
 

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

 

Факультет права та міжнародних відносин  
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ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ  

з дисципліни  

«Судова практика з прав людини» 

 

 

Курс: V 

Спеціальність: право  

Форма проведення: письмова (тестування). 

Тривалість проведення: 2 академічні години (1 год 20 хв) . 

Максимальна кількість балів:  40 балів. 

Критерії оцінювання:  

Кількість 

балів 

Значення оцінки  

37-40 

балів 

Допущено не більше 3 помилок у тестових завданнях. Відповіді 

повні. Студент вільно володіє теоретичним матеріалом.  

36-30 

балів 

Допущено не більше 10 помилок у тестових завданнях. 

Відповіді повні, з незначними неточностями. Студент володіє 

теоретичним матеріалом.  

29-15 

балів 

Допущено не більше 15 помилок у тестових завданнях. 

Відповіді з суттєвими неточностями. Студент володіє 

теоретичним матеріалом на низькому рівні.  

14-1 

балів 

Допущено більше 15 помилок у тестових завданнях. Відповіді з 

суттєвими неточностями. Студент не володіє теоретичним 

матеріалом. 

 

 

Орієнтовний перелік питань:   

1. Визначити Європейський механізм захисту прав людини 

2. Охарактеризувати порядок формування ЄСПЛ 

3. Охарактеризуйте завдання ЄСПЛ 

4. Охарактеризуйте повноваження ЄСПЛ 

5. Розкрити структуру ЄСПЛ 

6. Визначити юрисдикцію ЄСПЛ 

7. Охарактеризувати суб’єків звернення до ЄСПЛ 

8. Визначте порядок подання скарг до ЄСПЛ 

9. Охарактеризуйте підстави неприйнятності заяв до ЄСПЛ 

10. Розкрийте загальний порядок інтерпретація положень Конвенції про захист прав 

людини та основоположних свобод 

11. Розкрийте засади тлумачення Конвенції про захист прав людини та основоположних 

свобод 

12. Охарактеризуйте Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 



13. Розкрийте значення розуміння методів тлумачення для підготовки заяв до ЄСПЛ 

14. Дайте загальну характеристику методів тлумачення Конвенції про захист прав 

людини та основоположних свобод 

15. Охарактеризуйте філологічний метод  тлумачення Конвенції про захист прав людини 

та основоположних свобод 

16. Охарактеризуйте історичний метод  тлумачення Конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод 

17. Охарактеризуйте цільовий (телеологічний) метод  тлумачення Конвенції про захист 

прав людини та основоположних свобод 

18. Охарактеризуйте системний метод  тлумачення Конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод 

19. Охарактеризуйте функціональний метод  тлумачення Конвенції про захист прав 

людини та основоположних свобод 

20. Визначте правотворче значення рішень ЄСПЛ 

21. Визначте межі обов’язковості прецедентів ЄСПЛ 

22. Охарактеризуйте значення правових позицій ЄСПЛ 

23. Охарактеризуйте юридичні зобов’язання України щодо виконання приписів Конвенції 

про захист прав людини та основоположних свобод. 

24. Визначте правові підстави застосування судами України прецедентів ЄСПЛ. 

25. Визначте основні етапи створення ЄСПЛ 

26. Визначте компетенцію ЄСПЛ 

27. Охарактеризуйте судову практику ЄСПЛ як джерело права 

28. Охарактеризуйте судову практику ЄСПЛ як джерело національного права, зокрема 

права України 

29. Охарактеризуйте порядок виконання рішень ЄСПЛ в Україні 

30. Охарактеризуйте принцип ефективного й динамічного тлумачення Конвенції про 

захист прав людини та основоположних свобод 

31. Охарактеризуйте принцип забезпечення певної свободи національного розсуду 

Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 

32. Охарактеризуйте принцип автономного тлумачення Конвенції про захист прав 

людини та основоположних свобод 

33. Охарактеризуйте принцип забезпечення мінімальних гарантій прав і свобод людини 

Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 

34. Охарактеризуйте Закон України «Про виконання рішень та застосування практики 

Європейського суду з прав людини» 

35. Охарактеризуйте строки подання скарги до ЄСПЛ 

36. Охарактеризуйте роль представника особи під час подання та розгляду скарги до 

ЄСПЛ 

37. Охарактеризуйте причини та підстави відмови у розгляді заяви ЄСПЛ 

38. Охарактеризуйте судову практику ЄСПЛ як джерело права 

39. Розкрийте форму та зміст заяви до ЄСПЛ 

40. Наведіть приклади звернення до ЄСПЛ громадянами України 
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