
 

 

«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ» 

 

Мета: метою викладання навчальної дисципліни «Європейський суд з прав людини» є 

вивчення теорії і практики застосування Європейської Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод, яку Україна ратифікувала 11 вересня 1997р., а отже, відповідно до 

ст. 9 Конституції України стала «частиною національного законодавства України». 

Актуальність вивчення даної дисципліни зумовлена в першу чергу необхідністю 

неухильного виконання міжнародних зобов’язань України, що неможливо без детального 

вивчення практики застосування цього договору  спеціально створеним органом 

Європейським Судом з прав людини. Водночас детальний аналіз прецедентної практики 

Європейського суду з прав людини дасть змогу  запровадити у національну правову систему 

ефективний правозахисний механізм, що відповідатиме міжнародним стандартам та 

забезпечуватиме неухильне дотримання прав людини, як це закріплено у ст. 3 Конституції 

України. 

 

Завдання: формування у студентів правового світогляду та мислення, оволодіння 

студентами сучасними знаннями в галузі міжнародного судового захисту прав людини, 

закріплення необхідних навичок використання європейських правозахисних механізмів у 

своїй практичній діяльності, вміння фахово аналізувати рішення Європейського суду з прав 

людини та визначати рівень ефективності звернення до Європейського суду у конкретних 

практичних ситуаціях.  

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

 

знати:  

 

 поняття та принципи Європейської Конвенції про захист прав людини та основних 

свобод; 

 механізм застосування Конвенції; 

 питання організації та функціонування європейської системи захисту прав людини; 

 загальні засади діяльності Європейського суду з прав людини; 

 підстави звернення до Європейського суду з прав людини та вимоги до відповідних 

заяв; 

 порядок розгляду заяв при підготовці справ до розгляду та по суті в Європейському 

суді з прав людини; 

 основні категорії справ, які розглядаються Європейським судом з прав людини та 

зміст конкретних рішень; 

 поняття та механізми вжиття державою заходів індивідуального та загального 

характеру на забезпечення виконання положень Європейської конвенції про захист 

прав людини та основоположних свобод; 

 порядок застосування судами Європейської конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод та практики ЄСПЛ.   

 

вміти:  

 

 чітко засвоїти співвідношення  норм національного, європейського і міжнародного 

права з питань захисту прав людини; 

 складати заяви до Європейського суду з прав людини; 

 застосовувати на практиці та надавати роз’яснення з питань звернення за захистом 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 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; 

 вміти давати критичну оцінку практиці ЄСПЛ щодо України. 

 


