
 

HELP онлайн курс з 
сімейного права та прав 

людини  
 
 

Короткий огляд курсу 

 

НАТИСНІТЬ ТУТ ЩОБ ПЕРЕЙТИ ДО КУРСУ 

Передісторія   

Сімейне право є особливою галуззю права, оскільки воно є багаторівневим (національним, регіональним і 
міжнародним) та міждисциплінарним (стосується сфери приватного і публічного права, як всередині країни, 
так і на міжнародному рівні). З огляду на зростаючу мобільність та інтернаціоналізацію дитини і сім'ї, ця 
галузь охоплює комплексну тематику.  

В цьому курсі обговорюється та аналізується вплив правових норм в галузі прав людини, зокрема, статей 8 
(приватне і сімейне життя) і 12 (право на шлюб) ЄКПЛ на національне сімейне право. Курс розглядає ключові 
справи Європейського суду з прав людини за статтями 8, 12 і 14 (дискримінація) ЄКПЛ та вивчає відповідні 
європейські та міжнародні правові акти, включаючи Конвенцію ООН про права дитини (1989 р.), з метою 
показати, яким чином правові норми в галузі прав людини встановлюють мінімальні стандарти для 
сімейного права в Європі. У Європейському Союзі, хоча матеріальне сімейне право залишається у виключній 
компетенції країн ЄС, органи ЄС уповноважені вживати заходів у сфері сімейного права, які мають 
транскордонні наслідки, на основі спеціальної законодавчої процедури: всі країни ЄС повинні дійти згоди 
(одностайності) щодо таких заходів і вони повинні бути погоджені Європейським парламентом. 

Національні відмінності в матеріальному сімейному праві можуть бути подолані за допомогою 
міжнародного приватного права. Таким чином, другий аспект даного курсу - це норми міжнародного 
приватного сімейного права. Особлива увага приділяється процесу гармонізації та уніфікації міжнародного 
приватного права в рамках ЄС і роботі Гаазької конференції з міжнародного приватного права.  

Курс дає всебічний огляд міжнародних і європейських стандартів, пов'язаних із сімейним правом, 
прецедентного права і належної практики. Це перший HELP курс, що надає єдиний ресурс з даної теми та 
охоплює численні стандарти Ради Європи та право ЄС, а також правові акти "м'якого права" з даного 
предмету. Він об'єднує навчальні матеріали, раніше розроблені Радою Європи, і доповнює курси HELP з 
питань правосуддя дружнього до дітей, а також з питань протидії насильству щодо жінок (обидва курси вже 
доступні на декількох мовах на платформі електронної освіти HELP). 

Теми вивчаються у практичний спосіб за допомогою презентацій, інтерактивних екранів, тестувань і 
рефлексивних вправ.  

http://help.elearning.ext.coe.int/course/view.php?id=1793


Курс адресований в першу чергу фахівцям в галузі права (суддям, прокурорам, адвокатам), але може бути 
корисний і співробітникам судів, правоохоронних органів, соціальних служб, організаціям громадянського 
суспільства, засобам масової інформації та іншим фахівцям, що працюють в галузі сімейного права. 
 
Курс був доопрацьований в січні 2019 року та адаптований для України в серпні 2021 році.      

 

Загальний план курсу 

Курс складається з наступних п'яти основних модулів: 
 

 Вступ 
Презентація структури курсу, авторів курсу і цілей навчання 
Ключові принципи: найкращі інтереси дитини і боротьба з дискримінацією 
 

 Права осіб, які перебувають у відносинах 
Статус відносин 
Права, що витікають з відносин 
Міграційні питання, пов'язані з подружжям і партнерами 
 

 Відносини між дітьми і їх батьками та іншими родичами 
Статус відносин 
Права що витікають з відносин 
Міграційні питання 
 

 Міжнародне викрадення дітей 
Вступ: огляд відповідних правових актів 
Гаазька конвенція 1980 року 
Брюссельський Регламент lla  
ЄСПЛ 
 

 Права дітей: основні виклики 
Захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства 
Права дитини в цифровому середовищі 
 

Розробка навчального курсу 

Навчальний курс був розроблений за підтримки ЄС та 
фінансується спільно з проектом “ЄС-РЄ HELP в ЄС” та ЄС-РЄ 
Горизонтальна Дія “Посилення Омбудсмена з прав людини для 
боротьби з дискримінацією”.  

Курс був розроблений з використанням методології HELP та у співпраці з Департаментом з прав дитини 
Ради Європи. 

Доступ до безкоштовного онлайн курсу 

Ви можете перейти до онлайн навчальної платформи Ради Європи HELP: 
http://help.elearning.ext.coe.int Вам необхідно увійти в свій обліковий запис 
HELP. Якщо у вас ще немає облікового запису HELP, ви можете його створити за посиланням: 
http://help.elearning.ext.coe.int/login/signup.php. Це займає всього 2 хвилини.  

http://help.elearning.ext.coe.int/
http://help.elearning.ext.coe.int/login/signup.php

