
Опис вибіркової навчальної дисципліни 

Код та назва дисципліни 
2-081-6  Прецедентне право Європейського Суду з прав 

людини  
Рекомендується для галузі знань 

(спеціальності, освітньої програми) 
всіх спеціальностей 

Кафедра Європейського та міжнародного права 

П.І.П. НПП (за можливості)  

Рівень ВО 
 другий (магістерський) рівень 

Курс, семестр (в якому буде 

викладатись) 
викладання на 1 курсі  

Мова викладання Українська  

Пререквізити (передумови вивчення 

дисципліни)  
Основні знання з права 

Що буде вивчатися 

Дисципліна має навчити студентів на основі застосування 

компаративного методу та методу автономного тлумачення 

захищати права людини і основоположні свободи на підставі 

положень Конвенції з прав людини і основоположних свобод 

1950р. та прецедентного права ЄСПЛ . 

Чому це цікаво/треба вивчати 

Право сучасної України переживає період входження в 

європейський правовий простір. З огляду на необхідність 

приведення українського права у відповідність до норм і 

принципів міжнародного права важливим є вивчення 

європейського правового досвіду та європейської правової 

доктрини. Одна з проблем, яка досліджується сьогодні – це 

джерела й форми права, що є особливо актуальним з 

урахуванням прийняття Закону України “Про виконання 

рішень і застосування практики Європейського суду з прав 

людини”, в ст. 17 якого говориться, що суди застосовують 

при розгляді справ Конвенцію та практику Суду як джерело 

права.  

Чого можна навчитися (результати 

навчання) 

Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті 

аналізованої проблеми і демонструвати власне бачення 

шляхів її розв’язання. Формулювати власні обґрунтовані 

судження на основі аналізу відомої проблеми. Демонструвати 

необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних 

правових інститутів і норм фундаментальних галузей права. 

Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях. 

Як можна користуватися набутими 

знаннями і уміннями (компетентності) 

Здатності до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

Використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

Знання і розуміння основ права Європейського Союзу. 

Здатності до логічного, критичного і системного аналізу 

документів, розуміння їх правового характеру і 

значення.Набутті зання можуть використовуватись у 

правотворчості та у правозастосуванні . 

Інформаційне забезпечення 

1. Презентації, кейси; www.europa.eu – офіційний сайт 

Європейського Союзу; www.delukr.cec.eu.int – сайт 

представництва ЄС в Україні; www.eu-ua.org – 

Євроінтеграційний портал; 

2. http://repository.dnu.dp.ua:1100/ репозиторій ДНУ 

Види навчальних занять  лекції та  семінарські заняття 

Вид семестрового контролю диф. залік. 

Максимальна кількість здобувачів  Необмежена 

Мінімальна кількість здобувачів 

(тільки для мовних та творчих 

дисциплін) 
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