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Назва навчальної 

дисципліни 
Захист прав і свобод людини Європейським судом з прав людини 

Кафедра  Міжнародного та європейського права 

Курс та семестр 4 курс, 7 семестр 

Форма контролю 
 

Викладач (орієнтовно) 

Лекції, консультації:  

Іваницький Андрій Миронович, старший викладач кафедри 

міжнародного та європейського права, доктор філософії 

(https://univer.km.ua/profile/ivanytskyy-andriy-myronovych). 

Семінарські заняття, консультації:  

Іваницький Андрій Миронович, старший викладач кафедри 

міжнародного та європейського права, доктор філософії 

(https://univer.km.ua/profile/ivanytskyy-andriy-myronovych). 

 

Мета навчальної 

дисципліни  

Основна мета навчальної дисципліни — формування цілісної системи 

професійних знань, умінь, навичок та інших компетентностей здобувачів 

вищої освіти та розширення, систематизація і поглиблення знань про 

основні правові позиції Європейського суду з прав людини при 

тлумаченні і застосуванні ним Конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод, оволодіння практичними навичками звернення 

до Європейського Суду з прав людини. 

Програмні 

компетентності, які 

здобуваються під час 

вивчення навчальної 

дисципліни відповідно до 

стандарту вищої освіти 

Загальні компетентності :  

 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

 Здатність проводити дослідження на відповідному рівні.  

 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

 Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

 Здатність працювати в міжнародному контексті. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності : 

 Уміння застосовувати набуті знання, вміння й навички  на 

практиці, здатність брати участь у розробленні та кваліфіковано 

застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах 

юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального й 

процесуального права в професійній діяльності 

 Здатність забезпечувати законність та правопорядок, безпеку 

особистості, суспільства, держави в межах виконання своїх 

посадових обов’язків 

 Здатність давати кваліфіковані юридичні висновки й  

консультації в конкретних сферах юридичної діяльності 

 Здатність ефективно здійснювати правове виховання 



Результати навчання 

відповідно до стандарту 

вищої освіти 

1. Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і 

виявляти розуміння меж та механізмів їх правового регулювання. 

2. Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів 

з різних джерел, включаючи наукову та професійну літературу, 

бази даних, цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх 

на достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження. 

3. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти 

опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи. 

4. Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, 

ефективно опрацьовувати та використовувати інформацію для 

проведення наукових досліджень та практичної діяльності. 

5. Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих 

правових інститутів. 

6. Інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі 

правозастосування у різних сферах професійної діяльності. 

Зміст навчальної 

дисципліни 

Тема 1. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод.  

Тема 2. Структура і організація  діяльності ЄСПЛ.  

Тема 3. Порядок звернення до ЄСПЛ. 

Тема 4. Критерії прийнятності заяви до ЄСПЛ. 

Тема 5. Процедура розгляду справ ЄСПЛ.  

Тема 6. Види рішень ЄСПЛ та юридичний статус «пілотних рішень» 

ЄСПЛ. 

Тема 7. Рішення ЄСПЛ щодо захисту особистих прав, що забезпечують 

природне існування фізичної особи. 

Тема 8. Рішення ЄСПЛ щодо захисту особистих прав, що забезпечують 

соціальне буття фізичної особи. 

Тема 9. Рішення ЄСПЛ щодо захисту політичних та соціально-

економічних прав особи.  

 


