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Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за
попередньою домовленістю). Також можливі онлайн консультації. Для
погодження часу онлайн консультацій слід писати на електронну
пошту викладача або дзвонити.
Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні
знання, обов’язкові для того, щоб працювати юристом у сфері захисту
прав людини. Тому у курсі представлено в рамках спеціальної частини
практики ЄСПЛ. Він присвячений вивченню європейських стандартів
права на приватність.
Дисципліна «Європейські стандарти права на приватність» є
вибірковою дисципліною з спеціальності “Правознавство” для
освітньої програми бакалавра, яка викладається в 8 семестрі в обсязі 3
кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).
Метою вивчення вибіркової дисципліни «Європейські стандарти права
на приватність» є ознайомити студентів з європейськими стандартами
тих прав, які традиційно охоплені поняттям приватності.
Основна література:

вивчення дисципліни

Тривалість курсу
Обсяг курсу
Очікувані результати
навчання

1. Дженніс М. Європейське право у галузі прав людини: Джерела і
практика застосування / М. Дженніс, Р. Кей, Е. Бредлі. – К.: АртЕк,
1997
2. Дудаш Т.І. Практика Європейського суду з прав людини / Т. І.
Дудаш. – К.: Алерта, 2016.
3. Тлумачення та застосування Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод Європейським судом з прав людини та судами
України: навч. посібник / М. Мазур, С. Тагієв, А. Беніцький, В.
Кострицький. – Луганськ, 2006.
Додаткова література:
1. Буроменський М. Застосування міжнародно-правових норм про
права людини у внітрішньому правопорядку України / М.
Буроменський // Вісник Академії правових наук України. – 1999. – №1.
– С.86-94.
2. Буроменский М.В. Обращение в Европейский суд по правам
человека: практика Суда и особенности украинского законодательства /
М. Буроменский. – Харьков: Фолио, 2000. – 32 с.
3. Де Сальвиа М. Прецеденты Европейского суда по правам человека.
Руководящие принципы судебной практики, относящиеся к
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Судебная практика с 1960 по 2002 г. / М. Де Сальвиа. – СПб.:
4. Рабінович П.М., Федик С.Є. Особливості тлумачення юридичних
норм щодо прав людини (за матеріалами практики Європейського суду
з прав людини ) / П.М. Рабінович, С.Є. Федик // Праці Львівської
лабораторії прав людини і громадянина НДІ державного будівництва та
місцевого самоврядування АПрН України. – Львів: Астрон, 2002 – 171
с.
5. Електронний ресурс: www.echr.coe.int
90 год.
32 годин аудиторних занять. З них 16 годин лекцій, 16 годин
лабораторних робіт/практичних занять та 58 годин самостійної роботи
Після завершення цього курсу студент буде :
знати:

- історію виникнення права на приватність;
- поняття міжнародного стандарту прав людини;
- загальне поняття приватності;
- тлумачення приватності Верховним Судом США;
- європейські стандарти захисту особистих даних;
- європейські стандарти права на повагу до приватного життя;
- європейські стандарти права на повагу до сімейного життя;
- європейські стандарти поваги до житла;
- європейські стандарти поваги до кореспонденції
вміти:
- знайти рішення ЄСПЛ з конкретного питання офіційною мовою
ЄСПЛ та у перекладі українською мовою;
- відшукати правові позиції ЄСПЛ у його рішенні;
- сформулювати європейські стандарти права на приватність
Ключові слова
Формат курсу

Теми
Підсумковий
контроль, форма
Пререквізити

Європейські стандарти прав людини, практика ЄСПЛ, право на
приватність
Очний /заочний
Проведення лекцій, лабораторних робіт та консультації для кращого
розуміння тем
Див. додаток “СХЕМА КУРСУ”
залік в кінці семестру
Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з теорії права,
міжнародних стандартів прав людини, практики ЄСПЛ, достатніх для
сприйняття категоріального апарату курсу, розуміння джерел курсу
Презентація, лекції, дискусія

Навчальні методи та
техніки, які будуть
використовуватися під
час викладання курсу
Необхідне обладнання Вивчення курсу потребує роботи з базою практики Європейського суду
з прав людини HUDOC
Критерії оцінювання Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються

(окремо для кожного
виду навчальної
діяльності)

за наступним співідношенням:
• практичні/самостійні тощо : 50% семестрової оцінки; максимальна
кількість балів 50
• контрольні заміри (модулі): 50% семестрової оцінки; максимальна
кількість балів 50
Підсумкова максимальна кількість балів 100
Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів
письмових робіт (есе, вирішення кейсу). Академічна доброчесність:
Очікується, що роботи студентів будуть їх оригінальними
дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані
джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших
студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої
академічної
недоброчесності.
Виявлення
ознак
академічної
недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її
незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи
обману. Відвідання занять є важливою складовою навчання.
Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття
курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість
відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані
дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів
письмових робіт, передбачених курсом. Література. Уся література,
яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем
виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам.
Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та
джерел, яких немає серед рекомендованих.
Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на
поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового
тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на
заняттях та активність студента під час практичного заняття;
недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування
мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями
під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та

плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін.
Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються.
Питання до заліку чи
екзамену.
Опитування

Перелік питань до заліку не передбачено, бо його виставляємо
автоматично.
Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по
завершенню курсу.
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Тиж. / дата
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Тема

перший

Тема
1«Загальне
поняття права
на приватність»

другий

Тема 2 «Право
на

повагу до

Форма
діяльності
(заняття)*
*лекція,
самостійна,
дискусія,
групова
робота)
Лекція,
групова
робота

Лекційне,
групове

Література.*** Ресурси в інтернеті

План, завдання, год

Термін
виконання

1. Конвенція про захист прав людини
і основоположних свобод від 04 листопада
1950 р., зі змінами та доповненнями,
внесеними
Протоколом
№ 11
та
Протоколом № 14 [Електронний ресурс]. –
Режим
доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_004
2. Коментар до Хартії основоположних прав
ЄС [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: https://fra.europa.eu/en/node/36259

1. Історія виникнення права на приватність
2.Зміст права на приватність у практиці
Верховного Суду США
3. Європейське розуміння права на приватність.

На
практичне
заняття
заняття

1.

1. Поняття приватного життя.
2. Сфера застосовування права на повагу до
приватного життя.

На
практичне
заняття
заняття

приватного
життя

як

складник права
на приватність
»
2.

Конвенція про захист прав людини і
основоположних свобод від 04
листопада 1950 р., зі змінами та
доповненнями,
внесеними
Протоколом № 11 та Протоколом №
14 [Електронний ресурс]. – Режим
доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/99
5_004
Вибрані рішення ЄСПЛ

третє

Тема 3 «Право
на повагу до
сімейного
життя
як
складник права
на
приватність»

четвертий

Тема
4
“Екологічні
права як сфера
застосування
права
на
приватність”
Тема
5
«Репродуктивні
права як сфера
застосування
права
на
приватність”
Тема
6
«Сексуальна
орієнтація та
статеве
життя
як
сфера
застосування
права
на
приватність
»

Лекція,
групове

Тема 7 «Захист
особистих
даних як сфера
застосування

Дискусія

П’ятий

шостй

сьомий

1. Конвенція про захист прав людини і
основоположних свобод від 4 листопада
1950 року [Електронний ресурс]. – Режим
доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_0
04
2. Вибрані рішення ЄСПЛ

1. Поняття сімейного життя.
2. Сфера застосовування права на повагу до
сімейного життя.

На
практичне
заняття

Лекція,
групове

1.
Конвенція про захист прав людини і
основоположних свобод від 4 листопада 1950 року
2.
Вибрані рішення ЄСПЛ

1. Питання екології та право на приватність
2. Основні стандарти права на приватність
у зв’язку з екологічними правами

На
практичне
заняття

Лекція,
групове

1. Конвенція про захист прав людини і

1. Репродуктивні права: загальне поняття
2. Основні стандарти права на приватність,
які стосуються здійснення репродуктивних
прав

На
практичне

1. Сексуальна орієнтація та стать особи як
предмет захисту права на приватність
2. Основні стандарти права на приватність,
які
стосуються
статі,
статевої
орієнтації та статевого життя особи

На
практичне

основоположних свобод від 4 листопада
1950 року
2. Вибрані рішення ЄСПЛ
1. Конвенція про захист прав людини і
основоположних свобод від 4 листопада
1950 року
2. Вибрані рішення ЄСПЛ

1. Конвенція про захист прав людини і

1. Поняття особистих даних

основоположних свобод від 4 листопада

2.

Сандарти

1950 року

законодавстві ЄС

захисту

особистих

даних

в

На
практичне

права
на
приватність»
восьмий

Тема
8
«Питання
завершення
життя
як
сфера
застосування
права
на
приватність”

2. Вибрані рішення ЄСПЛ

3. Питання захисту особистих даних у практиці
ЄСПЛ

Дискусія

1. Конвенція про захист прав людини і
основоположних свобод від 4 листопада
1950 року
2. Вибрані рішення ЄСПЛ

1. Правове регулювання питання евтаназії в
державах-учасницях Ради Європи
2. Проблемні питання застосування права на
евтаназію
приватність

у

зв’язку

з

правом

на

На
практичне

