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ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНИХ ПРАВ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СУДІ З ПРАВ 

ЛЮДИНИ. СИЛАБУС 

1. ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНИХ ПРАВ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СУДІ З 

ПРАВ ЛЮДИНИ: 

Європейська Конвенція про захист прав людини і основоположних 

свобод: загальна характеристика  

Економічні права людини як фактор стратегії демократичного 

розвитку держави і суспільства  

Поняття та зміст права особи на звернення до Європейського суду з 

прав людини 

Правова природа рішень ЄСПЛ та форми їх реалізації в Україні 

Правові позиції Європейського суду з прав людини як засоби 

балансування соціальних інтересів і цінностей 

Правосуб’єктність юридичної особи як суб’єкта Європейського суду 

з прав людини 

A. Короткий опис змісту дисципліни  

Дисципліна «Захист економічних прав у Європейському суді з прав 

людини» розподілена на шість ключових тем, які відображають 

особливості правозахисної діяльності у вказаній сфері. Метою 

дисципліни «Захист економічних прав у Європейському суді з прав 

людини» є: розвиток всебічного уявлення про правозахисну 

діяльність ЄСПЛ, оволодіння теоретичними та практичними 

знаннями про правову природу та юридичну сутність економічних 

прав і свобод людини, форми та способи їх реалізації, а також про 

ріні та складові елементи юридичного механізму захисту 

економічних прав і свобод людини; поглиблення практичних вмінь і 

навичок нормотворчої, правозастосовної і юрисдикційної діяльності 

публічної адміністрації в сфері економки. 

Детальна інформація щодо змісту тем дисципліни подана у Плані та 

програмі дисципліни, яка є доступною на KNUTE One drive чи на 
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кафедрі міжнародного приватного, комерційного та цивільного 

права (Л-225). 

Обсяг: 14 практичних заняття (28 годин),  62 годин самостійної 

роботи 

 

Мова викладання: українська   

Форми поточного контролю: колоквіуми (122 бали = 24 бали), 

розв’язання ситуаційних завдань (16 балів), тестові завдання (5 

балів), контрольна робота (220 балів=40 балів).  

Форми підсумкового контролю: письмовий іспит – 100 балів (в т.ч. 

есе на задану тему – 30 балів, ситуаційне завдання (310 балів = 30 

балів), тестування – 40 балів)  

Навчально-методичне забезпечення: матеріали для підготовки до 

практичних, лекційні матеріали та презентації, завдання до 

практичних занять, додаткова рекомендована література 

знаходиться на KNUTE OneDrive (доступ для студентів 

відкривається на початку першої лекції). 

Підготовка до практичних та ознайомлення з додатковою 

літературою cпрямоване на краще сприйняття лекційного матеріалу, 

повноцінного опанування дисципліни 

Рекомендована література (основні джерела): 

1. Дудаш Т.І. Практика Єропейського суду з прав людини: навч. 

посіб. / Т.І.Дудаш.- 3-тє видання, стереотипне.-К.: Алерта, 

2016.- 488с.  

2. Фулей Т.І. Застосування практики Європейського суду з прав 

людини при здійсненні правосуддя: Науково-методичний 

посібник для суддів. – 2-ге вид. випр., допов. – К., 2015. – 208 

с.  

3. Права людини: Концепції, підходи, реалізація : Пер. з англ. / 

Під ред. Б. Зізік; гол. ред. серії і автор передм. Дж. Перлін; 

наук. ред. В. Дубровський. К. : вид во «Ай Бі», 2003. 263 с. . 

Липачова Л.М. Реалізація конституційного права людини та 

громадянина на звернення за захистом своїх прав і свобод до 

Європейського Суду з прав людини: Монографія. Д.: Юрид. 

акад. м ва внутр. справ. 2005. –204 с.  
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4. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 

(в питаннях та відповідях) :навч.-посіб./ [О.В.Сердюк, 

О.Я.Трагнюк, І.В.Яковюк та ін.] ;за заг. ред.І.В.Яковюка.- 

Харків :Право, 2019.- 124с.  

5. Колодій, А. М. Права, свободи та обов'язки людини і 

громадянина в Україні : підручник / А. М. Колодій, А. Ю. 

Олійник. К. : Всеукраїнська асоціація видавців "Правова 

єдність", 2008. 350 с.  

6. Права і свободи людини і громадянина в Україні (доктрина 

Європейського суду з прав людини і Конституційного Суду 

України) : навчальний посібник. К. : Юрінком Інтер, 2013. 376 

с. 93-80.  

7. Пастухова Л. В. Європейський механізм забезпечення прав 

людини / Л. В. Пастухова. – Сімф. : Таврія, 2009. – 224 с.  

8. Теорія та практика застосування Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод:навч.-посіб./ [О.В.Сердюк, 

О.Я.Трагнюк, І.В.Яковюк та ін.] ;за заг. ред.І.В.Яковюка.- 

Харків :Право, 2018.- 374с.  

9. Core Socio-Economic Rights and the European Court of 

Human Rights Cambridge University Press 2018 

https://doi.org/10.1017/9781108182539 

 

Політика академічної доброчесності:  

https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/bf27ad9293fa2bb6f9b2c3031d4b

6e4a.pdf  
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