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1. Опис навчальної дисципліни «Прецедентна судова практика у сфері прав людини» 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 3 

Галузь знань 

0304 «Право» вибіркова 

 

Модулів – 1  Рік підготовки: 

Змістових модулів – 1 
Спеціальність 8.03040101 

«Правознавство» 

5-й  

Семестр 

Загальна кількість годин 

90 

10-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 4 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

«Магістр» 

16 год.  

Практичні 

16 год.  

Самостійна робота 

58 год.  

  Вид контролю: залік 

 

2. Заплановані результати вивчення навчальної дисципліни  

«Прецедентна судова практика у сфері прав людини» 

Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення та засвоєння студентами 

знань, вмінь та навиків щодо прецедентної судової практики у сфері прав людини. 

Завдання викладання навчальної дисципліни полягає у засвоєнні студентами знань, 

вмінь та навичок щодо природи, функцій, особливостей застосування, створення та зміни 

прецедентної судової практики у сфері прав людини, зокрема основних правових позицій 

у сфері прав людини Конституційного Суду України,  Верховного Суду (України), 

Європейського Суду з прав людини, їх виявлення, застосування, тлумачення та 

врахування для удосконалення чинного законодавства України. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Прецедентна судова практика у сфері 

прав людини» студент повинен 

знати:   



- природу, функції, особливості створення, застосування та зміни прецедентної судової 

практики у сфері прав людини; 

- особливості прецедентної судової практики у сфері прав людини в основних правових 

системах англо-американського та романо-германського типу; 

- основні правові позиції у сфері прав людини в прецедентній практиці 

Конституційного Суду України; 

- основні правові позиції у сфері прав людини в прецедентній практиці Верховного 

Суду (України); 

- основні правові позиції у сфері прав людини в прецедентній практиці Європейського 

Суду з прав людини; 

вміти: 

- відшуковувати, застосовувати та тлумачити у юридичних справах правові позиції 

щодо прав людини; 

- надавати консультації та інформаційні довідки щодо змісту правових позицій у сфері 

прав людини в практиці Конституційного Суду України, Верховного Суду (України), 

Європейського Суду з прав людини; 

- розробляти пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства України з 

врахуванням та відповідно до прецедентної практики у сфері прав людини 

Конституційного Суду України,  Верховного Суду (України), Європейського Суду з 

прав людини. 

- визначати відповідність чинного законодавства України у сфері прав людини 

прецедентній практиці Європейського Суду з прав людини; 

- визначати відповідність правових позицій у сфері прав людини Конституційного Суду 

України, Верховного Суду України правовим позиціям Європейського Суду з прав 

людини. 

 

3. Програма навчальної дисципліни  

«Прецедентна судова практика у сфері прав людини» 

 

Тема 1. Теоретичні аспекти прецедентної судової практики 

 

Природа прецедентної судової практики. Співвідношення та взаємодія судового 

прецеденту та прецедентної практики із суміжними поняттями. Функції прецедентної 

практики. Різновиди прецедентної практики. Дія судового прецедентну в часі, просторі та 

на коло осіб. 

 

Тема 2. Право на життя у прецедентній практиці 



Природа права на життя у прецедентній практиці. Право на життя та держава у 

прецедентній практиці. Право на життя та ембріон у прецедентній практиці. Право на 

життя та аборт у прецедентній практиці. Право на життя та евтаназія у прецедентній 

практиці. Право на життя та смертна кара у прецедентній практиці. 

 

Тема 3. Право на повагу до гідності людини у прецедентній практиці 

 

Міжнародні стандарти права на повагу до гідності людини. Природа гідності людини у 

прецедентні судовій практиці. Гідність людини та свобода людини у прецедентній судовій 

практиці. Право на повагу до гідності людини у прецедентній практиці Європейського 

суду з прав людини. Право на повагу до гідності людини в українській судовій практиці.  

 

Тема 4. Права людини та заборона дискримінації у прецедентній практиці 

  

Міжнародні стандарти прав людини та заборона дискримінації. Права людини та заборона 

дискримінації у прецедентній практиці Конституційного Суду України. Права людини та 

заборона дискримінації у прецедентній практиці Європейського суду з прав людини. 

Права людини та заборона дискримінації у прецедентній практиці Суду Європейського 

Союзу. 

 

Тема 5. Свобода думки, совісті та віросповідання у прецедентній судовій практиці 

 

Міжнародні стандарти свободу думки, совісті та віросповідання. Природа думки, совісті 

та віросповідання у прецедентні судовій практиці. Обмеження думки, совісті та 

віросповідання у прецедентній судовій практиці: «законна мета обмеження»; 

«передбаченість законом»; «необхідність у демократичному суспільстві».  Спеціальні 

аспекти свободу думки, совісті та віросповідання: трудові відносини; відмова від 

проходження обов’язкової військової служби; прозелітизм; санкції за носіння релігійної 

символіки; реєстрація релігійних об’єднань. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма навчання заочна форма навчання 

 Усього 

90 

л п с.р     

16 16 58    

Змістовий модуль  

«Правотлумачна техніка: теоретичні та прикладні питання» 

Тема 1  

Теоретичні 

аспекти 

прецедентної 

судової практики 

22 2 2 18 0 0 0 0 

Тема 2 

Право на життя у 

прецедентній 

практиці 

18 4 4 10 0 0 0 0 



Тема 3 

Право на повагу до 

гідності людини у 

прецедентній 

практиці 

18 4 4 10 0 0 0 0 

Тема 4 

Права людини та 

заборона 

дискримінації у 

прецедентній 

практиці 

18 4 4 10 0 0 0 0 

Тема 5 

Свобода думки, 

совісті та 

віросповідання у 

прецедентній 

судовій практиці 

18 2 2 10 0 0 0 0 

Усього годин 90 16 16 58 0 0 0 0 

 

5. Теми практичних занять 

№ з/п Назва теми Кількість годин 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

1. Теоретичні аспекти прецедентної судової практики 2 0 

2. Право на життя у прецедентній практиці 4 0 

3. Право на повагу до гідності людини у 

прецедентній практиці 

4 0 

4 Права людини та заборона дискримінації у 

прецедентній практиці 

4 0 

5. Свобода думки, совісті та віросповідання у 

прецедентній судовій практиці 

2 0 

 Разом 16 0 

 

6. Завдання для самостійної роботи 

№з/п Назва теми Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 



навчання навчання 

1 Теоретичні аспекти прецедентної судової практики 18  

2 Право на життя у прецедентній практиці 10  

3 Право на повагу до гідності людини у прецедентній практиці 10  

4 Права людини та заборона дискримінації у прецедентній 

практиці 

10  

5 Свобода думки, совісті та віросповідання у прецедентній 

судовій практиці 

10  

 Разом  58  

 

7. Методи контролю 

Поточний контроль: 

- усне опитування; 

- перевірка контрольних робіт; 

- перевірка модульних завдань; 

-  перевірка письмових (творчих, практичних) робіт, конспектів. 

Підсумковий контроль: залік 

 

8. Схема нарахування балів,  

які отримують студенти у межах залікової форми підсумкового контролю 

Розподіл  балів, які отримують студенти для екзамену 

Поточна успішність Модульний контроль Сума 

Т1-Т6   

50 50 100 

 

Шкала оцінювання: Університету, національна та ECTS 

Оцінка в балах 
Оцінка  

ECTS 
За національною шкалою 

90 – 100 А Зараховано 

81-89 В 
Зараховано 

71-80 С 

61-70 D 
Зараховано 

51-60 Е  

0-50 FX Не зараховано 



9. Рекомендована література  

для підготовки до практичних занять та самостійної роботи 

1. Дашковська О. Судовий прецедент і судова практика як джерела права / О. 

Дашковська // Вісник Академії правових наук України. - 2011. - № 1(64). - С. 34-41. - 

Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vapny_2011_1_4 

2. Демченко, Г.В. Судебный прецедент / Г.В. Демченко. - Варшава : тип. Варшавского 

учебного округа, 1903. - 244 с. - Режим доступу:  http://irbis-

nbuv.gov.ua/E_lib/00001264/ 

3. Кросс Р. Прецедент в английском праве. Перевод с английского / Кросс Р.; Под общ. 

ред.: Решетников Ф.М. - М.: Юрид. лит., 1985. - 238 c. - Режим доступу: 

4. http://www.jurisprudence.geek.lv/EGramatas/Cross_R_PRECEDENT_IN_ENGLISH_LA

W.pdf   

5. Лазарев В.В. Нормативная природа судебного прецедента // Журнал российского 

права. - М.: Норма, 2012. - № 4. - С. 92-99. - Режим доступу: 

6. https://cyberleninka.ru/article/n/normativnaya-priroda-sudebnogo-pretsedenta  

7. Марченко М.Н. Судебный прецедент: разнообразие понятий и многообразие форм 

проявления // Журнал российского права. - М.: Норма, 2006, № 6. - С. 96-107. - Режим 

доступу:  https://cyberleninka.ru/article/n/sudebnyy-pretsedent-raznoobrazie-ponyatiy-i-

mnogoobrazie-form-proyavleniya  

8. Стецик Н. Прецедентна судова практика: теоретичні та дидактичні аспекти // 

Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXІІI звітної 

науково-практичної конференції (7–8 лютого 2017 р.) : у 2-ох ч. Ч. 1. – Львів : 

Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 

2017. – С. 30-33. - Режим доступу: 

9. https://www.academia.edu/30365394/Precedental_judicial_practice_Прецедентна_судова_

практика_  

10. Neil Duxbury. The Nature and Authority of Precedent. – Cambridge : Cambridge University 

Press, 2008. – 189 p. - Режим доступу:  

http://fcthighcourtelibrary.com/maitama/library/ebooks/eb9/Nature%20and%20authority%2

0precedent.pdf  

11. Басовська К. Практика Європейського cуду з прав людини щодо застосування статті 2 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (право на життя) / К. 

Басовська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Юридичні науки. – 2012. – Вип. 93. - С. 84-87. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Yur_2012_93_25  

12. Ворона В. А. Право на евтаназію як складова права людини на життя / В. А. Ворона // 

Право України. – 2010. – № 5. – С. 199-205. – Режим доступу: 

http://pravoznavec.com.ua/period/article/6418/%C2  

13. Європейський суд з прав людини: Матеріали практики (2005–2006). Праці Львівської 

лабораторії прав людини і громадянина Науково-дослідного інституту державного 

будівництва та місцевого самоврядування Академії правових наук. – Серія ІІ. 

Коментарі прав і законодавства. Випуск 7. – К.: Фенікс, 2007. –  272 с. 

14. Інформаційно-тематичний листок Європейського суду з прав людини щодо його 

рішень стосовно права на життя. – Режим доступу: 

http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/7864c99c46598282c2257b4c0037c014/8f952e

d486a0c8b5c2257fa00020f2e3/$FILE/Інф_листок_право_на_життя.pdf   

15. Моткова О. Право на життя у рішеннях Конституційного Суду України та 

Європейського суду з прав людини / О. Моткова // Вісник Конституційного Суду 

України. – 2015. – № 1. – С. 49-59. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vksu_2015_1_12  

http://nbuv.gov.ua/UJRN/vapny_2011_1_4
http://irbis-nbuv.gov.ua/E_lib/00001264/
http://irbis-nbuv.gov.ua/E_lib/00001264/
http://www.jurisprudence.geek.lv/EGramatas/Cross_R_PRECEDENT_IN_ENGLISH_LAW.pdf
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