського 
суду з прав людини. Тлумачення 
ст. 1 Конвенції про захист прав 

4 Завдання 1. Питання 
для самостійного 
вивчення 
Завдання 2. Скорис-
тавшись інформацій-
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свобод  

1. Юрисдикція Європей-
ського суду з прав людини. 
Тлумачення ст. 1 Конвенції 
про захист прав людини і 
основоположних свобод. 

2. Порядок провадження в 
Європейському суді з прав 
людини. Порушення справи 
в суді: право звернення до 
суду, суб’єкти звернення, 
вимоги, що висуваються до 
змісту скарги. 

3. Розгляд справи в суді: 
судді-доповідачі, рішення 
прийняття позову до розгля-
ду, слухання.  

4. Акти ЄСПЛ: види, 
зміст, юридична сила і тлу-
мачення. Дружнє врегулю-
вання. 

5. “Невідкладний” розгляд 
заяви згідно з Правилами 
процедури Європейського 

людини і основоположних сво-
бод. 

2. Порядок провадження в Єв-
ропейському суді з прав людини. 
Порушення справи в суді: право 
звернення до суду, суб’єкти зве-
рнення, вимоги, що висуваються 
до змісту скарги. 

3. Розгляд справи в суді: суд-
ді-доповідачі, рішення прийняття 
позову до розгляду, слухання.  

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

5. “Невідкладний” розгляд за-
яви згідно з Правилами процеду-
ри Європейського суду з прав 
людини. 

6. Право, яке застосовує Єв-
ропейський суд з прав людини. 
7. Звернення Суду до національного 
права сторін. Звернення Суду до не 
правових норм. Просторова дія права, 
яке застосовує Європейський суд з прав 

ними джерелами 
опрацювати теорети-
чний матеріал по 
темі та виконати 
завдання самостійної 
роти.  
Завдання 3. Викона-
ти тестування само-
контролю знань за 
темою 
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суду з прав людини. 
6. Право, яке застосовує 

Європейський суд з прав 
людини. 
7. Звернення Суду до національно-
го права сторін. Звернення Суду до 
не правових норм. Просторова дія 
права, яке застосовує Європейсь-
кий суд з прав людини. 

людини. 

Тема 4. Лекція 4.  Тлу-
мачення Конвенції про за-
хист прав людини і осново-
положних свобод. 

1. Тлумачення Конвенції 
Європейським судом з прав 
людини. Юридична сила та-
ких тлумачень. Забезпечення 
Радою Європи єдності в за-
стосуванні та тлумаченні 
Конвенції про захист прав 
людини і основоположних 
свобод в її державах-
учасницях. 

2. Принципи тлумачення 

2 Семінарське заняття 5. 
1. Тлумачення Конвенції Єв-

ропейським судом з прав люди-
ни. Юридична сила таких тлума-
чень. Забезпечення Радою 
Європи єдності в застосуванні та 
тлумаченні Конвенції про захист 
прав людини і основоположних 
свобод в її державах-учасницях. 

2. Принципи тлумачення Кон-
венції Європейським судом з 
прав людини.  

3. Принцип верховенства пра-
ва.  

4. Принцип ефективного й ди-

2 Завдання 1. Питання 
для самостійного 
вивчення 
Завдання 2. Скорис-
тавшись інформацій-
ними джерелами 
опрацювати теорети-
чний матеріал по 
темі та виконати 
завдання самостійної 
роти.  
Завдання 3. Викона-
ти тестування само-
контролю знань за 
темою 
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Конвенції Європейським 
судом з прав людини.  

3. Принцип верховенства 
права.  

4. Принцип ефективного й 
динамічного тлумачення та 
принцип забезпечення пра-
вової визначеності.  

5. Принцип пропорційно-
сті та забезпечення рівності 
інтересів. 

6. Принцип забезпечення 
певної свободи національно-
го розсуду.  

7. Принцип автономного 
тлумачення. Урахування за-
гальновизнаних міжнарод-
них стандартів і принципів 
міжнародного права.  

8. Принцип забезпечення 
мінімальних гарантій прав і 
свобод людини. 
9. Імплементація тлумачень Кон-
венції Європейським судом з прав 

намічного тлумачення та прин-
цип забезпечення правової ви-
значеності.  

5. Принцип пропорційності та 
забезпечення рівності інтересів. 

6. Принцип забезпечення пев-
ної свободи національного роз-
суду.  

7. Принцип автономного тлу-
мачення. Урахування загально-
визнаних міжнародних стандар-
тів і принципів міжнародного 
права.  

8. Принцип забезпечення мі-
німальних гарантій прав і свобод 
людини. 
9. Імплементація тлумачень Конвенції 
Європейським судом з прав людини в 
державах-учасницях та її види. 
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людини в державах-учасницях та її 
види. 

Розділ 4. Імплементація в Україні Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод 

Тема 5. Лекція 5. Імплемен-
тація в Україні Конвенції про 
захист прав людини і основопо-
ложних свобод  

1. Загальновизнані прин-
ципи і норми європейського 
права як складова частина 
правової системи України. 

2. Норми Конвенції про 
захист прав людини і осно-
воположних свобод як час-
тина національного законо-
давства України. Норми 
Конвенції в ієрархії україн-
ського законодавства. 

3. Норми ЄКПЛ і норми 
Конституції України. 

4. Види та способи націо-
нальної імплементації в 
Україні Конвенції про захист 

2 Семінарське заняття 6-7. 

1. Загальновизнані принципи і 
норми європейського права як 
складова частина правової сис-
теми України. 

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

3. Норми ЄКПЛ і норми Кон-
ституції України. 

4. Види та способи національ-
ної імплементації в Україні Кон-
венції про захист прав людини і 
основоположних свобод. Приве-
дення законодавства у відповід-
ність до норм Конвенції. 

5. Судова імплементація норм 

4 Завдання 1. Питання 
для самостійного 
вивчення 
Завдання 2. Скорис-
тавшись інформацій-
ними джерелами 
опрацювати теорети-
чний матеріал по 
темі та виконати 
завдання самостійної 
роти.  
Завдання 3. Викона-
ти тестування само-
контролю знань за 
темою 
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прав людини і основополож-
них свобод. Приведення за-
конодавства у відповідність 
до норм Конвенції. 

5. Судова імплементація 
норм Конвенції про захист 
прав людини і основополож-
них свобод. Застосування 
судами України рішень 
ЄСПЛ щодо України та ін-
ших держав-учасниць.  

6. Правові підстави засто-
сування судами України рі-
шень Європейського суду з 
прав людини.  

7. Порядок застосування 
судами України Конвенції 
про захист прав людини і 
основоположних свобод та 
актів її тлумачення Європей-
ським судом з прав людини. 
8. Виконання рішень ЄКПЛ в 
Україні. Закон України “Про вико-
нання рішень та застосування 

Конвенції про захист прав люди-
ни і основоположних свобод. 
Застосування судами України 
рішень ЄСПЛ щодо України та 
інших держав-учасниць.  

6. Правові підстави застосу-
вання судами України рішень 
Європейського суду з прав лю-
дини.  

7. Порядок застосування су-
дами України Конвенції про за-
хист прав людини і основополо-
жних свобод та актів її 
тлумачення Європейським судом 
з прав людини. 
8. Виконання рішень ЄКПЛ в Україні. 
Закон України “Про виконання рішень 
та застосування практики Європейсько-
го суду з прав людини” від 23 лютого 
2006 р. № 3477-ІV. 
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практики Європейського суду з 
прав людини” від 23 лютого 2006 
р. № 3477-ІV. 

 МОДУЛЬ 2. ПРАВА ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНІ СВОБОДИ В ПРАКТИЦІ 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ 

Розділ 5. Права, пов’язані з особистою недоторканістю людини 

Тема 6. Лекція 6. Права, 
пов’язані з особистою недотор-
каністю людини. Право на жит-
тя 

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

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

4 Рішення Європейського суду з 
прав людини щодо тлумачення 
права на життя. Реалізація цього 
права в Україні. 

2  Семінарське заняття 8. 

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

2. Позитивні обов’язки держа-
ви щодо забезпечення права на 
життя. 

3. Обмеження права на життя. 
Заборона смертної кари. Умисне 
позбавлення життя. Питання про 
аборти.  

4. Рішення Європейського су-
ду з прав людини щодо тлума-
чення права на життя. Реалізація 
цього права в Україні. 

2  Завдання 1. Питання 
для самостійного 
вивчення 
Завдання 2. Скорис-
тавшись інформацій-
ними джерелами 
опрацювати теорети-
чний матеріал по 
темі та виконати 
завдання самостійної 
роти.  
Завдання 3. Викона-
ти тестування само-
контролю знань за 
темою  
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Тема 7. Лекція 7. Забо-
рона катувань чи нелюдсь-
кого або такого, що при-
нижує гідність людини, 
поводження чи покарання 

1. Заборона катувань чи 
нелюдського або такого, що 
принижує гідність людини, 
поводження чи покарання. 
Зміст цього права. 

2. Позитивні та негативні 
обов’язки держав в контексті 
ст. 3 Конвенції. 

3. Поняття катування, по-
няття нелюдського або тако-
го, що принижує гідність 
людини, поводження чи по-
карання. Права ув’язнених.  

4. Справи проти України, 
що стосуються умов утри-
мання в місцях позбавлення 
волі (ст. 3 Конвенції): Пол-
торацький проти України, 

2  Семінарське заняття 9. 
1. Заборона катувань чи не-

людського або такого, що при-
нижує гідність людини, пово-
дження чи покарання. Зміст 
цього права. 

2. Позитивні та негативні 
обов’язки держав в контексті ст. 
3 Конвенції. 

3. Поняття катування, поняття 
нелюдського або такого, що при-
нижує гідність людини, пово-
дження чи покарання. Права 
ув’язнених.  

4. Справи проти України, що 
стосуються умов утримання в 
місцях позбавлення волі (ст. 3 
Конвенції): Полторацький проти 
України, Кузнецов проти Украї-
ни, Данкевич проти України, 
Алієв проти України, Назаренко 
проти України, Хохліч проти 
України. 

2 Завдання 1. Питання 
для самостійного 
вивчення 
Завдання 2. Скорис-
тавшись інформацій-
ними джерелами 
опрацювати теорети-
чний матеріал по 
темі та виконати 
завдання самостійної 
роти.  
Завдання 3. Викона-
ти тестування само-
контролю знань за 
темою  
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Кузнецов проти України, 
Данкевич проти України, 
Алієв проти України, Наза-
ренко проти України, Хохліч 
проти України. 

5. Дискримінація. Захист 
від дискримінації осіб, хво-
рих на тяжкі та невиліковні 
хвороби. Екстрадиція та ви-
слання. Тілесне покарання 
неповнолітніх.  
6.Рішення Європейського суду з 
прав людини щодо заборони кату-
вань чи нелюдського або такого, 
що принижує гідність людини, 
поводження чи покарання. Реалі-
зація цього права в Україні. 

5. Дискримінація. Захист від 
дискримінації осіб, хворих на 
тяжкі та невиліковні хвороби. 
Екстрадиція та вислання. Тілесне 
покарання неповнолітніх.  
6.Рішення Європейського суду з прав 
людини щодо заборони катувань чи 
нелюдського або такого, що принижує 
гідність людини, поводження чи пока-
рання. Реалізація цього права в Україні. 

Тема 8. Лекція 8. Право 
на свободу та особисту не-
доторканість 

1. Право на свободу та 
особисту недоторканість та 
його зміст.  

2. Позитивні та негативні 

2  Семінарське заняття 10. 
1. Право на свободу та особи-

сту недоторканість та його зміст.  
2. Позитивні та негативні 

обов’язки держав щодо забезпе-
чення цього права. Процесуальні 
гарантії в разі позбавлення волі. 

2 Завдання 1. Питання 
для самостійного 
вивчення 
Завдання 2. Скорис-
тавшись інформацій-
ними джерелами 
опрацювати теорети-
чний матеріал по 
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обов’язки держав щодо за-
безпечення цього права. 
Процесуальні гарантії в разі 
позбавлення волі. Право бу-
ти поінформованим про об-
винувачення. Попереднє 
ув’язнення. Ув’язнення задля 
екстрадиції. 

3. Обрання запобіжного 
заходу у вигляді взяття під 
варту (підпункт 
1(с) ст.5 Конвенції). 

4. Habeas corpus (п. 4 ст. 5 
Конвенції). 

5. Право на відшкодуван-
ня згідно з п. 5 ст. 5 Конвен-
ції.  

6. Рішення Європейського 
суду з прав людини щодо 
тлумачення права на свободу 
та особисту недоторканість. 
7. Реалізація права на свободу та 
особисту недоторканість в Україні. 

Право бути поінформованим про 
обвинувачення. Попереднє 
ув’язнення. Ув’язнення задля 
екстрадиції. 

3. Обрання запобіжного захо-
ду у вигляді взяття під варту (пі-
дпункт 1(с) ст.5 Конвенції). 

4. Habeas corpus (п. 4 ст. 5 
Конвенції). 

5. Право на відшкодування 
згідно з п. 5 ст. 5 Конвенції.  

6. Рішення Європейського су-
ду з прав людини щодо тлума-
чення права на свободу та особи-
сту недоторканість. 
7. Реалізація права на свободу та особи-
сту недоторканість в Україні. 

темі та виконати 
завдання самостійної 
роти.  
Завдання 3. Викона-
ти тестування само-
контролю знань за 
темою 
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Розділ 6. Право на справедливий судовий розгляд 

Тема 9. Лекція 9. Право 
на справедливий судовий 
розгляд 

1. Право на справедливий 
судовий розгляд та його 
зміст.  

2. “Кримінальне обвину-
вачення”, “цивільні права та 
обов’язки” в контексті ст. 6 
Європейської конвенції з 
прав людини. 

3. Поняття незалежного та 
неупередженого суду, ство-
реного на підставі закону.  

4. Поняття розумного 
строку в цивільному та кри-
мінальному процесі. Обста-
вини, що можуть чи не мо-
жуть впливати та строк 
розгляду справи в суді.  

5. Публічний характер су-
дового розгляду.  

2  Семінарське заняття 11. 
1. Право на справедливий су-

довий розгляд та його зміст.  
2. “Кримінальне обвинувачен-

ня”, “цивільні права та 
обов’язки” в контексті ст. 6 Єв-
ропейської конвенції з прав лю-
дини. 

3. Поняття незалежного та не-
упередженого суду, створеного 
на підставі закону.  

4. Поняття розумного строку в 
цивільному та кримінальному 
процесі. Обставини, що можуть 
чи не можуть впливати та строк 
розгляду справи в суді.  

5. Публічний характер судово-
го розгляду.  

6. Принцип рівності можливо-
стей. 

7. Презумпція невинуватості: 
п. 2 ст. 6 Європейської конвенції 

2  Завдання 1. Питання 
для самостійного 
вивчення 
Завдання 2. Скорис-
тавшись інформацій-
ними джерелами 
опрацювати теорети-
чний матеріал по 
темі та виконати 
завдання самостійної 
роти.  
Завдання 3. Викона-
ти тестування само-
контролю знань за 
темою 
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6. Принцип рівності мож-
ливостей. 

7. Презумпція невинува-
тості: п. 2 ст. 6 Європейської 
конвенції з прав людини. 

8. Процедурні гарантії згі-
дно з п. 3 ст. 6 Європейської 
конвенції з прав людини: 
право бути негайно і деталь-
но поінформованим зрозумі-
лою для обвинуваченого мо-
вою про характер і причину 
обвинувачення проти нього.  

9. Право мати достатньо 
часу і можливості для підго-
товки свого захисту: пп. b п. 
4 ст. 6 Європейської конвен-
ції з прав людини.  

10. Право захищати себе 
особисто або використовува-
ти правову допомогу захис-
ника, обраного на власний 
розсуд: пп. с п. 4 ст. 6 Євро-

з прав людини. 
8. Процедурні гарантії згідно з 

п. 3 ст. 6 Європейської конвенції 
з прав людини: право бути не-
гайно і детально поінформова-
ним зрозумілою для обвинуваче-
ного мовою про характер і 
причину обвинувачення проти 
нього.  

9. Право мати достатньо часу і 
можливості для підготовки свого 
захисту: пп. b п. 4 ст. 6 Європей-
ської конвенції з прав людини.  

10. Право захищати себе осо-
бисто або використовувати пра-
вову допомогу захисника, обра-
ного на власний розсуд: пп. с п. 4 
ст. 6 Європейської конвенції з 
прав людини. 

11. Право допитувати свідків: 
пп. d п. 4 ст. 6 Європейської кон-
венції з прав людини. 

12. Право на безоплатний переклад: 
пп. e п. 4 ст. 6 Європейської конвенції з 
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пейської конвенції з прав 
людини. 

11. Право допитувати сві-
дків: пп. d п. 4 ст. 6 Європей-
ської конвенції з прав люди-
ни. 

12. Право на безоплатний пере-
клад: пп. e п. 4 ст. 6 Європейської 
конвенції з прав людини. 

13. Справи проти України, що 
стосуються права на справедливий 
судовий розгляд: Кучеренко проти 
України, Фалькович проти Украї-
ни, зокрема, справи, що стосують-
ся невиконання судових рішень (п. 
1 ст. 6 Конвенції): Кайсин проти 
України, Бондарчук проти Украї-
ни, Скубенко проти України, Сер-
гєєв проти України, Хохліч проти 
України.  
14. Реалізація в Україні права на 
справедливий суд. 

прав людини. 
13. Справи проти України, що сто-

суються 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 про-
ти України, Скубенко проти України, 
Сергєєв проти України, Хохліч проти 
України.  
14. Реалізація в Україні права на спра-
ведливий суд. 

Розділ 7. Право на повагу до приватного та сімейного життя. Свобода віросповідання 
Тема 10. Лекція 10. Право на 

повагу до приватного та сімей-
ного життя. Свобода віроспові-
дання  

2  Семінарське заняття 12. 
1. Право на повагу до приватного та 

сімейного життя. 
2. Зміст права на приватне життя. 

2 Завдання 1. Питання 
для самостійного 
вивчення 
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1. Право на повагу до приват-
ного та сімейного життя. 

2. Зміст права на приватне жит-
тя. Особливості захисту права на 
приватне життя осіб, хворих на 
тяжкі та невиліковні хвороби. 

3. Здійснення нагляду і збір да-
них. Повага до таємниці кореспон-
денції. Повага до житла. Обме-
ження права на приватне життя. 

4. Рішення Європейського суду 
з прав людини щодо тлумачення 
цього права. Реалізація в Україні 
права на приватне життя. 

5. Право на сімейне життя. 
Зміст термінів “сім’я”, “право на 
шлюб”, “рівноправність кожного з 
подружжя”.  

6. Рішення Європейського суду 
з прав людини щодо тлумачення 
цього права. 

7. Свобода думки, совісті і ві-
росповідання. Зміст права на сво-
боду думки, совісті і віросповідан-
ня.  

8. Обмеження свободи думки, 
совісті і віросповідання.  

9. Рішення ЄСПЛ щодо тлума-

Особливості захисту права на приватне 
життя осіб, хворих на тяжкі та невилі-
ковні хвороби. 

3. Здійснення нагляду і збір даних. 
Повага до таємниці кореспонденції. 
Повага до житла. Обмеження права на 
приватне життя. 

4. Рішення Європейського суду з 
прав людини щодо тлумачення цього 
права. Реалізація в Україні права на 
приватне життя. 

5. Право на сімейне життя. Зміст те-
рмінів “сім’я”, “право на шлюб”, “рів-
ноправність кожного з подружжя”.  

6. Рішення Європейського суду з 
прав людини щодо тлумачення цього 
права. 

7. Свобода думки, совісті і віроспо-
відання. Зміст права на свободу думки, 
совісті і віросповідання.  

8. Обмеження свободи думки, совіс-
ті і віросповідання.  

9. Рішення ЄСПЛ щодо тлумачення 
цього права. 
10. Реалізація в Україні свободи думки, 
совісті і віросповідання. 

Завдання 2. Скорис-
тавшись інформацій-
ними джерелами 
опрацювати теорети-
чний матеріал по 
темі та виконати 
завдання самостійної 
роти.  
Завдання 3. Викона-
ти тестування само-
контролю знань за 
темою 
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чення цього права. 
10. Реалізація в Україні свободи 
думки, совісті і віросповідання. 

Розділ 8. Свобода вираження поглядів та свобода мирних зібрань та об’єднання 
Тема 11. Лекція 11. Свобода 

вираження поглядів та свобода 
мирних зібрань та об’єднання 

1. Сфера застосування терміна 
“вираження поглядів”, який викла-
дено в ст. 10 Конвенції. 

2. Свобода преси. Публічні 
особи та громадській інтерес до 
них. Захист преси від надмірних 
стягнень за заподіяну моральну 
шкоду. Справа Толстой-
Мілославський проти Великої 
Британії.  

3. Журналістські розслідування 
та статус джерел журналістської 
інформації. Справа Гудвін проти 
Великої Британії. Право одержува-
ти та передавати інформацію. Сво-
бода вираження поглядів та держа-
вна таємниця. 

4. Ліцензування діяльності ра-
діомовних і телевізійних підпри-
ємств. 

5. Свобода слова в області ви-

2 Семінарське заняття 13. 
1. Сфера застосування терміна “ви-

раження поглядів”, який викладено в ст. 
10 Конвенції. 

2. Свобода преси. Публічні особи та 
громадській інтерес до них. Захист 
преси від надмірних стягнень за заподі-
яну моральну шкоду. Справа Толстой-
Мілославський проти Великої Британії.  

3. Журналістські розслідування та 
статус джерел журналістської інформа-
ції. Справа Гудвін проти Великої Бри-
танії. Право одержувати та передавати 
інформацію. Свобода вираження погля-
дів та державна таємниця. 

4. Ліцензування діяльності радіомо-
вних і телевізійних підприємств. 

5. Свобода слова в області вислов-
лювань комерційного характеру. 

6. Обов’язки та відповідальність осіб 
в контексті ст. 10 Конвенції: права дер-
жавних службовців. Питання працев-
лаштування. Обмеження свободи вира-
ження поглядів. Основні рішення ЄСПЛ 

2 Завдання 1. Питання 
для самостійного 
вивчення 
Завдання 2. Скорис-
тавшись інформацій-
ними джерелами 
опрацювати теорети-
чний матеріал по 
темі та виконати 
завдання самостійної 
роти.  
Завдання 3. Викона-
ти тестування само-
контролю знань за 
темою 
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словлювань комерційного характе-
ру. 

6. Обов’язки та відповідаль-
ність осіб в контексті ст. 10 Конве-
нції: права державних службовців. 
Питання працевлаштування. Об-
меження свободи вираження пог-
лядів. Основні рішення ЄСПЛ 
щодо тлумачення цього права. 

7. Реалізація в Україні свободи 
вираження поглядів. 

8. Право на свободу мирних зі-
брань. Зміст цього права. 

9. Поняття мирних зібрань. По-
зитивні та негативні обов’язки 
держави щодо реалізації права. 
Погляди, що висловлюються під 
час проведення зібрань. Зібрання 
та контрзібрання. Обмеження сво-
боди мирних зібрань. 
10.Рішення Європейського суду з 
прав людини щодо тлумачення 
цього права. Реалізація в Україні 
свободи мирних зборів. 

щодо тлумачення цього права. 
7. Реалізація в Україні свободи ви-

раження поглядів. 
8. Право на свободу мирних зібрань. 

Зміст цього права. 
9. Поняття мирних зібрань. Позити-

вні та негативні обов’язки держави 
щодо реалізації права. Погляди, що 
висловлюються під час проведення 
зібрань. Зібрання та контрзібрання. 
Обмеження свободи мирних зібрань. 
10.Рішення Європейського суду з прав 
людини щодо тлумачення цього права. 
Реалізація в Україні свободи мирних 
зборів. 

Розділ 9. Права вразливих верств населення 
Тема 12. Лекція 12. Права 

вразливих верств населення 
1. Поняття вразливих верств 

2 Семінарське заняття 14. 
1. Поняття вразливих верств насе-

лення. Призначення міжнародно-

2 Завдання 1. Питання 
для самостійного 
вивчення 
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1 2 3 4 5 

населення. Призначення міжнаро-
дно-правового захисту вразливих 
груп населення. 

2. Права осіб, хворих на тяжкі 
та невиліковні хвороби. Конкурен-
ція права на життя та заборони 
нелюдського або такого, що при-
нижує гідність, поводження щодо 
хворих на СНІД чи ВІЛ-
інфікованих осіб. Особливості 
захисту прав таких осіб в місцях 
позбавлення волі. Проблема імп-
лементації в Україні міжнародно-
правового захисту вразливих груп 
населення. 

3. Гендерні права. Права сексу-
альних меншин в практиці Євро-
пейського суду з прав людини. 

4. Дискримінація. Особливості 
практичного застосування норми 
про заборону дискримінації у Кон-
венції про захист прав людини і 
основоположних свобод. Захист 
від дискримінації в практиці Євро-
пейського суду з прав людини. 
5. Біженці і мігранти та їх захист у 
рішеннях Європейського суду з 
прав людини. Депортація, іммігра-

правового захисту вразливих груп насе-
лення. 

2. Права осіб, хворих на тяжкі та не-
виліковні хвороби. Конкуренція права 
на життя та заборони нелюдського або 
такого, що принижує гідність, пово-
дження щодо хворих на СНІД чи ВІЛ-
інфікованих осіб. Особливості захисту 
прав таких осіб в місцях позбавлення 
волі. Проблема імплементації в Україні 
міжнародно-правового захисту вразли-
вих груп населення. 

3. Гендерні права. Права сексуаль-
них меншин в практиці Європейського 
суду з прав людини. 

4. Дискримінація. Особливості прак-
тичного застосування норми про забо-
рону дискримінації у Конвенції про 
захист прав людини і основоположних 
свобод. Захист від дискримінації в 
практиці Європейського суду з прав 
людини. 
5. Біженці і мігранти та їх захист у рі-
шеннях Європейського суду з прав 
людини. Депортація, імміграція і право 
на сімейне життя. 

Завдання 2. Скорис-
тавшись інформацій-
ними джерелами 
опрацювати теорети-
чний матеріал по 
темі та виконати 
завдання самостійної 
роти.  
Завдання 3. Викона-
ти тестування само-
контролю знань за 
темою 
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ція і право на сімейне життя. 

Всього годин  з навчальної 
дисципліни 

22  28  
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Таблиця 4.3. Технологічна карта тематичного плану навчальної дисципліни «Теорія і практика Європейсь-
кого суду з прав людини» для студентів денної форми навчання спеціальності 281 «Публічне управління та 
адміністрування» освітня програма «Публічне адміністрування» 
 
  

 

Назва теми (лекційного за-
няття) та питання теми (лек-

ційного заняття) 

Обсяг 
годин 

Назва теми та питання семінар-
ського (практичного) заняття 

Обсяг 
годин 

Завдання самостійної 
роботи в розрізі тем 

 
1 2 3 4 5 

МОДУЛЬ 1. КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ  
І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД.  ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ  

Розділ 1. Історія створення та загальна характеристика Конвенції про захист прав людини і осно-
воположних свобод  

Тема 1. Лекція 1. Історія 
створення та загальна хара-
ктеристика Конвенції про 
захист прав людини і осно-
воположних свобод 

1. Передумови створення єв-
ропейської системи захисту 
прав людини. Рада Європи: цілі 
та завдання організації. 

2.Розробки і укладення Єв-
ропейської конвенції з прав 
людини (ЄКПЛ). Судовий кон-

2  - Завдання 1. Питання 
для самостійного ви-
вчення 
Завдання 2. Скориста-
вшись інформаційни-
ми джерелами опра-
цювати теоретичний 
матеріал по темі та 
виконати завдання 
самостійної роти.  
Завдання 3. Виконати 
тестування самоконт-
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1 2 3 4 5 
троль за дотриманням конвен-
ційних положень і право інди-
відуальних петицій.  

3. Принципи, на яких ґрун-
тується та які захищає ЄКПЛ. 

4. Загальна характеристика 
Європейської конвенції з прав 
людини. Протоколи до Конвен-
ції. Місце Конвенції в націона-
льних правових системах. 

5. Права і свободи людини, 
що захищаються в рамках Єв-
ропейської конвенції з прав 
людини. Особисті (громадянсь-
кі) права і свободи. 

6. Політичні права і свободи. 
Процесуальні права і свободи. 
Особливості захисту прав враз-
ливих верств населення. 
7. Виключна юрисдикція Євро-
пейського суду з прав людини 
щодо тлумачення положень 
Конвенції. 
 
 
 

ролю знань за темою 
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1 2 3 4 5 
Розділ 2. Структура та процедури Європейського суду з прав людини  

Тема 2. Структура та про-
цедури Європейського суду з 
прав людини   

1. Початковий контрольний 
механізм Європейської конвен-
ції з прав людини. Європейська 
комісія, Європейський суд з 
прав людини (ЄСПЛ) та Комі-
тет міністрів: структура, поря-
док формування та функціона-
льне призначення, місце у 
системі контрольного механіз-
му Європейської конвенції з 
прав людини до прийняття 
Протоколу № 11.  

2. Система нового контроль-
ного механізму Європейської 
конвенції з прав людини. Стру-
ктура і повноваження Європей-
ського суду з прав людини.  

3. Правовий статус суддів. 
Головування в суді. Секретаріат 
суду. Представництво в Євро-
пейському суді з прав людини: 
представництво заявників і 

-  - Завдання 1. Питання 
для самостійного ви-
вчення 
Завдання 2. Скориста-
вшись інформаційни-
ми джерелами опра-
цювати теоретичний 
матеріал по темі та 
виконати завдання 
самостійної роти.  
Завдання 3. Виконати 
тестування самоконт-
ролю знань за темою 
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1 2 3 4 5 
договірних сторін; урядові аге-
нти. 
4. Додатковий протокол № 14. 
Напрями подальшого реформу-
вання системи контролю за 
дотриманням ЄКПЛ. Третій 
саміт глав держав і урядів країн 
– членів Ради Європи: обгово-
рення можливих змін. Доповідь 
групи мудреців 2006 р. 

Розділ 3. Провадження в Європейському суді з прав людини та особливості тлумачення ним Конвен-
ції про захист прав людини і основоположних свобод 

Тема 3. Провадження в 
Європейському суді з прав 
людини та особливості тлу-
мачення ним Конвенції про 
захист прав людини і осново-
положних свобод  

1. Юрисдикція Європейсько-
го суду з прав людини. Тлума-
чення ст. 1 Конвенції про за-
хист прав людини і 
основоположних свобод. 

2. Порядок провадження в 
Європейському суді з прав лю-

-  - Завдання 1. Питання 
для самостійного ви-
вчення 
Завдання 2. Скориста-
вшись інформаційни-
ми джерелами опра-
цювати теоретичний 
матеріал по темі та 
виконати завдання 
самостійної роти.  
Завдання 3. Виконати 
тестування самоконт-
ролю знань за темою 
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1 2 3 4 5 
дини. Порушення справи в суді: 
право звернення до суду, 
суб’єкти звернення, вимоги, що 
висуваються до змісту скарги. 

3. Розгляд справи в суді: су-
дді-доповідачі, рішення прийн-
яття позову до розгляду, слу-
хання.  

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

5. “Невідкладний” розгляд 
заяви згідно з Правилами про-
цедури Європейського суду з 
прав людини. 

6. Право, яке застосовує Єв-
ропейський суд з прав людини. 
7. Звернення Суду до націона-
льного права сторін. Звернення 
Суду до не правових норм. 
Просторова дія права, яке за-
стосовує Європейський суд з 
прав людини. 
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1 2 3 4 5 
Тема 4. Тлумачення Кон-

венції про захист прав люди-
ни і основоположних свобод. 

1. Тлумачення Конвенції 
Європейським судом з прав 
людини. Юридична сила таких 
тлумачень. Забезпечення Радою 
Європи єдності в застосуванні 
та тлумаченні Конвенції про 
захист прав людини і осново-
положних свобод в її державах-
учасницях. 

2. Принципи тлумачення 
Конвенції Європейським судом 
з прав людини.  

3. Принцип верховенства 
права.  

4. Принцип ефективного й 
динамічного тлумачення та 
принцип забезпечення правової 
визначеності.  

5. Принцип пропорційності 
та забезпечення рівності інте-
ресів. 

6. Принцип забезпечення пе-
вної свободи національного 

- Семінарське заняття 1. 
1. Тлумачення Конвенції Євро-

пейським судом з прав людини. 
Юридична сила таких тлумачень. 
Забезпечення Радою Європи єдності 
в застосуванні та тлумаченні Кон-
венції про захист прав людини і 
основоположних свобод в її держа-
вах-учасницях. 

2. Принципи тлумачення Конве-
нції Європейським судом з прав 
людини.  

3. Принцип верховенства права.  
4. Принцип ефективного й дина-

мічного тлумачення та принцип 
забезпечення правової визначеності.  

5. Принцип пропорційності та 
забезпечення рівності інтересів. 

6. Принцип забезпечення певної 
свободи національного розсуду.  

7. Принцип автономного тлума-
чення. Урахування загальновизна-
них міжнародних стандартів і прин-
ципів міжнародного права.  

8. Принцип забезпечення мініма-
льних гарантій прав і свобод люди-

2 Завдання 1. Питання 
для самостійного ви-
вчення 
Завдання 2. Скориста-
вшись інформаційни-
ми джерелами опра-
цювати теоретичний 
матеріал по темі та 
виконати завдання 
самостійної роти.  
Завдання 3. Виконати 
тестування самоконт-
ролю знань за темою 
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1 2 3 4 5 
розсуду.  

7. Принцип автономного 
тлумачення. Урахування зага-
льновизнаних міжнародних 
стандартів і принципів міжна-
родного права.  

8. Принцип забезпечення мі-
німальних гарантій прав і сво-
бод людини. 
9. Імплементація тлумачень 
Конвенції Європейським судом 
з прав людини в державах-
учасницях та її види. 

ни. 
9. Імплементація тлумачень Конве-
нції Європейським судом з прав 
людини в державах-учасницях та її 
види. 

Розділ 4. Імплементація в Україні Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 
Тема 5. Імплементація в 

Україні Конвенції про захист 
прав людини і основополож-
них свобод  

1. Загальновизнані принципи 
і норми європейського права як 
складова частина правової сис-
теми України. 

2. Норми Конвенції про за-
хист прав людини і основопо-
ложних свобод як частина наці-
онального законодавства 

-  - Завдання 1. Питання 
для самостійного ви-
вчення 
Завдання 2. Скориста-
вшись інформаційни-
ми джерелами опра-
цювати теоретичний 
матеріал по темі та 
виконати завдання 
самостійної роти.  
Завдання 3. Виконати 
тестування самоконт-
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1 2 3 4 5 
України. Норми Конвенції в 
ієрархії українського законо-
давства. 

3. Норми ЄКПЛ і норми 
Конституції України. 

4. Види та способи націона-
льної імплементації в Україні 
Конвенції про захист прав лю-
дини і основоположних свобод. 
Приведення законодавства у 
відповідність до норм Конвен-
ції. 

5. Судова імплементація 
норм Конвенції про захист прав 
людини і основоположних сво-
бод. Застосування судами Укра-
їни рішень ЄСПЛ щодо Украї-
ни та інших держав-учасниць.  

6. Правові підстави застосу-
вання судами України рішень 
Європейського суду з прав лю-
дини.  

7. Порядок застосування су-
дами України Конвенції про 
захист прав людини і осново-
положних свобод та актів її 

ролю знань за темою 
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1 2 3 4 5 
тлумачення Європейським су-
дом з прав людини. 
8. Виконання рішень ЄКПЛ в 
Україні. Закон України “Про 
виконання рішень та застосу-
вання практики Європейського 
суду з прав людини” від 23 лю-
того 2006 р. № 3477-ІV. 

 МОДУЛЬ 2. ПРАВА ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНІ СВОБОДИ В ПРАКТИЦІ 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ 

Розділ 5. Права, пов’язані з особистою недоторканістю людини 
 

Тема 6. Права, пов’язані з 
особистою недоторканістю 
людини. Право на життя 

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

2. Позитивні обов’язки дер-
жави щодо забезпечення права 
на життя. 
3. Обмеження права на життя. 
Заборона смертної кари. Умис-
не позбавлення життя. Питання 
про аборти.  
4 Рішення Європейського суду 
з прав людини щодо тлума-

-  - Завдання 1. Питання 
для самостійного ви-
вчення 
Завдання 2. Скориста-
вшись інформаційни-
ми джерелами опра-
цювати теоретичний 
матеріал по темі та 
виконати завдання 
самостійної роти.  
Завдання 3. Виконати 
тестування самоконт-
ролю знань за темою 
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1 2 3 4 5 
чення права на життя. Реаліза-
ція цього права в Україні. 

Тема 7. Заборона катувань 
чи нелюдського або такого, 
що принижує гідність люди-
ни, поводження чи покарання 

1. Заборона катувань чи не-
людського або такого, що при-
нижує гідність людини, пово-
дження чи покарання. Зміст 
цього права. 

2. Позитивні та негативні 
обов’язки держав в контексті 
ст. 3 Конвенції. 

3. Поняття катування, понят-
тя нелюдського або такого, що 
принижує гідність людини, 
поводження чи покарання. Пра-
ва ув’язнених.  

4. Справи проти України, що 
стосуються умов утримання в 
місцях позбавлення волі (ст. 3 
Конвенції): Полторацький про-
ти України, Кузнецов проти 
України, Данкевич проти Укра-
їни, Алієв проти України, Наза-

-  - Завдання 1. Питання 
для самостійного ви-
вчення 
Завдання 2. Скориста-
вшись інформаційни-
ми джерелами опра-
цювати теоретичний 
матеріал по темі та 
виконати завдання 
самостійної роти.  
Завдання 3. Виконати 
тестування самоконт-
ролю знань за темою  
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ренко проти України, Хохліч 
проти України. 

5. Дискримінація. Захист від 
дискримінації осіб, хворих на 
тяжкі та невиліковні хвороби. 
Екстрадиція та вислання. Тіле-
сне покарання неповнолітніх.  
6.Рішення Європейського суду 
з прав людини щодо заборони 
катувань чи нелюдського або 
такого, що принижує гідність 
людини, поводження чи пока-
рання. Реалізація цього права в 
Україні. 

Тема 8. Право на свободу 
та особисту недоторканість 

1. Право на свободу та осо-
бисту недоторканість та його 
зміст.  

2. Позитивні та негативні 
обов’язки держав щодо забез-
печення цього права. Процесу-
альні гарантії в разі позбавлен-
ня волі. Право бути 
поінформованим про обвинува-
чення. Попереднє ув’язнення. 

-  - Завдання 1. Питання 
для самостійного ви-
вчення 
Завдання 2. Скориста-
вшись інформаційни-
ми джерелами опра-
цювати теоретичний 
матеріал по темі та 
виконати завдання 
самостійної роти.  
Завдання 3. Виконати 
тестування самоконт-
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Ув’язнення задля екстрадиції. 

3. Обрання запобіжного за-
ходу у вигляді взяття під варту 
(підпункт 1(с) ст.5 Конвенції). 

4. Habeas corpus (п. 4 ст. 5 
Конвенції). 

5. Право на відшкодування 
згідно з п. 5 ст. 5 Конвенції.  

6. Рішення Європейського 
суду з прав людини щодо тлу-
мачення права на свободу та 
особисту недоторканість. 
7. Реалізація права на свободу 
та особисту недоторканість в 
Україні. 

ролю знань за темою 

Розділ 6. Право на справедливий судовий розгляд 

Тема 9. Лекція 2. Право на 
справедливий судовий розг-
ляд 

1. Право на справедливий 
судовий розгляд та його зміст.  

2. “Кримінальне обвинува-
чення”, “цивільні права та 
обов’язки” в контексті ст. 6 
Європейської конвенції з прав 
людини. 

2  -  Завдання 1. Питання 
для самостійного ви-
вчення 
Завдання 2. Скориста-
вшись інформаційни-
ми джерелами опра-
цювати теоретичний 
матеріал по темі та 
виконати завдання 
самостійної роти.  
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3. Поняття незалежного та 

неупередженого суду, створе-
ного на підставі закону.  

4. Поняття розумного строку 
в цивільному та кримінальному 
процесі. Обставини, що можуть 
чи не можуть впливати та строк 
розгляду справи в суді.  

5. Публічний характер судо-
вого розгляду.  

6. Принцип рівності можли-
востей. 

7. Презумпція невинуватос-
ті: п. 2 ст. 6 Європейської кон-
венції з прав людини. 

8. Процедурні гарантії згідно 
з п. 3 ст. 6 Європейської конве-
нції з прав людини: право бути 
негайно і детально поінформо-
ваним зрозумілою для обвину-
ваченого мовою про характер і 
причину обвинувачення проти 
нього.  

9. Право мати достатньо ча-
су і можливості для підготовки 
свого захисту: пп. b п. 4 ст. 6 

Завдання 3. Виконати 
тестування самоконт-
ролю знань за темою 
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Європейської конвенції з прав 
людини.  

10. Право захищати себе 
особисто або використовувати 
правову допомогу захисника, 
обраного на власний розсуд: пп. 
с п. 4 ст. 6 Європейської конве-
нції з прав людини. 

11. Право допитувати свід-
ків: пп. d п. 4 ст. 6 Європейської 
конвенції з прав людини. 

12. Право на безоплатний 
переклад: пп. e п. 4 ст. 6 Євро-
пейської конвенції з прав лю-
дини. 

13. Справи проти України, 
що стосуються права на спра-
ведливий судовий розгляд: Ку-
черенко проти України, Фаль-
кович проти України, зокрема, 
справи, що стосуються невико-
нання судових рішень (п. 1 ст. 6 
Конвенції): Кайсин проти Укра-
їни, Бондарчук проти України, 
Скубенко проти України, Сер-
гєєв проти України, Хохліч 
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проти України.  
14. Реалізація в Україні права 
на справедливий суд. 

Розділ 7. Право на повагу до приватного та сімейного життя. Свобода віросповідання 
Тема 10. Право на повагу 

до приватного та сімейного 
життя. Свобода віросповідан-
ня  

1. Право на повагу до прива-
тного та сімейного життя. 

2. Зміст права на приватне 
життя. Особливості захисту 
права на приватне життя осіб, 
хворих на тяжкі та невиліковні 
хвороби. 

3. Здійснення нагляду і збір 
даних. Повага до таємниці ко-
респонденції. Повага до житла. 
Обмеження права на приватне 
життя. 

4. Рішення Європейського 
суду з прав людини щодо тлу-
мачення цього права. Реалізація 
в Україні права на приватне 
життя. 

5. Право на сімейне життя. 

- Семінарське заняття 2.  
1. Право на повагу до приватного 

та сімейного життя. 
2. Зміст права на приватне життя. 

Особливості захисту права на при-
ватне життя осіб, хворих на тяжкі та 
невиліковні хвороби. 

3. Здійснення нагляду і збір да-
них. Повага до таємниці кореспон-
денції. Повага до житла. Обмеження 
права на приватне життя. 

4. Рішення Європейського суду з 
прав людини щодо тлумачення цьо-
го права. Реалізація в Україні права 
на приватне життя. 

5. Право на сімейне життя. Зміст 
термінів “сім’я”, “право на шлюб”, 
“рівноправність кожного з подруж-
жя”.  

6. Рішення Європейського суду з 
прав людини щодо тлумачення цьо-
го права. 

2 Завдання 1. Питання 
для самостійного ви-
вчення 
Завдання 2. Скориста-
вшись інформаційни-
ми джерелами опра-
цювати теоретичний 
матеріал по темі та 
виконати завдання 
самостійної роти.  
Завдання 3. Виконати 
тестування самоконт-
ролю знань за темою 
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Зміст термінів “сім’я”, “право 
на шлюб”, “рівноправність ко-
жного з подружжя”.  

6. Рішення Європейського 
суду з прав людини щодо тлу-
мачення цього права. 

7. Свобода думки, совісті і 
віросповідання. Зміст права на 
свободу думки, совісті і віро-
сповідання.  

8. Обмеження свободи дум-
ки, совісті і віросповідання.  

9. Рішення ЄСПЛ щодо тлу-
мачення цього права. 
10. Реалізація в Україні свободи 
думки, совісті і віросповідання. 

7. Свобода думки, совісті і віро-
сповідання. Зміст права на свободу 
думки, совісті і віросповідання.  

8. Обмеження свободи думки, 
совісті і віросповідання.  

9. Рішення ЄСПЛ щодо тлума-
чення цього права. 
10. Реалізація в Україні свободи 
думки, совісті і віросповідання. 

Розділ 8. Свобода вираження поглядів та свобода мирних зібрань та об’єднання 
Тема 11. Свобода вира-

ження поглядів та свобода 
мирних зібрань та об’єднання 

1. Сфера застосування тер-
міна “вираження поглядів”, 
який викладено в ст. 
10 Конвенції. 

2. Свобода преси. Публічні 
особи та громадській інтерес до 

-  - Завдання 1. Питання 
для самостійного ви-
вчення 
Завдання 2. Скориста-
вшись інформаційни-
ми джерелами опра-
цювати теоретичний 
матеріал по темі та 
виконати завдання 
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них. Захист преси від надмір-
них стягнень за заподіяну мо-
ральну шкоду. Справа Толстой-
Мілославський проти Великої 
Британії.  

3. Журналістські розсліду-
вання та статус джерел журна-
лістської інформації. Справа 
Гудвін проти Великої Британії. 
Право одержувати та передава-
ти інформацію. Свобода вира-
ження поглядів та державна 
таємниця. 

4. Ліцензування діяльності 
радіомовних і телевізійних під-
приємств. 

5. Свобода слова в області 
висловлювань комерційного 
характеру. 

6. Обов’язки та відповідаль-
ність осіб в контексті ст. 10 
Конвенції: права державних 
службовців. Питання працев-
лаштування. Обмеження свобо-
ди вираження поглядів. Основні 
рішення ЄСПЛ щодо тлумачен-

самостійної роти.  
Завдання 3. Виконати 
тестування самоконт-
ролю знань за темою 
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ня цього права. 

7. Реалізація в Україні сво-
боди вираження поглядів. 

8. Право на свободу мирних 
зібрань. Зміст цього права. 

9. Поняття мирних зібрань. 
Позитивні та негативні 
обов’язки держави щодо реалі-
зації права. Погляди, що висло-
влюються під час проведення 
зібрань. Зібрання та контрзіб-
рання. Обмеження свободи 
мирних зібрань. 
10.Рішення Європейського суду 
з прав людини щодо тлумачен-
ня цього права. Реалізація в 
Україні свободи мирних зборів. 

Розділ 9. Права вразливих верств населення 
Тема 12. Права вразливих 

верств населення 
1. Поняття вразливих верств 

населення. Призначення міжна-
родно-правового захисту враз-
ливих груп населення. 

2. Права осіб, хворих на тя-
жкі та невиліковні хвороби. 

-  - Завдання 1. Питання 
для самостійного ви-
вчення 
Завдання 2. Скориста-
вшись інформаційни-
ми джерелами опра-
цювати теоретичний 
матеріал по темі та 
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Конкуренція права на життя та 
заборони нелюдського або та-
кого, 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 насе-
лення. 

3. Гендерні права. Права се-
ксуальних меншин в практиці 
Європейського суду з прав лю-
дини. 

4. Дискримінація. Особливо-
сті практичного застосування 
норми про заборону дискримі-
нації у Конвенції про захист 
прав людини і основоположних 
свобод. Захист від дискриміна-
ції в практиці Європейського 
суду з прав людини. 
5. Біженці і мігранти та їх за-
хист у рішеннях Європейського 
суду з прав людини. Депорта-

виконати завдання 
самостійної роти.  
Завдання 3. Виконати 
тестування самоконт-
ролю знань за темою 
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ція, імміграція і право на сімей-
не життя. 

Всього годин  з навчальної 
дисципліни 

8  4  
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Розділ 5. Система оцінювання знань студентів 
Таблиця 5.1. Розподіл балів за результатами вивчення навчальної дис-
ципліни «Теорія і практика Європейського суду з прав людини» для 
студентів спеціальності 281 «Публічне управління та адмініструван-
ня» освітня програма «Публічне адміністрування» за результатами 
вивчення навчальної дисципліни) 

 

№ 

з∕п 

Назва модуля, розділу, 

теми 
Вид навчальної роботи 

Бали 

 

 
1 2 3 4 

Модуль 1. Конвенція про захист прав людини і основоположних 

свобод.  

Європейський суд з прав людини   

 

Розділ 1. Історія створення та загальна характеристика Кон-

венції про захист прав людини і основоположних свобод   

1. 

Історія створення та 
загальна характеристика 
Конвенції про захист прав 
людини і 
основоположних свобод  

1. Відвідування лекції - 

2. Обговорення теоретичного і 
практичного матеріалу на семі-
нарському занятті 

1 

3. Тестування 1 

4. Виконання завдань самостійної 
роботи 

1 

Разом: 3 

Розділ 2. Структура та процедури Європейського суду з прав лю-

дини  

2. 

Структура та процедури 
Європейського суду з 
прав людини   

1. Відвідування лекції - 

2. Обговорення теоретичного і 
практичного матеріалу на семі-
нарському занятті 

1 

3. Тестування 1 

4. Виконання завдань самостійної 
роботи 

1 

Разом: 3 
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Розділ 3. Провадження в Європейському суді з прав людини та особ-
ливості тлумачення ним Конвенції про захист прав людини  

і основоположних свобод   

3. 

Провадження в Європей-
ському суді з прав люди-
ни   

1. Відвідування лекції - 

2. Обговорення теоретичного і 
практичного матеріалу на семі-
нарському занятті 

2 

3. Тестування 2 

4. Виконання завдань самостійної 
роботи 

2 

Разом: 6 

4. 

Тлумачення Конвенції 
про захист прав людини і 
основоположних свобод  

1. Відвідування лекції - 
2. Обговорення теоретичного і 
практичного матеріалу на семі-
нарському занятті 

1 

3. Тестування 1 

4. Виконання завдань самостійної 
роботи 

1 

Разом: 3 

Розділ 4. Імплементація в Україні Конвенції про захист прав лю-

дини і основоположних свобод  

5. 

Імплементація в Україні 
Конвенції про захист прав 
людини і основополож-
них свобод  

1. Відвідування лекції - 

2. Обговорення теоретичного і 
практичного матеріалу на семі-
нарському занятті 

1 

3. Тестування 1 

4. Виконання завдань самостійної 
роботи 

1 

Разом: 3 

Поточна модульна робота І 12 

Всього за 1 модуль 30 
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Модуль 2. Права людини і основоположні свободи в практиці  

Європейського суду з прав людини   

Розділ 5. Права, пов’язані з особистою недоторканістю людини  

6. 

Права, пов’язані з особис-
тою недоторканістю лю-
дини. Право на життя  

1. Відвідування лекції - 

2. Обговорення теоретичного і 
практичного матеріалу на семі-
нарському занятті 

1 

3. Тестування 1 

4. Виконання завдань самостійної 
роботи 

1 

Разом: 3 

7. 

Заборона катувань чи 

нелюдського або такого, 

що принижує гідність 

людини, поводження чи 

покарання  

1. Відвідування лекції - 

2. Обговорення теоретичного і 
практичного матеріалу на семі-
нарському занятті 

1 

3. Тестування 1 

4. Виконання завдань самостійної 
роботи 

1 

Разом: 3 

8. 

Право на свободу та осо-
бисту недоторканість  1. Відвідування лекції - 

2. Обговорення теоретичного і 
практичного матеріалу на семі-
нарському занятті 

1 

3. Тестування 1 

4. Виконання завдань самостійної 
роботи 

1 

Разом: 3 

Розділ 6. Право на справедливий судовий розгляд  

9. Право на справедливий 1. Відвідування лекції - 
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1 2 3 4 

судовий розгляд  2. Обговорення теоретичного 
питання на семінарському занят-
ті 

1 

3. Тестування 1 

4. Виконання завдань самостійної 
роботи 

1 

Разом: 3 

Розділ 7. Право на повагу до приватного та сімейного життя.  
Свобода віросповідання   

10. 

Право на повагу до при-

ватного та сімейного жит-

тя. Свобода віросповідан-

ня   

1. Відвідування лекції - 

2. Обговорення теоретичного 
питання на семінарському занят-
ті 

1 

3. Тестування 1 

4. Виконання завдань самостійної 
роботи 

1 

Разом: 3 

Розділ 8. Свобода вираження поглядів та свобода мирних зібрань 

 та об’єднання    

11. 

Свобода вираження пог-

лядів та свобода мирних 

зібрань 
 та об’єднання   

1. Відвідування лекції - 

2. Обговорення теоретичного 
питання на семінарському занят-
ті 

1 

3. Тестування 1 

4. Виконання завдань самостійної 
роботи 

1 

Разом: 3 

 
Розділ 9. Права вразливих верств населення   

14. 

Права вразливих верств 
населення  

1. Відвідування лекції - 

2. Обговорення теоретичного 
питання на семінарському занят-

1 
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ті 

3. Тестування 1 

4. Виконання завдань самостійної 
роботи 

1 

Разом: 3 

Поточна модульна робота 2 9 

Всього за 2 модуль 30 

Екзамен 40 

Разом за семестр 100 
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Таблиця 5.2. Шкала оцінювання знань студентів за результатами підсум-

кового контролю з навчальної дисципліни  
«Теорія і практика Європейського суду з прав людини»  

 
Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка за 

шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  

82-89 В Дуже добре  

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX 
Незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни  
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Таблиця 5.3. Система нарахування додаткових балів за видами робіт з 

вивчення навчальної дисципліни «Теорія і практика Європейського 

суду з прав людини»  
 

Форма  
роботи 

Вид роботи Бали 

1. Навчальна 1. Участь у предметних олімпіадах: універ-
ситетських, міжвузівських, всеукраїнських, 
міжнародних 

10-30 

2. Участь у конкурсах на кращого знавця 
дисципліни: університетських, міжвузівсь-
ких, всеукраїнських, міжнародних 

10-30 

3. Виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань підвищеної складності 

1-15 

4. Написання і захист наукового реферату, 
есе з визначеної проблеми 

0-5 5. Створення і демонстрація презентації для 
супроводу доповіді з питань для обгово-
рення на семінарському занятті. 

2. Науково-
дослідна 

1.  Участь в наукових гуртках («Ін-Юре») 5-20 
2. Участь в наукових студентських клубах 
(«Феміда») 

5-20 

3. Участь в конкурсах студентських робіт: 
університетських, міжвузівських, всеукра-
їнських, міжнародних 

5-15 

4. Участь в наукових студентських конфе-
ренціях: університетських, міжвузівських, 
всеукраїнських, міжнародних 

5-15 

5. Підготовка публікації в наукових видан-
нях. 

20 

Разом  * 

 
* Максимальна кількість додаткових балів для студента – 30. 
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Розділ 6. Інформаційні джерела 

 
Пошукові та інформаційні системи Інтернет 

1. Google : Пошукова системи Інтернет. – Режим доступу до 
електронних ресурсів : http://www.google.com.ua/ 

 
Офіційні веб-сайти органів державної влади України 

1. Верховна Рада України : офіційний веб-сайт/ – Режим дос-
тупу до електронних документів : 
http://portal.rada.gov.ua/rada/control/uk/index//. 

2. Президент України : офіційне інтернет-представництво. – 
Режим доступу до електронних ресурсів : http://www.president.gov.ua/. 

3. Урядовий портал : єдиний веб-портал виконавчої влади 
України. – Режим доступу до електронних ресурсів : 
http://www.kmu.gov.ua/control/. 

4. Міністерство соціальної політики України : офіційний сайт. 
– Режим доступу до електронних ресурсів : 
http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/index 

5. Державна служба зайнятості: офіційний сайт. – Режим дос-
тупу до електронних ресурсів : http://www.dcz.gov.ua/control/uk/index 

6. Національна служба посередництва і примирення: офіцій-
ний сайт. – Режим доступу до електронних ресурсів : 
http://www.nspp.gov.ua/ 

7. Офіційний український державний сайт «Децентралізація 
влади». – Режим доступу до електронних ресурсів : 
http://decentralization.gov.ua 

 
Пошукові правові системи 

1. Верховна Рада України : офіційний веб-сайт : Законодавст-
во України. – Режим доступу до електронних документів : 
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/main/index/ 

2. Верховна Рада України : офіційний веб-сайт : Законотворча 
діяльність Верховної Ради України : Законопроекти : Пошук за рекві-
зитами. – Режим доступу до електронних документів : 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc2. 

3. Президент України : офіційне інтернет-представництво : 
Офіційні документи. – Режим доступу до електронних ресурсів : 
http://www.president.gov.ua/documents/. 

4. Урядовий портал : єдиний веб-портал виконавчої влади 
України : Нормативно-правова база : База документів : Пошук доку-
ментів за реквізитами. – Режим доступу до електронних ресурсів : 
http://www.kmu.gov.ua/control/npd/search. 

http://www.google.com.ua/
http://portal.rada.gov.ua/rada/control/uk/index/
http://www.president.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/control/
http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/index
http://www.dcz.gov.ua/control/uk/index
http://www.nspp.gov.ua/
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/main/index/
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc2.
http://www.president.gov.ua/documents/
http://www.kmu.gov.ua/control/npd/search.
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5. Офіційний вісник України : Єдине повне офіційне періоди-
чне видання нормативно-правових актів України. – Режим доступу до 
електронних документів : http://ovu.com.ua/. 

6. Мега-НаУ : професійна юридична система : НаУ-Online : 
Нормативно-правові документи. – Режим доступу до електронних 
документів : http://zakon.nau.ua/. 

7. Ліга:Закон : правовой портал : он-лайн сервисы : Законода-
тельство. – Режим доступу до електронних ресурсів : 
http://www.ligazakon.ua/ 

8. Право. Украина : информационно-правовая система : Доку-
менты : Нормативно-правовые документы. – Режим доступу до елект-
ронних ресурсів : 
http://www.legal.com.ua/cgibin/matrix.cgi/document.html. 

 
Бібліотечно-бібліографічні електронні ресурси 

1. Верховна Рада України : офіційний веб-сайт/ : Бібліотечно-
бібліографічні ресурси : Бібліографічний моніторінг. – Режим доступу 
до електронних документів :  

2. http://portal.rada.gov.ua/rada/control/uk/index. 
3. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського : 

Інтернет-сторінка. – Режим доступу до електронних документів : 
http://www.nbuv.gov.ua/. 

4. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського : 
Система каталогів і картотек. – Режим доступу до електронних доку-
ментів : http://www.nbuv.gov.ua/db/library_db.html. 

5. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського : 
пошукова система сайту : Система каталогів і картотек : Каталог кни-
жкових видань : Пошук у електронному каталозі. – Режим доступу до 
електронних документів : http://www.nbuv.gov.ua/db/opac.html. 

6. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського : 
пошукова система сайту : Система каталогів і картотек : Електронний 
фонд (тематичні та видові зібрання публікацій) : Електронна бібліоте-
ка авторефератів дисертацій : Пошук у електронній бібліотеці авторе-
фератів дисертацій. – Режим доступу до електронних документів. - 
http://www.nbuv.gov.ua/eb/ard.html.. 

7. Національна парламентська бібліотека України : веб-сайт. – 
Режим доступу до електронних ресурсів : 
http://www.nplu.org/ua/resources/resources.htm. 

8. Національна парламентська бібліотека України : веб-сайт : 
Політематична база даних статей з періодичних видань. – Режим дос-
тупу до електронних ресурсів : http://analitic.nplu.org/. 

http://ovu.com.ua/
http://zakon.nau.ua/
http://www.ligazakon.ua/
http://www.legal.com.ua/cgibin/matrix.cgi/document.html.
http://portal.rada.gov.ua/rada/control/uk/index.
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/db/library_db.html.
http://www.nbuv.gov.ua/db/opac.html.
http://www.nbuv.gov.ua/eb/ard.html..
http://www.nplu.org/ua/resources/resources.htm.
http://analitic.nplu.org/
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9. Національна парламентська бібліотека України : веб-сайт : 
Каталог статей зі збірників наукових праць. – Режим доступу до елек-
тронних ресурсів : http://stt.nplu.org/. 

10. Бібліотека Полтавського університету економіки і торгівлі : 
веб-сайт. – Режим доступу до електронних ресурсів: 
http://lib.uccu.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=15
&Itemid=36 

 

Перелік нормативно-правових актів, основної та рекомендованої 

для поглибленого вивчення дисципліни літератури 
Конституція України та її офіційне тлумачення 

1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної 
Ради України 28 червня 1996 року // Офіційний вісник України. – 
2010. – № 72 /1. – Ст. 2598 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр. 

2. Висновок Конституційного Суду України у справі за 
зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо 
відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції 
України щодо недоторканності народних депутатів України та суддів 
вимогам статей 157 і 158 Конституції України від 16 червня 2015 року 
№ 1-в/2015 // Офіційний вісник України. – 2015. – № 53. – Ст. 1725 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v001v710-
15/print1480178934343033 

3. Рішення Конституційного Суду України у справі за 
конституційним поданням 51 народного депутата України щодо 
відповідності Конституції України (конституційності) положень 
статей 24, 58, 59, 60, 93, 1901 Кримінального кодексу України в 
частині, що передбачає смертну кару як вид покарання (справа про 
смертну кару) від 29 грудня 1999 року № 11-рп/99 // Офіційний 
вісник України. – 2000. – № 4. – Ст. 126 [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/ show/v011p710-99 

4. Рішення Конституційного Суду України у справі за 
конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо 
офіційного тлумачення положення частини третьої статті 49 
Конституції України «у державних і комунальних закладах охорони 
здоров’я медична допомога надається безоплатно» (справа про 
безоплатну медичну допомогу) від 29 травня  
2002 року № 10-рп/2002 // Офіційний вісник України. – 2002. – 
№ 23. – Ст. 1132 [Електроний ресурс] – Режим доступу 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v010p710-02  

5. Рішення Конституційного Суду України у справі за 
конституційним поданням 50 народних депутатів України про 

http://stt.nplu.org/
http://lib.uccu.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=36
http://lib.uccu.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=36
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v001v710-15/print1480178934343033
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v001v710-15/print1480178934343033
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офіційне тлумачення положень частини третьої статті 53 Конституції 
України «держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, 
повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в 
державних і комунальних навчальних закладах» (справа про 
доступність і безоплатність освіти) від 4 березня 2004 року № 5-
рп/2004 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 11. – Ст. 674 
[Електроний ресурс] // Режим доступу 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-04 

6. Рішення Конституційного Суду України у справі за 
конституційним поданням 60 народних депутатів України про 
офіційне тлумачення положень частини першої статті 103 Конституції 
України в контексті положень її статей 5, 156 та за конституційним 
зверненням громадян Галайчука Вадима Сергійовича, Підгорної 
Вікторії Валентинівни, Кислої Тетяни Володимирівни про офіційне 
тлумачення положень частин другої, третьої, четвертої статті 5 
Конституції України (справа про здійснення влади народом) від 5 
жовтня 2005 року № 6-рп/2005 // Офіційний вісник України. – 2005. – 
№ 41. – Ст. 2605 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v006p710  5/print1447608228178790 

 
Закони України, Укази Президента України,  

Постанови Верховної Ради України 
7. Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимча-

сового захисту: Закон України від 8 липня 2011 року // Офіційний 
вісник України. – 2011. – № 59. – Ст. 2347 [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3671-17 

8. Про виконання рішень та застосування практики Європейсь-
кого суду з прав людини: Закон України від 23 лютого. 2006 року № 
3477-IV [Електронний ресурс] // Верховна Рада України: оф. веб-
портал. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/anot/3477-15  

9. Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених 
осіб: Закон України від від 20 жовтня 2014  року № 1706-VII // Офіцій-
ний вісник України. – 2014. – № 94. – Ст. 2709 [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1207-vii 

10. Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим 
на тимчасово окупованій території України: Закон України від 15 кві-
тня 2014 року № 1207-VII (в редакції від 4 березня 2015 року) // Офі-
ційний вісник України. – 2014. – № 36. – Ст. 957 [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1207-vii 

11. Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і осно-
воположних свобод 1950 року, Першого протоколу  та протоколів 
№ 2, 4, 7 та 11 до Конвенції: Закон України від 17 липня 1997 року 
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Розділ 7. Програмне забезпечення навчальної дисципліни (про-

грамне забезпечення комп'ютерної підтримки вивчення курсу 

«Теорія і практика Європейського суду з прав людини») 

 

Загальне програмне забезпечення 

Пакет програмних продуктів Microsoft Office, до якого входить 

програмне забезпечення для роботи з різними типами документів: 

текстами, електронними таблицями, презентаціями, базами даних то-

що. 

Основними й найбільш використовуваними складовими пакету 

Microsoft Office є: 

1. Microsoft Word - додаток для створення й обробки документів. 

Цей додаток формує за замовчуванням файли з розширенням doc, 

хоча користувач за своїм розсудом може зберігати файли з іншими 

розширеннями (dot – файл шаблону, rtf – текст у спеціальному 

форматі, що відключає макроси, txt – тільки неформатований текст, 

html – формат веб-сторінок та ін.). Документи, створені цим додатком, 

можуть містити текст, графіку, таблиці, звук, відеокліпи. 

2. Microsoft Excel – програма керування електронними 

таблицями загального призначення, що використовується для 

обчислень, організації й аналізу ділових даних. 

3. Microsoft Power Point – засіб розробки демонстраційних мате-

ріалів для електронної презентації з використанням слайдів. Створює 

файли з розширенням ppt. Демонстраційний матеріал може містити 

текст, таблиці, діаграми, графіку, анімацію, звук та інші ефекти 

multimedia. Виходячи з того, що Power Point є складовою частиною 

пакета Microsoft Office, презентацію можна досить швидко підготува-

ти, використовуючи фрагменти документів Microsoft Word, таблиць і 

діаграм Excel, даних Access.  

 

Спеціалізоване програмне забезпечення 

1. Теорія і практика Європейського суду з прав людини. Елект-

ронні презентації Microsoft PowerPoint тем курсу з використанням  

слайдів. 

2. Онлайн-курс «Європейський механізм захисту прав людини». 

В 2-х частинах.  

Онлайн-курс «Європейський механізм захисту прав людини». 
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Частина 1 [Електронний ресурс]. Реєстрація за посиланням: 

https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:EdEra+HR101+hr101/about 

Онлайн-курс «Європейський механізм захисту прав людини». 

Частина 2 [Електронний ресурс]. Реєстрація за посиланням: 

https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:EdEra+HR201+hr201/about 

Онлайн-курс «Європейський механізм захисту прав людини» пе-

редбачає ознайомлення здобувачів ступеня магістра спеціальності 

281 «Публічне управління та адміністрування» (освітня програма 

«Публічне адміністрування») з проблемою захисту прав людини 

через призму основних положень Конвенції про захист прав людини 

та основоположних свобод (Конвенції) та практики Європейського 

суду з прав людини (ЄСПЛ).  

Цей курс розроблений в межах проєкту «Гарантування дотримання 

прав людини при здійсненні правосуддя», що впроваджується за 

фінансової підтримки Уряду Канади та Уряду Федеративної 

Республіки Німеччина спільно зі студією онлайн-освіти EdEra. 

Після успішного завершення кожної з частин онлайн-курсу нада-

ється сертифікат. 

Сертифікат видається безкоштовно. 

 

https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:EdEra+HR101+hr101/about
https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:EdEra+HR201+hr201/about
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82?source=feed_text&story_id=1344885962275731
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B4%D1%8F?source=feed_text&story_id=1344885962275731
https://www.facebook.com/EdEraUa/?fref=mentions

