МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА
ФРАНКА
КАФЕДРА АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ФІНАНСОВОГО ПРАВА

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Проректор з науково-педагогічної роботи
та соціальних питань і розвитку
Львівського національного університету
імені Івана Франка доц. Лозинський М.В.
________________________
«____» ____________ 20 __ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИМИ СУДАМИ
ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

галузь знань 08 «Право»
спеціальність 081 «Правo»
освітньо-наукова програма ОС Магістр
спеціалізація «Правосуддя і судове адміністрування»
дисципліна вільного вибору студента
юридичний факультет

Львів – 2018 рік

!2

Робоча програма навчальної дисципліни «Проблеми застосування
адміністративними судами практики Європейського суду з прав людини» для
студентів за галуззю знань 08 «Право», спеціальністю 081 «Право» у межах
освітньо-наукової програми ОС Магістр, 2018 р. – 16 с.

Розробники:
Решота Володимир Володимирович доцент кафедри адміністративного та
фінансового права – кандидат наук з державного управління, доцент.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри адміністративного та
фінансового права юридичного факультету
Львівського національного університету імені Івана Франка
(Протокол № ___ від «___» _________________ 20 ___ р.)
Завідувач кафедри
адміністративного та фінансового права ______ проф. М.М. Кобилецький
«___» _______________ 201__ р.

Схвалено Вченою радою юридичного факультету Львівського національного
університету імені Івана Франка (галузь знань 08 «Право», спеціальність 081
«Право» у межах освітньо-наукової програми ОС Магістр)
Протокол № ___ від «____» ______________ 20 ___ р.

«____» ________ 201__ р.

Голова __________ д.ю.н., проф В.М. Бурдін

©Решота В. В., 2018 рік

!3

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
галузь знань,
напрям
найменування
підготовки,
показників
освітньокваліфікаційний
рівень
кількість
кредитів – 3

Галузь знань
08 «Право»
спеціальність
081 «Право»

загальна
кількість годин
- 90
тижневих
годин для
денної форми
навчання:
аудиторних – 2
самостійної
роботи
студента – 3,6

характеристика навчальної
дисципліни
денна форма
навчання

заочна форма
навчання

дисципліна вільного вибору студента
рік підготовки:
1

1
Семестр

2-й

2-й
Лекцій

Освітньо-наукова
програма ОС
Магістр

16

6

практичні (семінарські)
16

6
Лабораторні

-

самостійна робота

58

78
ІНДЗ:

вид контролю: залік
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи
становить:
для денної форми навчання – 1:8,1
для заочної форми навчання – 1:6,5

Мова навчання: українська
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2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Мета: 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

•
•
•
•
•
•

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

Тема 1. Засади застосування практики Європейського суду з прав людини в
адміністративному судочинстві
Адмініст ративне судочинство, адмініст ративний проце с т а
адміністративна юстиція: співвідношення понять.
Джерела адміністративного судочинства в Україні.
Принцип верховенства права: сутність та правозастосування в
адміністративному судочинстві України.
Правова природа рішень Верховного Суду України в адміністративному
судочинстві України.
Правові засади застосування практики Європейського суду з прав людини
в адміністративному судочинстві України.
Тема 2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод,
принципи її застосування та засади діяльності ЄСПЛ
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р.:
історія прийняття та значимість.
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод у системі
джерел адміністративного судочинства України
Загальна характеристика ЄСПЛ. Створення та значення ЄСПЛ як
інструменту захисту прав людини.
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Право на звернення до ЄСПЛ. Умови прийнятності заяви до розгляду в
ЄСПЛ.
Правова природа рішень Європейського суду з прав людини та проблеми
їх застосування адміністративними судами України.
Принцип верховенства права у практиці ЄСПЛ.
Практика ЄСПЛ: поняття та елементи.
Тема 3. Право на справедливий суд у практиці ЄСПЛ
Загальна характеристика статті 6 Конвенції
Проблеми застосуванні ст. 6 Конвенції в адміністративному судочинстві.
Загальна характеристика права на справедливий суд у практиці ЄСПЛ.
Доступ до суду. Суд, встановлений законом. Незалежний і неупереджений
розгляд, безсторонність. Затримки у провадженні. Рівність сторін у процесі,
дослідження доказів. Публічність
Обґрунтованість рішень суду. Принцип юридичної визначеності
Тема 4. Практика ЄСПЛ щодо тлумачення окремих громадянських прав
Практика ЄСПЛ щодо тлумачення окремих громадянських прав за
статтями 8-11 Конвенції: загальна характеристика.
Право на повагу до приватного та сімейного життя та житла (стаття 8
Конвенції). Особливості та сфера застосування статті 8 Конвенції
Забезпечення свободи думки, совісті, релігії. Реалізація прав,
гарантованих статтею 9 Конвенції
Свобода вираження поглядів (стаття 10 Конвенції)
Свобода зібрань та об’єднань (стаття 11 Конвенції)
Особливості та сфера застосування статті 11 Конвенції
Взаємозв’язок статей 9 та 11 щодо особливості діяльності релігійних
організацій.
Тема 5. Право власності та майнові спори у практиці ЄСПЛ
Загальна характеристика статті 1 Першого протоколу Конвенції. Роль
ЄСПЛ у захисті права власності та майнових спорів.
Концепція «майна» в розумінні статті 1 Першого протоколу.
Виправданість втручання у право власності. Право держави регламентувати
використання власності відповідно до суспільного інтересу. Забезпечення
«справедливого балансу».
Особливості застосування практики ЄСПЛ при вирішенні податкових
спорів адміністративними судами.
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Тема 6. Застосування практики ЄСПЛ при вирішенні адміністративних
справ, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму
Загальна характеристика статті 3 Першого протоколу Конвенції. Роль
ЄСПЛ у захисті прав громадян щодо реалізації їх прав у сфері проведення
виборів та референдумів.
Загальні принципи статті 3 Першого протоколу Конвенції.
Право висувати свою кандидатуру.
Свобода вираження поглядів у контексті виборчих прав.
Особливості та сфера застосування практики ЄСПЛ при розгляді та
вирішенні виборчих спорів в Україні та при розгляді справ щодо референдумів.
Тема 7. Проблеми застосування практики ЄСПЛ при вирішенні окремих
категорій адміністративних справ судами України
Заборона дискримінації та гендерна рівність у практиці ЄСПЛ. Реалізація статті
14 Конвенції та Протоколу №12.
Застосування Конвенції та практики ЄСПЛ при розгляді та вирішенні справ у
сфері соціального захисту (соціального забезпечення, виплати пенсій, пільг,
виплат, інших соціальних гарантій держави).
Застосування практики ЄСПЛ при тлумаченні загальних положень та принципів
адміністративного судочинства.
Значення практики ЄСПЛ при застосуванні в окремих категорій
адміністративних справ.
Тема 8. Процедура виконання рішень ЄСПЛ в адміністративних справах
Особливості процедури виконання рішень ЄСПЛ в адміністративних справах.
Справедлива сатисфакція. Обов’язкова сила судових рішень та їх виконання.
Індивідуальні заходи щодо держав Сторін Конвенції. Загальні заходи.
Виконання рішень. Виправдання можливості невиконання рішень ЄСПЛ
національними засобами (на прикладі РФ). Особливості виконання рішень
ЄСПЛ в Україні.
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4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ
Кількість годин
денна форма
Назви тем

Заочна форма

у тому числі

у тому числі

л

п

п

3

4

11 2

Конвенція про захист прав
людини і основоположних
свобод, принципи її
11 2
застосування та засади
діяльності ЄСПЛ

1

Засади застосування
практики Європейського
суду з прав людини в
адміністративному
судочинстві

ус
ьо
го
2

ус
ьо
лаб інд с.р. го л
5

6

9 10

лаб інд с.р.

7

8

11

12

13

2

7

11 2

9

2

7

11 2

9

9

Право на справедливий
суд у практиці ЄСПЛ

11 2

2

7

11 2

Практика ЄСПЛ щодо
тлумачення окремих
громадянських прав

11 2

2

7

10

1

9

Право власності та
майнові спори у практиці
ЄСПЛ

11 2

2

7

10

1

9

Застосування практики
ЄСПЛ при вирішенні
адміністративних справ,
пов'язаних з виборчим
процесом чи процесом
референдуму

11 2

2

7

10

1

9

Проблеми застосування
практики ЄСПЛ при
вирішенні окремих
категорій
адміністративних справ
судами України

12 2

2

8

13

1

12
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Процедура виконання
рішень ЄСПЛ в
12 2
адміністративних справах
Усього годин

2

90 16 16

8

14

2

12

58 90 6 6
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Лекційний курс (денна - 16 год., заочна – 6 год.)
№
з/п

назва теми

кількість
годин
денна

заочна

1

Засади застосування практики Європейського суду
з прав людини в адміністративному судочинстві

2

2

2

Конвенція про захист прав людини і
основоположних свобод, принципи її застосування
та засади діяльності ЄСПЛ

2

2

3

Право на справедливий суд у практиці ЄСПЛ

2

2

4

Практика ЄСПЛ щодо тлумачення окремих
громадянських прав

2

5

Право власності та майнові спори у практиці
ЄСПЛ

2

6.

Застосування практики ЄСПЛ при вирішенні
адміністративних справ, пов'язаних з виборчим
процесом чи процесом референдуму

2

7.

Проблеми застосування практики ЄСПЛ при
вирішенні окремих категорій адміністративних
справ судами України

2

8.

Процедура виконання рішень ЄСПЛ в
адміністративних справах

2

Разом

16

6

Практичні заняття (денна - 16 год., заочна – 6 год.)
№
з/п

назва теми

кількість
годин
денна

заочна
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1

Засади застосування практики Європейського суду з
прав людини в адміністративному судочинстві

2

2

Конвенція про захист прав людини і
основоположних свобод, принципи її застосування
та засади діяльності ЄСПЛ

2

3

Право на справедливий суд у практиці ЄСПЛ

2

4

Практика ЄСПЛ щодо тлумачення окремих
громадянських прав

2

1

5

Право власності та майнові спори у практиці ЄСПЛ

2

1

6.

Застосування практики ЄСПЛ при вирішенні
адміністративних справ, пов'язаних з виборчим
процесом чи процесом референдуму

2

1

7.

Проблеми застосування практики ЄСПЛ при
вирішенні окремих категорій адміністративних
справ судами України

2

1

8.

Процедура виконання рішень ЄСПЛ в
адміністративних справах

2

2

Разом

16

6

Самостійна робота (денна - 58 год., заочна – 70 год.)

№
з/п

назва теми

кількість
годин
денна

заочна

1

Засади застосування практики Європейського суду з
прав людини в адміністративному судочинстві

7

9

2

Конвенція про захист прав людини і
основоположних свобод, принципи її застосування
та засади діяльності ЄСПЛ

7

9

3

Право на справедливий суд у практиці ЄСПЛ

7

9

4

Практика ЄСПЛ щодо тлумачення окремих
громадянських прав

7

9

5

Право власності та майнові спори у практиці ЄСПЛ

7

9
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6.

Застосування практики ЄСПЛ при вирішенні
адміністративних справ, пов'язаних з виборчим
процесом чи процесом референдуму

7

9

7.

Проблеми застосування практики ЄСПЛ при
вирішенні окремих категорій адміністративних
справ судами України

8

12

8.

Процедура виконання рішень ЄСПЛ в
адміністративних справах

8

12

Разом

58

78

5. МЕТОДИ НАВЧАННЯ
У ході викладання навчальної дисципліни підлягають використанню
методи, спрямовані на:
- формування у студенів інтересу до пізнавальної діяльності й
відповідальності за навчальну працю;
- забезпечення мисленнєвої діяльності (індуктивного, дедуктивного,
репродуктивного та пошукового характеру);
- а також методи, пов’язані із контролем за навчальною діяльністю
студентів.
Серед методів навчання, зокрема, підлягають застосуванню наступні:
розповідь, пояснення, бесіда, лекція, демонстрація, спостереження,
обговорення, дослідницькі проекти, «ділові ігри», інтерактивні методики,
підготовка та презентація есе.
6. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
Знання та навички студентів, отримані при засвоєнні навчальної
дисципліни «Проблеми застосування адміністративними судами практики
Європейського суду з прав людини», оцінюються за рейтинговою системою.
Форми поточного контролю включають: оцінювання виконання домашніх
самостійних завдань, есе, письмових та контрольних робіт, виконаних під час
практичних занять.
Студент може отримати максимально 50 балів за усні відповіді або
виконання тестів чи контрольних робіт на практичних заняттях.
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Неготовність до заняття або незадовільна відповідь (розв’язання) задачі
також підлягають відповідній оцінці і студенту виставляється «0» балів.
Отримані у такому разі «0» балів потребують відпрацювання та оцінка,
одержана під час відпрацювання враховуються при визначенні середнього балу
поточної успішності.
Формою поточного контролю знань є виконання контрольної роботи.
Контрольна робота виконується у письмовій формі та складається з
теоретичних запитань та практичних завдань і може бути оцінена
максимально у 50 балів. Студент, який не виконав контрольну роботу або
виконав її на незадовільну оцінку зобов’язаний виконати контрольну роботу.
Формою підсумкового контролю знань та навичок по дисципліні для
студентів є залік, який виставляється із урахуванням поточної успішності та
оцінки за контрольну роботу.
7. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТУ
поточне тестування та самостійна робота

поточна моду сум
успішні ль
а
сть

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т 1-8

Т 1-8

7

7

6

6

6

6

6

6

50

50

100

Оцінювання знань студента здійснюється за 100 бальною шкалою
Шкала оцінювання: університету, національна та ECTS
За національною шкалою
Визначення

Оцінка в
балах

Оцінка
ECTS

90 – 100

А

Відмінно

81-89

В

Дуже добре

71-80

С

Добре

61-70

D

Задовільно

51-60

Е

Достатньо

Екзаменаційна оцінка,
оцінка з
диференційованого
заліку

Залік

Відмінно
Добре
Задовільно

Зараховано
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90-100 балів (відмінно) - виставляється студенту, який дав повну і
правильну відповідь на всі питання, що базуються на знанні нормативноправових актів, судової практики та спеціальної літератури. Прояви уміння
застосування набуті знання до конкретних суспільно-економічних ситуацій та
здібності аналізу джерел вивчення даного курсу.
81-89 балів (дуже добре) - виставляється студенту, який дав не цілком
повну але правильну відповідь на всі питання, що базується на знанні
предмету.
71-80 балів (добре) - виставляється студенту, який дав повну і правильну
відповідь, але не на всі питання, або відповідь не базується на всіх складових
джерелах вивчення. Тобто знав нормативно-правовий акт та судову практику
але не знав інформації, що міститься у спеціальній літературі, чи інформації,
яка міститься у інших джерелах. Однак у підсумку його відповідь повинна
базуватись не менше ніж на двох базових джерелах.
61-70 балів (задовільно) - виставляється студенту, який не дав вичерпної
детальної відповіді на питання контрольних завдань і яка базується тільки на
одному із рекомендованих джерел вивчення матеріалу.
51-60 балів (достатньо) - виставляється студенту, який не дав вичерпної
(достатньої) відповіді на питання контрольних завдань та не може назвати
джерела інформації навчальної дисципліни.
0-50 балів (незадовільно) - виставляється студентові, який виявив значні
прогалини в знаннях основного навчального матеріалу, допустив принципові
помилки у виконанні передбачених програмою завдань, незнайомий з
основною юридичною літературою з дисципліни.
8. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Решота В.В. Проблеми застосування адміністративними судами практики
Європейського суду з прав людини / Володимир Володимирович Решота //
Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни. –
Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені
Івана Франка, 2018 [Електронний ресурс] URL: law.lnu.edu.ua/departments/
financial-law
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1. Верховна Рада України - www.rada.gov.ua
2. Судова влада - http://court.gov.ua
3. Єдиний державний реєстр судових рішень http://www.reyestr.court.gov.ua
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