
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ 
 

Мета курсу – оволодіння, розширення та систематизація студентами 
раніше здобутих знань з особливостей захисту прав та основоположних свобод 
у Європейському суді з прав людини (далі – ЄСПЛ) та реалізації його рішень у 
вітчизняній правовій системі. 

Міжпредметні зв’язки. Курс «Європейський суд з прав людини» має 
безпосередній зв'язок із такими дисциплінами, як: актуальні проблеми 
міжнародного права; конституційні та міжнародні правові засади захисту прав 
людини. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність давати критичну оцінку чинному вітчизняному 
кримінальному процесуальному законодавству та практиці його застосування з 
позицій доктринального бачення ЄСПЛ права на справедливий суд, вираженого 
у його рішеннях; здатність кваліфіковано тлумачити та застосовувати 
положення Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод у 
кримінальному провадженні; вміння юридично грамотно враховувати та 
аргументувати прецедентне право ЄСПЛ при здійснення практичної діяльності 

Програмні результати навчання: 
знати: основні елементи європейської системи захисту прав людини, 

нормативної бази щодо регулювання порядку звернення та розгляду справ в 
Європейському Суді з прав людини, змісту рішень Європейського суду з прав 
людини за різними напрямками, зокрема, щодо захисту особистих, політичних, 
соціально-економічних прав людини, особливостей імплементації рішень 
Європейського суду в національне законодавство та виконання їх органами 
державної влади в Україні, в тому числі судами загальної юрисдикції.  

вміти: складати заяви до Європейського суду з прав людини; аналізувати 
та тлумачити рішення Європейського суду з прав людини за ключовими 
напрямками: справи щодо захисту права на життя, права на захист від катувань, 
нелюдського та такого, що принижує гідність, поводження або покарання, 
права на свободу, права на справедливий судовий розгляд, права на повагу до 
приватного життя, справ щодо захисту соціально-економічних та політичних 
прав; застосовувати на практиці порядок звернення рішень Європейського суду 
з прав людини до виконання в частині виплати відшкодування заявнику; 
застосовувати положення Європейської конвенції про захист прав людини та 
основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини у 
судовій сфері, сфері законодавства та в адміністративній практиці. 

володіти: навичками щодо використанні європейських правозахисних 
механізмів у своїй практичній діяльності. 

Змістове наповнення дисципліни: 
Загальна характеристика європейської системи захисту прав людини. 

Європейська нормативна система захисту прав людини. Конвенція про захист 
прав людини і основоположних свобод. Структура і організація ЄСПЛ. 
Тлумачення Конвенції ЄСПЛ. Порядок звернення та розгляду справ в 
Європейському суді з прав людини. 

Прецедентна практика Європейського суду з прав людини. Юридична 
природа рішень ЄСПЛ. Рішення Європейського суду з прав людини щодо 



захисту особистих прав, що забезпечують природне існування фізичної особи. 
Рішення Європейського суду з прав людини щодо захисту особистих прав, що 
забезпечують соціальне буття фізичної особи. Рішення Європейського суду з 
прав людини щодо захисту політичних та соціальноекономічних прав особи. 
Виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав 
людини в Україні. «Пілотні рішення» ЄСПЛ. Винесення пілотних рішень. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний обсяг 
– 120 годин, у т.ч. – 60 годин аудиторних занять і 60 годин – самостійна та 
індивідуальна робота. 
Форма семестрового контролю: залік. 
 

 


