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У результаті вивчення даного курсу студент повинен:
знати:
характеристику Конвенції та сфера її дії в адміністративному судочинстві
правову характеристику ЄСПЛ;
складові практики ЄСПЛ;
порядок застосування Конвенції та практики ЄСПЛ;
процедуру розгляду справ та виконання рішень ЄСПЛ;
основні норми Конвенції, що підлягають застосуванню адміністративними судами;
основні рішення ЄСПЛ, що підлягають застосуванню адміністративними судами;
порядок виконання рішень ЄСПЛ в Україні.

•
•
•
•

вміти:
відповідати на основні теоретичні запитання теми;
застосовувати Конвенцію та практику ЄСПЛ в адміністративному судочинстві;
складати заяву (звернення) у ЄСПЛ;
давати правову оцінку ситуаційних задач до практичних занять.

набути навиків:
• аргументовано висловити свою правову позицію з використанням посилань на нормативні
акти, судову практику, наукові джерела;
• застосовувати понятійно-категоріальний апарат, нормативно-правову лексику і спеціальну
термінологію;
• всебічного і глибокого правового аналізу запропонованих спірних ситуацій;
• складати проекти процесуальних документів, зокрема заяви в ЄСПЛ.

Анотація навчальної дисципліни:
Предметом вивчення навчальної дисципліни є проблеми застосування практики ЄСПЛ в
адміністративному судочинстві.
Метою викладання навчальної дисципліни є комплексна підготовка студентів-правників
з метою формування і розвитку їх професійної компетенції у сфері застосування практики
Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) у сфері адміністративного судочинства,
спрямована на отримання необхідного обсягу теоретичних правових знань, набуття практичних
навиків правозастосування, складення процесуальних документів щодо звернення
ЄСПЛ,
ознайомлення студентів з теоретичними положеннями та
практикою застосування
адміністративними судами практики ЄСПЛ, оволодіння достатнім рівнем правової культури і
правосвідомості для забезпечення прав, свобод та інтересів суб’єктів правовідносин у сфері
адміністративного судочинства.

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Проблеми застосування
адміністративними судами практики Європейського суду з прав людини» є:
• визначити загальну характеристику правової системи Ради Європи та її основні інституції;
• з’ясувати завдання та функції Європейського суду з прав людини
• дослідити поняття практика ЄСПЛ
• розмежувати поняття «адміністративний процес», «адміністративна юстиція»,
«адміністративне судочинство», «адміністративна процедура»
• проаналізувати принцип верховенства права
• дослідити порядок звернення в ЄСПЛ та вимоги до відповідних заяв
• визначити особливість Конвенції та практики ЄСПЛ як джерел права в Україні
• розкрити основні статті Конвенції, що підлягають застосуванню адміністративними судами
при вирішенні адміністративних справ
• виявити особливості застосування Конвенції в основних сферах при вирішенні окремих
категорій справ адміністративної юрисдикції
• визначити особливість виконання рішень ЄСПЛ в адміністративних справах в Україні
• дослідити проблеми застосування практики ЄСПЛ адміністративними судами в Україні
Основні теми навчальної дисципліни:
1. Засади застосування практики Європейського суду з прав людини в адміністративному
судочинстві
2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, принципи її застосування
та засади діяльності ЄСПЛ
3. Право на справедливий суд у практиці ЄСПЛ
4. Практика ЄСПЛ щодо тлумачення окремих громадянських прав
5. Право власності та майнові спори у практиці ЄСПЛ
6. Застосування практики ЄСПЛ при вирішенні адміністративних справ, пов'язаних з
виборчим процесом чи процесом референдуму
7. Проблеми застосування практики ЄСПЛ при вирішенні окремих категорій
адміністративних справ судами України
8. Процедура виконання рішень ЄСПЛ в адміністративних справах
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справ»
Базова:
9. Адміністративне судочинство: підручник / за заг. ред. Т. О. Коломоєць. – К. : Істина, 2011. –
304 с.
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