
ПРЕЦЕДЕНТПА ПРАКТИКА ЄСПЛ 
 

Метою навчальної дисципліни є розширення, систематизація та 
поглиблення знань здобувачів вищої освіти про основні правові позиції 
Європейського суду з прав людини при тлумаченні і застосуванні ними 
Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та 
формування навичок використання відповідних правозахисних механізмів у 
своїй практичній діяльності. 

Міжпредметні зв’язки. Навчальна дисципліна «Прецедентна практика 
ЄСПЛ» має безпосередній зв’язок із такими дисциплінами, як: порівняльне 
конституційне право, теорія держави і права, правничі системи сучасності. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування 
компетентностей необхідних для розуміння сутності, значення та порядку 
застосування норм Конвенції та рішень Європейського суду у національному 
правопорядку; вміти правильно тлумачити та застосовувати норми Конвенції 
про захист прав людини і основоположних свобод; використовувати отримані 
знання для вирішення професійних завдань. 

Програмні результати навчання: 
знати: історію становлення європейських стандартів прав людини за 

Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод (далі – 
Конвенція); історичні умови прийняття Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод та протоколів до неї; міжнародні стандарти прав 
людини, положення Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод, етапи розвитку конвенційного механізму захисту прав людини; каталог 
конвенційних прав і свобод; методи та принципи тлумачення Конвенції 
Європейським судом з прав людини (далі – Суд); особливості обмеження 
конвенційних прав і свобод; 

вміти: відшуковувати релевантні до конкретної ситуації положення 
Конвенції та рішення Суду; визначати держави, відповідальні за гарантування 
конвенційних прав і свобод на певній території; відшукувати ratio decidendi у 
рішеннях Суду; застосовувати тест Суду на відповідність обмежень прав і 
свобод Конвенції та Протоколам до неї. 

володіти: конституційно-правовою термінологією; навичками роботи з 
актами ЄСПЛ; застосовувати положення Конвенції та практику ЄСПЛ як 
джерело права та тлумачити національне законодавство з урахуванням судової 
практики ЄСПЛ. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредитів ЄКТС, загальний 
обсяг – 105 годин, у т. ч. – 40 годин аудиторних занять і 65 години – самостійна 
та індивідуальна робота. 

Форма семестрового контролю: іспит. 


