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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Силабус  розроблено  на  підставі  навчальної  програми  з  дисципліни
застосування рішень ЄСПЛ в правозастосовній практиці,  затвердженої на
засіданні Вченої ради ХНПУ імені Г. С. Сковороди (протокол № 4 від «30»
червня 2020 року)

Розробник силабусу: д-р юрид. наук, професор Марченко Володимир
Володимирович

Силабус  затверджено  на  засіданні  кафедри  державно-правових
дисциплін, міжнародного права і права Європейського Союзу.

Протокол № 1 від «31» серпня 2020 року.
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державно-правових дисциплін, міжнародного 
права і права Європейського Союзу
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Науковий ступінь доктор юридичних наук
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Наукові інтереси

правові проблеми діяльності та 
конституційно-правового статусу органів 
виконавчої влади, електронне урядування в 
органах виконавчої влади

Навчальний корпус 
(адреса)

вул. Алчевських, 29 
ауд.201

№ кабінету 201

Контактна інформація
+38 (057) 7003526
+38 (057) 7003528

E-mail vvmarch@ukr.net

3. ПОЛІТИКИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Політика щодо підготовки до навчальних занять. Передбачається, що
здобувачі  професійно  зорієнтовані,  позитивно  ставляться  до  навчально-
пізнавальної  діяльності,  виявляючи  високий  рівень  розвитку
відповідальності.  При вивченні дисципліни «Застосування рішень ЄСПЛ в
правозастосовній  практиці»  необхідно  спиратися  на  конспект  лекцій  та
рекомендовану  літературу.  Заохочується  використання  інших  джерел  з
альтернативними  поглядами  на  заплановані  до  розгляду  питання  задля
формування продуктивної дискусії та різнобічного вивчення явищ правового
характеру.  Завдання  викладача  мають  подаватися  до  розгляду  вчасно.
Порушення термінів, відведених на виконання завдання, відображається на
оцінці:  40 % від визначеної для завдання кількості балів. При підготовці до
занять мають використовуватися матеріали лекцій викладача.

Політика щодо академічної доброчесності. Обов’язковою вимогою є
дотримання норм академічної поведінки та етики. Роботи студентів мають
бути  їх  оригінальними  дослідженнями  чи  міркуваннями.  Відсутність
посилань  на  використані  джерела,  фабрикування  джерел,  списування,
втручання в роботу інших здобувачів  є  прикладами можливої  академічної
недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій
роботі здобувача є підставою для її незарахуванння викладачем, незалежно
від масштабів плагіату чи обману. За порушення академічної доброчесності
передбачене повторне проходження оцінювання.

mailto:vvmarch@ukr.net
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Політика щодо відвідування навчальних занять. Відвідування занять є
важливою  складовою  здобуття  освіти.  Передбачається,  що  всі  здобувачі
відвідають  усі  лекції  і  практичні  зайняття  курсу.  Здобувачі  мають
інформувати  викладача  про  неможливість  відвідати  заняття  з  поважних
причин заздалегідь.

Здавати й захищати самостійні роботи та завдання у визначені терміни,
за  роботу,  яка  подається  на  перевірку  викладачеві  пізніше  встановленого
терміну буде зніматися 0,5 бала. Регулярно переглядати лекційний матеріал.
Обов’язковою є присутність на модульному та підсумковому контролі.

Політика щодо оцінювання. Високо оцінюється прагнення здобувачів:
регулярно відвідувати заняття;  поступово та систематично працювати над
засвоєнням  навчального  матеріалу;  активно  працювати  на  практичних
заняттях (брати участь в обговоренні дискусійних питань). Викладач бере до
уваги  такі  показники  академічної  активності  та  додаткових  освітніх
досягнень здобувачів:  відповіді  на питання плану практичного заняття під
час аудиторної роботи; доповіді з проблемних питань практичного заняття;
участь  в  активних  формах  навчання  на  практичних  заняттях;  розробка
тематичних  презентацій  і  кейсів;  участь  у  роботі  наукового  гуртка:
публікація  тез  доповідей  та  участь  у  конференціях,  написання  наукових
статей, есе, рефератів; відпрацювання тем пропущених практичних занять;
здобутки  у  сфері  міжнародних  відносин,  міжнародної  інформації,  що
підтверджені  документально  (грамоти,  дипломи,  сертифікати  тощо).
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни визначається сумою
рейтингових  оцінок  (балів),  одержаних  за  окремі  оцінювані  форми
навчальної  діяльності:  поточне  та  підсумкове  тестування  рівня  засвоєння
теоретичного  матеріалу  під  час  аудиторних  занять  та  самостійної  роботи
(модульний контроль) (до 60 балів) і рейтингової оцінки з екзамену (до 40
балів). 

Якщо  накопичувальний  бал  нижче  60 балів,  здобувач  вважається
неуспішним  і  може  бути  відрахований  відповідно  до  «Положення  про
організацію освітнього процесу в Харківському національному педагогічному
університеті імені Г.     С.     Сковороди (у новій редакції)»  .

4. ПРЕРЕКВІЗИТИ І ПОСТРЕКВІЗИТИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Пререквізитами є навчальні дисципліни і, відповідно, загальні знання і
уміння,  що  полегшують  засвоєння  цієї  дисципліни:   верховенство  права,
принципи та процедури судочинства в Україні, юридична аргументація.

Постреквізити: правове регулювання адвокатської діяльності, правове
регулювання  працевлаштування  молоді,  правове  регулювання  публічної
служби.

5. ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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Навчальна  дисципліна  «Застосування  рішень  ЄСПЛ  в
правозастосовній  практиці» включає  в  себе  положення  національного
законодавства України, практики Верховного Суду та Конституційного Суду
України,  міжнародних  договорів,  ратифікованих  у  відповідності  з
Конституцією України.

Євроінтеграційні  процеси,  складні  внутрішні  політико-правові
відносини між органами державної влади України, проблеми децентралізації,
агресія  Російської  Федерації  проти  України,  що  спричинила  анексію
території Автономної Республіки Крим та окупацію частини Луганської та
Донецької  областей  обумовлює  необхідність  теоретико-правового  аналізу
норм міжнародного та національного права України. На теперішній час існує
нагальна  потреба  у  кваліфікованих  фахівцях,  компетентних  у  питаннях
міжнародного та національного права України, правозастосовній практиці.

Мета вивчення конституційного права:
 -  ознайомити  здобувачів  вищої  освіти  з  основним  міжнародно  –

правовим понятійним апаратом;
-  сформувати  у  здобувачів  вищої  освіти  професійні  компетентності,

необхідні  для  розуміння  природи  і  функцій  права,  застосування  права,  а
також меж правового регулювання різних суспільних відносин;

-  визначити  особливості  застосування  рішень  Європейського  суду  з
прав людини в Україні.

Завдання вивчення навчальної дисципліни полягає в тому, щоб:
1)  сформувати високий рівень патріотичного світогляду майбутнього

фахівця;
2)  озброїти  здобувача  вищої  освіти  загальнотеоретичними  і

практичними знаннями та уміннями у сфері реалізації правових норм;
3)  на  основі  поглибленого  вивчення  та  набуття  здобувачами  вищої

освіти  теоретичних  знань  забезпечити  готовність  майбутнього  фахівця  до
практичного використання отриманих знань та умінь.

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Сформовані
компетентності

Результати навчання
за дисципліною

Методи оцінювання
Методи

навчання
Інтегральна.

Здатність розв’язувати 
задачі дослідницького 
та/або інноваційного 
характеру у сфері 
права. 

Загальні.

ПРН 1. Оцінювати 
природу та характер 
суспільних процесів і 
явищ, і виявляти 
розуміння меж та 
механізмів їх 
правового 
регулювання.
ПРН 2. Співвідносити 

Усне опитування 
(індивідуальне і 
фронтальне), 
письмові контрольні 
роботи, тестування, 
написання есе, 
виступи з 
доповідями тощо.

Проблемні 
лекції, лекції-
дискусії, лекції-
діалоги.
Інтерактивні 
методи 
навчання.
Моделювання 
професійних 
ситуацій, 
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ЗК1. Здатність до 
абстрактного мислення,
аналізу та синтезу.
ЗК2.Здатність 
проводити дослідження
на відповідному рівні.
ЗК3. Здатність до 
пошуку, оброблення та 
аналізу інформації з 
різних джерел.
ЗК5. Здатність 
спілкуватися 
іноземною мовою у 
професійній сфері як 
усно, так і письмово.
ЗК6. Здатність 
генерувати нові ідеї 
(креативність).
ЗК7. Здатність 
приймати обґрунтовані 
рішення.
ЗК8. Здатність 
спілкуватися з 
представниками інших 
професійних груп 
різного рівня (з 
експертами з інших 
галузей знань/видів 
економічної 
діяльності).
ЗК9. Здатність 
працювати в 
міжнародному 
контексті.

Спеціальні (фахові, 
предметні) 
компетентності

СК1. Здатність 
застосовувати 
принципи верховенства
права для розв’язання 
складних задач і 
проблем, утому числі, у
ситуаціях правової 
невизначеності. 
СК2.Здатність 
аналізувати та 
оцінювати вплив 
правової системи 

сучасну систему 
цивілізаційних 
цінностей з 
правовими 
цінностями, 
принципами та 
професійними 
етичними 
стандартами. 
ПРН 3. Проводити 
збір, інтегрований 
аналіз та узагальнення
матеріалів з різних 
джерел, включаючи 
наукову та 
професійну 
літературу, бази 
даних, цифрові, 
статистичні, тестові та
інші, та перевіряти їх 
на достовірність, 
використовуючи 
сучасні методи 
дослідження.
ПРН 4. Здійснювати 
презентацію свого 
дослідження з 
правової теми, 
застосовуючи 
першоджерела та 
прийоми правової 
інтерпретації 
складних 
комплексних проблем,
що постають з цього 
дослідження, 
аргументувати 
висновки.
ПРН 5.Вільно 
спілкуватися 
правничою іноземною
мовою (однією з 
офіційних мов Ради 
Європи)усно і 
письмово.
ПРН 6. Обґрунтовано 
формулювати свою 
правову позицію, 
вміти опонувати, 
оцінювати докази та 
наводити переконливі 
аргументи.

рольові та ділові
ігри, проведення
«круглих 
столів», метод 
проекту.
Дистанційні 
консультації.
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Європейського Союзу 
на правову систему 
України.
СК3. Здатність 
аналізувати та 
оцінювати вплив 
Конвенції про захист 
прав людини та 
основоположних 
свобод, а також 
практики 
Європейського суду з 
прав людини на 
розвиток правової 
системи та 
правозастосування в 
Україні.
СК4. Здатність 
оцінювати взаємодію 
міжнародного права та 
міжнародних правових 
систем з правовою 
системою України.
СК5.Здатність 
використовувати 
сучасні правові 
доктрини та принципи 
у правотворчості та в 
процесі застосовування 
інститутів публічного і 
приватного права, а 
також кримінальної 
юстиції.
СК6.Здатність 
обґрунтовувати та 
мотивувати правові 
рішення, давати 
розгорнуту юридичну 
аргументацію.
СК7. Здатність 
застосовувати знання та
розуміння основних 
засад (принципів) та 
процедур судочинства в
Україні.
СК9. Здатність 
застосовувати 
міждисциплінарний 
підхід в оцінці 
правових явищ та 
правозастосовній 
діяльності.

ПРН 7.Дискутувати зі 
складних правових 
проблем, пропонувати
і обґрунтовувати 
варіанти їх 
розв’язання.
ПРН 8. Оцінювати 
достовірність 
інформації та 
надійність джерел, 
ефективно 
опрацьовувати та 
використовувати 
інформацію для 
проведення наукових 
досліджень та 
практичної діяльності.
ПРН 10. Аналізувати 
взаємодію 
міжнародного права 
та міжнародно-
правових систем з 
правовою системою 
України на основі 
усвідомлення 
основних сучасних 
правових доктрин, 
цінностей та 
принципів 
функціонування 
права.
ПРН 12. Проводити 
порівняльно-правовий
аналіз окремих 
інститутів права 
різних правових 
систем, враховуючи 
взаємозв’язок 
правової системи 
України з правовими 
системами Ради 
Європи та 
Європейського 
Союзу.
ПРН 13.Аналізувати 
та оцінювати 
практику 
застосування окремих 
правових інститутів.
ПРН 14. 
Обґрунтовувати 
правову позицію на 
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СК10.Здатність 
ухвалювати рішення у 
ситуаціях, що 
вимагають системного, 
логічного та 
функціонального 
тлумачення норм права,
а також розуміння 
особливостей практики 
їх застосування.
СК12.Здатність 
розвивати та 
утверджувати етичні 
стандарти правничої 
діяльності, стандарти 
професійної 
незалежності та 
відповідальності 
правника.
СК13.Здатність 
доносити до фахівців і 
нефахівців у сфері 
права інформацію, ідеї, 
зміст проблем та 
характер оптимальних 
рішень з належною 
аргументацією.
СК15. Здатність 
самостійно готувати 
проекти актів 
правозастосування, 
враховуючи вимоги 
щодо їх законності, 
обґрунтованості та 
вмотивованості.
СК16.Здатність 
застосовувати сучасні 
методології науково-
правових досліджень та
застосовувати 
спеціальні методи 
досліджень у певних 
галузях юридичної 
науки.
СК17. Здатність 
аналізувати та 
інтерпретувати 
результати наукових 
досліджень, 
враховуючи 
використання 
міждисциплінарних та 

різних стадіях 
правозастосування. 
ПРН 15.Мати 
практичні навички 
розв’язання проблем, 
пов’язаних з 
реалізацією 
процесуальних 
функцій суб’єктів 
правозастосування.
ПРН 17. Інтегрувати 
необхідні знання та 
розв’язувати складні 
задачі 
правозастосування у 
різних сферах 
професійної 
діяльності.
ПРН 18. Визначати 
актуальну практичну 
чи наукову проблему, 
планувати і 
виконувати 
дослідження на її 
вирішення, обирати 
релевантні 
методологію та 
джерела.
ПРН 19. Брати 
продуктивну участь у 
виконанні 
теоретичних та 
прикладних 
досліджень у галузі 
права.
ПРН 20. Розробляти і 
викладати спеціальні 
дисципліни у закладах
освіти, застосовувати 
сучасні освітні 
технології та 
методики.
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порівняльно-правових 
підходів.
СК18. Здатність 
використовувати 
наукові теорії та 
концепції, а також 
набуті практичні 
знання при проведенні 
наукових досліджень.
СК19. Здатність брати 
продуктивну участь у 
науковому 
співробітництві як на 
національному, так і 
міжнародному рівнях.

6 .ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
РОЗПОДІЛ ГОДИН/ТЕМ ЗА ВИДАМИ ЗАНЯТЬ

№
з/п

Назва теми дисципліни

Форма організації 
навчання в годинах

У
сь

ог
о

Л
ек

ц
ії

П
р

ак
ти

ч
н

і з
ан

ят
тя

С
ем

ін
ар

сь
к

і
за

н
ят

тя

С
ам

ос
ті

й
н

а 
ро

бо
та

1
Місце норм міжнародного 
права у правовій системі 
України

2 2 6 10

2
Правова природа рішень 
Європейського Суду з прав 
людини в України

2 2 6 10

3

Виконання рішень та 
застосування практики 
Європейського Суду з прав 
людини в України

2 2 6 10

4

Прецедент в практиці 
прийняття рішень 
Європейського Суду з прав 
людини

2 2 6 10

5

Застосування практики 
ЄСПЛ при тлумаченні 
загальних положень та 
принципів судочинства

2 2 6 10

6
Реалізація прав, 
гарантованих Європейською 8 12 50 70
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Конвенцією про захист прав 
людини і основоположних 
свобод

Усього: 18 22 80 120

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

№
з/п

Назва теми лекції

К
іл

ьк
іс

ть
 г

од
и

н

Ф
ор

м
а 

п
р

ов
ед

ен
н

я
(о

гл
яд

ов
а,

 п
р

об
л

ем
н

а 
та

ін
.)

Завдання для студентів до лекції

1
Місце норм 
міжнародного права у 
правовій системі України

2
традиційна,

вступна 

1. Міжнародний договір як 
джерело національної правової 
системи України. 
2. Поняття та класифікація 
міжнародних договорів. 
3. Конституція України і 
міжнародно – правові 
зобов’язання. 
4. Імплементація рішень 
міжнародних судових інституцій в 
правову систему України

2
Правова природа рішень 
Європейського Суду з 
прав людини в України

2 традиційна

1. Судова практика як джерело 
права. 
2. Правова природа постанов 
Європейського Суду з прав 
людини: міжнародний та 
конституційно – правовий аспект. 
3. Правові позиції Європейського 
Суду з прав людини.

3

Виконання рішень та 
застосування практики 
Європейського Суду з 
прав людини в України

2 традиційна

1. Поняття «практики» та 
«рішення» Європейського Суду з 
прав людини. 
2. Орган представництва: поняття, 
функції, завдання. Проблеми 
застосування Європейської 
Конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод. 
3. Практика виконання зобов’язань
за Європейською Конвенцією про 
захист прав людини і 
основоположних свобод

4
Прецедент в практиці 
прийняття рішень 

2
лекція-
бесіда 

1. Становлення прецедента як 
джерела права. 
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Європейського Суду з 
прав людини

2. Доктрина судового прецеденту. 
3. Прецедентний характер рішень 
Європейського Суду з прав 
людини. 
4. Вплив практики Європейського 
суду з прав людини на національне
конституційне судочинство.

5

Застосування практики 
ЄСПЛ при тлумаченні 
загальних положень та 
принципів судочинства

2 проблемна

1. Принцип верховенства права. 
2. Принцип законності. 
3. Принцип рівності. 
4. Процесуальна рівність. 
5. Принцип загальності. 
6. Принцип гласності та 
відкритості. 
7. Забезпечення апеляційного та 
касаційного оскарження рішень. 
8. Обов’язковість судових рішень. 
9. Удосконалення національно – 
правового механізму реалізації 
рішень ЄСПЛ.

6

Реалізація прав, 
гарантованих 
Європейською 
Конвенцією про захист 
прав людини і 
основоположних свобод

8
лекція-

дискусія 

1. Право на справедливий суд (ст. 
6 Конвенції). 
2. Право на життя (ст. 2 
Конвенції). 
3. Заборона катування, 
нелюдського і такого, що 
принижує гідність, поводження і 
покарання (ст. 3 Конвенції). 
4. Право на свободу та особисту 
недоторканність ( ст. 5 Конвенції). 
5. Право власності (ст.1 Першого 
протоколу Конвенції). 
6. Право на повагу до приватного 
та сімейного життя та житла (ст. 8 
Конвенції). 
7. Свобода вираження поглядів 
(ст.10 Конвенції).

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ/ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

№
з/п

Назва теми заняття

Г
од

и
н

и

Форма
проведення

Завдання для студента до
заняття

1 2 3 4 5
1 Місце норм 

міжнародного права у 
правовій системі 
України

2 Виступи з 
доповідями; 
відповіді на 
питання.

1. Міжнародний договір як 
джерело національної 
правової системи України. 
2. Поняття та класифікація 
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міжнародних договорів. 
3. Проблеми ратифікації 
міжнародних договорів.
4. Конституція України і 
міжнародно – правові 
зобов’язання. 
5. Імплементація рішень 
міжнародних судових 
інституцій в правову систему
України

2

Правова природа 
рішень Європейського
Суду з прав людини в 
України

2

Виступ з 
доповіддю, 
обговорення; усне 
опитування; 
дискусія.

1. Судова практика як 
джерело права. 
2. Правова природа постанов 
Європейського Суду з прав 
людини: міжнародний та 
конституційно – правовий 
аспект. 
3. Правові позиції 
Європейського Суду з прав 
людини.

3

Виконання рішень та 
застосування 
практики 
Європейського Суду з
прав людини в 
України

2

Виступ з 
доповіддю, 
обговорення; усне 
опитування; 
дискусія.

1. Поняття «практики» та 
«рішення» Європейського 
Суду з прав людини. 
2. Орган представництва: 
поняття, функції, завдання. 
Проблеми застосування 
Європейської Конвенції про 
захист прав людини і 
основоположних свобод. 
3. Практика виконання 
зобов’язань за Європейською
Конвенцією про захист прав 
людини і основоположних 
свобод

4

Прецедент в практиці 
прийняття рішень 
Європейського Суду з
прав людини

2

Виступи з 
доповідями; 
відповіді на 
питання.

1. Становлення прецедента 
як джерела права. 
2. Доктрина судового 
прецеденту. 
3. Прецедентний характер 
рішень Європейського Суду з
прав людини. 
4. Вплив практики 
Європейського суду з прав 
людини на національне 
конституційне судочинство.

5 Застосування 
практики ЄСПЛ при 
тлумаченні загальних 
положень та принципів
судочинства

2 Тестування; 
виступи з 
доповідями; 
відповіді на 
питання.

1. Принцип верховенства 
права. 
2. Принцип законності. 
3. Принцип рівності. 
4. Процесуальна рівність. 
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5. Принцип загальності. 
6. Принцип гласності та 
відкритості. 
7. Забезпечення апеляційного
та касаційного оскарження 
рішень. 
8. Обов’язковість судових 
рішень. 
9. Удосконалення 
національно – правового 
механізму реалізації рішень 
ЄСПЛ.

6

Реалізація прав, 
гарантованих 
Європейською 
Конвенцією про 
захист прав людини і 
основоположних 
свобод

2

Виступ з 
доповіддю, 
обговорення; 
тестування;
усне опитування; 
дискусія.

1. Право на справедливий суд
(ст. 6 Конвенції). 
2. Право на життя (ст. 2 
Конвенції). 
3. Заборона катування, 
нелюдського і такого, що 
принижує гідність, 
поводження і покарання (ст. 
3 Конвенції). 
4. Право на свободу та 
особисту недоторканність 
( ст. 5 Конвенції). 
5. Право власності (ст.1 
Першого протоколу 
Конвенції). 
6. Право на повагу до 
приватного та сімейного 
життя та житла (ст. 8 
Конвенції). 
7. Свобода вираження 
поглядів (ст.10 Конвенції).

1. КОНТРОЛЬ І ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

7.1. Види контролю

Поточний.  Здійснюється  на  практичних  заняттях.  За  змістом  він
включає перевірку розуміння та запам’ятовування здобувачем навчального
матеріалу, що охоплюється темою лекційного та практичного занять, умінь
самостійно опрацьовувати нормативно-правові акти та навчально-методичну
літературу, здатність осмислити зміст теми, що вивчається, умінь публічно
чи  письмово  представити  певний  матеріал,  а  також  завдань  самостійної
роботи.

Модульний. Проводиться на останньому занятті модуля протягом двох
академічних годин. До модульного контролю допускаються здобувачів вищої
освіти, які виконали у повному обсязі всі види навчальних робіт, передбачені
робочою  програмою  навчальної  дисципліни.  Проводиться  методом
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тестування. Результати  модульного  контролю  доводяться  викладачем  до
відома студентів протягом тижня після його проведення. Оцінка за модуль
визначається  через  процентне  відношення  суми  набраних  балів  за  усі
контрольні  зрізи,  що проводились  протягом модуля  до суми максимально
можливих.  При  цьому  оцінка  може  бути  збільшеною  в  залежності  від
активності  студента  на заняттях,  своєчасності  та  ретельності  опрацювання
навчальних матеріалів, участі в олімпіадах, наукових конференціях тощо.

Підсумковий  (семестровий). Проводиться  в  усній  формі  за
екзаменаційними білетами. Кожний білет включає три питання, відповіді на
які передбачають вияв знань змісту навчальної дисципліни.

Розподіл рейтингових балів за видами контролю

Поточний Модульний
Підсумковий
(семестровий)Модуль 1 М1

Т1 6,7

20 40

Т2 6,7
Т3 6,7
Т4 6,7
Т5 6,7
Т6 6,7

Загалом 40 20
40

100

Бали, що отримані на заняттях округляються.
За кожну тему можна отримати максимум 2 бали, де:
5 =2 бали
4= 1,6 бали
3= 1,2 бали
2= 0,8 бали
1= 0,4 бали.

Рейтинг-план дисципліни

Модуль 1 Екзамен Сума
60 40 100

Графік виконання завдань

Графік  виконання  завдань  визначається  відповідно  до  розкладу
проведення  лекційних  і  практичних  занять  з  навчальної  дисципліни
«Застосування рішень ЄСПЛ в правозастосовній практиці».

Шкала оцінювання
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Оцінювання  знань  здобувачів  вищої  освіти  здійснюється  за  100-
бальною шкалою.

7.2. Форми контролю

У процесі контролю рівня сформованості компетентностей здобувачів
використовуються  такі  форми  контролю:  індивідуальний,  груповий,
фронтальний, комбінований; самоконтроль; взаємоконтроль.

1.3 КРИТЕРІЇ ОЦІНУВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Критерії  оцінювання  знань  студентів  з  конституційного  права
України на екзамені

35–40 балів отримують  здобувачі,  які  повно  та  ґрунтовно  розкрили
теоретичне  питання,  використавши  при  цьому  не  лише  обов’язкову,  а  й
додаткову літературу; повністю розкрили сутність поняття, дали його чітке
визначення  або  проаналізували  і  зробили  висновок  з  конкретного
теоретичного положення. 

30–35 балів отримують здобувачі,  які  в  цілому розкрили теоретичне
питання,  однак  не  повно  і  допустивши  деякі  неточності.  При  цьому  не
використав на достатньому рівні обов’язкову літературу; повністю розкрили
сутність поняття, дали його чітке визначення або проаналізували і зробили
висновок з конкретного теоретичного положення.

25–30 балів отримують  здобувачі,  які  правильно  визначили  сутність
питання,  але  розкрили  його  не  повністю,  допустивши  деякі  незначні
помилки; правильно, але лише частково визначили те чи інше поняття або
частково проаналізували і зробили висновок з теоретичного положення. 

15–25 балів отримують  здобувачі,  які  правильно  визначили  сутність
питання,  розкривши його  лише частково  і  допустивши при цьому  окремі
помилки, котрі не впливають на загальне розуміння питання; правильно, але
не  повністю  дали  визначення  поняття  або  поверхово  проаналізували  і
зробили висновок з теоретичного положення; правильно, але лише частково
визначили  те  чи  інше  поняття  або  частково  проаналізували  і  зробили
висновок з теоретичного положення.

5–15 балів отримують  здобувачі,  які  правильно  визначили  сутність
питання,  недостатньо  або  поверхово  розкривши  більшість  його  окремих
положень і допустивши при цьому окремі помилки, які частково вплинули на
загальне розуміння проблеми;  частково і  поверхово визначили те  чи інше
поняття або сформулювали висновок з теоретичного положення, допустивши
неточності та помилки.

0–5 балів отримують  здобувачі,  які  частково  та  поверхово  розкрили
лише  окремі  положення  питання  і  допустили  при  цьому  певні  суттєві
помилки, котрі значно вплинули на загальне розуміння питання; поверхово
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визначили те чи інше поняття або сформулювали висновок з теоретичного
положення, допустивши помилки.

ШКАЛА ОЦІНУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ЗА СИСТЕМОЮ ECTS

Рейтингова
оцінка Оцінка за стобальною шкалою Значення оцінки

A 90 – 100 балів
Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в

межах обов’язкового матеріалу з можливими
незначними недоліками

B 82 – 89 балів
Дуже добре – достатньо високий рівень знань
(умінь) в межах обов’язкового матеріалу без

суттєвих (грубих) помилок

C 74 – 81 балів Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з
незначною кількістю помилок

D 69 – 73 балів

Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із
значною кількістю недоліків, достатній для

подальшого навчання або професійної
діяльності

E 60 – 68 балів Достатньо – мінімально можливий допустимий
рівень балів знань (умінь)

FX 35 – 59 балів

Незадовільно з можливістю повторного
складання – незадовільний рівень знань, з

можливістю повторного перескладання за умови
належного самостійного доопрацювання

F 1 – 34 балів

Незадовільно з обов’язковим повторним
вивченням курсу – досить низький рівень знань

(умінь), що вимагає повторного вивчення
дисципліни

2. САМОСТІЙНА РОБОТА

№
з/п

Назва теми/розділу Форми роботи Оціночні форми
Графік

консультацій

1
Місце норм міжнародного
права у правовій системі 
України

Підготовка 
доповіді, 
відповідей на 
питання за 
матеріалами 
лекції. 

Оцінка якості 
доповіді, 
теоретичного 
матеріалу; 
участі в 
обговоренні.

Відповідно до
розкладу

2

Правова  природа
рішень  Європейського
Суду  з  прав  людини  в
України

Підготовка 
доповіді, 
відповідей на 
питання за 
матеріалами 
лекції. 

Оцінка якості 
доповіді, 
теоретичного 
матеріалу; 
участі в 
обговоренні.

Відповідно до
розкладу

3

Виконання рішень та 
застосування практики 
Європейського Суду з 
прав людини в України

Підготовка 
доповіді, 
підготовка до 
участі в груповій 
роботі.

Оцінка якості 
доповіді, 
теоретичного 
матеріалу; 
участі в 
обговоренні.

Відповідно до
розкладу

4 Прецедент в практиці Підготовка Оцінка якості Відповідно до
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прийняття рішень 
Європейського Суду з 
прав людини

доповіді, 
відповідей на 
питання за 
матеріалами 
лекції, до участі у 
дискусії.

доповіді, 
теоретичного 
матеріалу; 
участі у взаємо-
навчальній 
ситуації та 
дискусії.

розкладу

5

Застосування практики 
ЄСПЛ при тлумаченні 
загальних положень та 
принципів судочинства

Підготовка 
доповіді, 
підготовка до 
участі в груповій 
роботі.

Оцінка якості 
доповіді, 
теоретичного 
матеріалу; 
участі в 
обговоренні.

Відповідно до
розкладу

6

Реалізація прав, 
гарантованих 
Європейською 
Конвенцією про захист 
прав людини і 
основоположних свобод

Підготовка 
доповіді, 
відповідей на 
питання за 
матеріалами 
лекції, підготовка
до участі в 
дискусії та 
взаємонавчанні

Оцінка якості 
доповіді, 
теоретичного 
матеріалу; 
участі у взаємо-
навчальній 
ситуації та 
дискусії.

Відповідно до
розкладу

9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

9.1. Базова

1. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод : від 4
листопада 1950 року [Електронний ресурс] / Сайт Верховної Ради України. –
Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v015p710-04.

2.  Про  ратифікацію  Конвенції  про  захист  прав  людини  і
основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4,
7 та 11 до 11 Конвенції : закон України від 17 липня 1997 року // Офіційний
вісник України. – 1997. – № 29. – С. 11.

3. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду
з прав людини: Закон України від 23 лютого 2006 р. № 3477-IV // Відомості
Верховної Ради України. – 2006. – № 30. – Ст. 260.

4.  Рабінович  П.М.,  Федик  С.Є.  Особливості  тлумачення  юридичних
норм  щодо  прав  людини  (за  матеріалами  практики  Європейського  суду  з
прав людини)  //  Праці  Львівської  лабораторії  прав  людини і  громадянина
НДТ  державного  будівництва  та  місцевого  самоврядування  Академії
правових наук України / редкол. :  П.М. Рабінович (голов. ред.)  та ін.  –Л.,
2004. –145 с. –Серія 1. Дослідження та реферати. –Випуск 5.

5. Рабінович П.М. Застосування Європейської конвенції з прав людини
та практики Страсбурзького суду в Україні  (загальнотеоретичні  аспекти)  /
П.М. Рабінович, О.В. Соловйов // Праці Львівської лабораторії прав людини і
громадянина Наук.-дослід. ін-ту держ. будів. та місц. самовр. Національної
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суддів. – 2-ге вид. випр., допов. – Київ, 2015. – 208 с.

9.2. Допоміжна

1. Європейський суд з прав людини : Рішення у справі «Цимерман і
Штайнер  проти  Швейцарії»  від  20.06.83  р.  URL  :
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234-244.
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права  /  С.С.  Зміївська  //  Науковий  вісник  Міжнародного  гуманітарного
університету. Серія «Юриспруденція». – 2015. – № 14. – Т. 1. – С. 27–28.

4. ІсмайловК.Ю. Вплив рішень Європейського суду з прав людини на
систему джерел права України //Держава і право. 2011.Buп.51.С.75–80.

5.  Кайдаш  О.  Ю.  Адміністративно-правове  забезпечення  реалізації
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(загальнотеоретичний аспект) / Т. Дудаш // Право України. –2010. –No 2. –С.
173–179.
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