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Результати навчання: 

 знати:  

- історію прийняття Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. 

(далі – Конвенція) та розвиток конвенційної системи захисту прав людини; 

- місце Конвенції та практики Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) у правовій 

системі України та інших держав-учасниць Ради Європи;  

- процедуру виконання рішень ЄСПЛ; 

- порядок утворення, структуру та напрями юрисдикції ЄСПЛ; 

- критерії прийнятності заяв до ЄСПЛ та сумісності заяв з Конвенцією; 

- практику тлумачення й застосування ЄСПЛ окремих прав, передбачених Конвенцією; 

 вміти: 

- знайти рішення ЄСПЛ з конкретного питання офіційною мовою ЄСПЛ та у перекладі 

українською мовою; 

- відшукати правові позиції ЄСПЛ у його рішенні; 

- аналізувати фабули справ щодо ймовірних порушень Конвенції; 

- аргументувати порушення Конвенції у зв’язку з фактами, які трапилися у національній 

правовій системі. 

Анотація  навчальної   дисципліни:  

Практика ЄСПЛ оголошена джерелом права в Україні згідно з приписами спеціального 

закону. Щороку обізнаність юристів-практиків у питаннях тлемачення та застосування Конвенції 

ЄСПЛ зростає. Збільшується кількість рішень національних суддів, які застосовують практику 

ЄСПЛ у своїй правозастосувальній діяльності. Знання основних положень практики ЄСПЛ є 

однією з вимог до фахового юриста.  

Мета навчального курсу “Практика Європейського суду з прав людини” – ознайомити 

студентів з базовими положеннями загальної та спеціальної частин практики ЄСПЛ. Згодом 

студенти матимуть змогу вивчати спеціальні курси, які спеціалізуватимуть знання та навички, 

отримані під час вивчення цього курсу. 

Навчальний курс “Практика Європейського суду з прав людини” вивчають протягом одного 

семестру. По закінченні вивчення курсу, студенти складають залік 
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Форми та  методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота
 

 

Форма  звітності: залік 
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