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Актом міжнародного визнання України як демократичної правової держави 

став вступ нашої країни 9 листопада 1995 року до Ради Європи та ратифікація  

Верховною Радою Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та 

Протоколів до неї, яка є частиною національного законодавства України , 

відповідно до статті 9 Конституції України.    

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (далі - 

Конвенція) сьогодні оцінюється як одне з найбільших досягнень Ради Європи. 

Вона являє собою фундаментальну основу всього комплексу міжнародно–

правового регулювання в галузі прав і свобод людини, її законних інтересів та 

потреб. Права й свободи, передбачені Конвенцією, обіймають найважливіші 

сторони життя особи і мають громадянську, політичну, економічну та соціальну 

спрямованість. Головні з них – право на життя, свободу, особисту недоторканність 

особи, вільне пересування, свободу думки, совісті, релігії, виявлення поглядів, 

мирних зборів й асоціацій, право на створення сім’ї, повагу до особистого і 

сімейного життя, право на справедливий судовий розгляд, мирне володіння 

майном, заборона дискримінації, катувань, рабства та примусової праці, 

неприпустимість покарання без закону.  

Ключова роль у забезпеченні чіткого і дієвого контролю за реалізацією 

державами - учасницями Конвенції взятих на себе зобов’язань щодо забезпечення 

прав та основних свобод людини належить Європейському Суду з прав людини. 

Саме ця судова інституція забезпечує гарантії прав людини, є контрольним 

механізмом, закладеним Конвенцією, дотримання державами-учасницями її 

положень, упровадження норм і принципів у рамки національних правових систем.  

Європейський суд виносить свої рішення, керуючись нормами Конвенції і 

практикою застосування своїх попередніх рішень. 

Мета навчальної дисципліни: отримання студентами знань про 

Європейську Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та 

Протоколів до неї, дослідження механізму вирішення спорів ЄСПЛ,  аналіз та 



тлумачення  Конвенції в практиці ЄСПЛ, отримання комплексного розуміння 

основоположних принципів застосування Конвенції та практики ЄСПЛ. 

 Навчити магістрів практичним навичкам: підстав застосування 

Конвенції та рішень ЄСПЛ при здійсненні правосуддя в Україні; використання 

понятійного інструментарію який застосовується в діяльності та структурі ЄСПЛ; 

застосування до вирішення практичних задач категорійно-понятійного апарату: 

створення суду, склад суду, посадових критерій, юрисдикція суду, повноваження 

Великої Палати, розгляд справи, пілотні рішення суду; реалізації права, способів та 

процедур звернення до ЄСПЛ;  застосування основних підходів та принципів 

ЄСПЛ при розгляді справ; застосування практики ЄСПЛ при тлумаченні загальних 

положень та принципів судочинства; засвоєння структури та змісту рішення 

ЄСПЛ; способів пошуку та джерела  рішень ЄСПЛ.   

 

   


