
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
    1. Код: ВБ4 

2. Назва: Практика застосування європейської конвенції з прав людини 
3. Тип: Вибіркова 

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський) 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 1 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Міщук Інна 

Володимирівна к.ю.н., доцент, професор кафедри конституційного права та галузевих 

дисциплін 

9. Результати навчання:  
-Розуміти історичний, економічний, технологічний і культурний контексти розвитку 

правоохоронної діяльності.  

-Збирати необхідну інформацію з різних джерел, аналізувати і оцінювати її. 

-Розробляти тексти та документи з питань професійної діяльності, вільно спілкуватися 

українською та іноземною мовами усно і письмово у соціальній і професійній сферах. 

-Здійснювати пошук та аналіз новітньої інформації у сфері правоохоронної діяльності, мати 

навички саморозвитку та самоосвіти протягом життя, підвищення професійної майстерності, 

вивчення та використання передового досвіду у сфері правоохоронної діяльності.  

-Аналізувати взаємодію міжнародного права та міжнародно-правових 9 систем з правовою 

системою України на основі усвідомлення основних сучасних правових доктрин, цінностей та 

принципів функціонування права.  

-Інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі правозастосування у різних сферах 

професійної діяльності.   

10. Форми організації занять: лекції, семінарські заняття з використанням традиційних і 

інноваційних методів викладання, модульний контроль. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Філософія права, Іноземна 

мова за професійним спрямуванням (Рівень В2), Міжнародний досвід здійснення приватної 

детективної діяльності. 

12. Зміст курсу:  Загальні положення про права людини, Загальна характеристика Європейської 

конвенції з прав людини, Європейський суд з прав людини, Процедура розгляду справ у 

Європейському суді з прав людини та порядок виконання його рішень, Застосування практики 

ЄСПЛ у національній судовій практиці, Позови ЄСзПЛ проти України, Основні права та свободи, 

які можуть захищатися у ЄСПЛ. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Association of British Investigators [Електронний ресурс]. Офіційний сайт Асоціації 

Британських детективів. URL: http://www.theabi.org.uk 

2. Господарський кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15 

3. Закон України ««Про Національну поліцію»» від 02.11.2018 р. № 580-VIII (із змінами і 

доповненнями) URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19 

4. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань» від 06.12.2016 р. № 2491-VIII, (із змінами і доповненнями) URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15 

5. Закон України «Про Про запобігання корупції» від 03.08.2017 р. ) URL: 

https://zakon.help/law/1700-VII/edition03.08.2017 

6. Закон України «Про судову експертизу» від 25.02.1994 р. № 4038-XII (із змінами і 

доповненнями 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. лекцій, 16 год. практичних занять, 58 год. самостійної роботи. Разом – 90 год. Методи: 

інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження ділових та 

рольових ігор, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних 

засобів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Поточний контроль: тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 

 

Завідувач кафедри 

конституційного права та галузевих дисциплін І.В.Міщук к.ю.н., 

доцент 

 

DESCRIPTION OF THE COURSE 
1. Code: VB4 

2. Name: Practice of application of the European Convention on Human Rights 

3. Type: Selective 
4. Level of higher education: ІІ magistr 

5. Study year, when the discipline is offered: 1 
6. Study semester, when the discipline is studied: 1 

7. Number of established credits ECTS: 3 
8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Mishchuk I.V, 

candidate of Juridical Sciences, associate professor, professor of Constitutional Law and branch 

disciplines. 

9. Learning outcomes: 
- Understand the historical, economic, technological and cultural contexts of law enforcement 

development. 

- Collect the necessary information from various sources, analyze and evaluate it. 

- Develop texts and documents on professional activities, communicate fluently in Ukrainian and 

foreign languages orally and in writing in the social and professional spheres. 

- Search and analyze the latest information in the field of law enforcement, have the skills of self-

development and self-education throughout life, professional development, study and use of best 

practices in law enforcement. 

-Analyze the interaction of international law and international legal 9 systems with the legal system 

of Ukraine on the basis of awareness of the basic modern legal doctrines, values and principles of 

law. 

-Integrate the necessary knowledge and solve complex problems of law enforcement in various 

areas of professional activity. 

10. Forms organization of lessons: lectures, seminars using traditional and innovative teaching 

methods, modular control. 

11. Subjects what precede the study of this discipline: Philosophy of Law, Foreign Language for 

Professional Purposes (Level B2), International experience in conducting private detective work.  
12. Course content: General characteristics of labor legislation. Acts of the social partnership system of 

legal regulation of labor relations. Legal regulation of employment. The concept of employment 

contract and its characteristics. Termination of the employment contract. Legal regulation of working 

time. Legal regulation of rest time. Responsibility in labor law. Individual labor disputes. Collective 

labor disputes. Supervision and control over compliance with labor legislation. 

13. Recommended educational publications: 
1. Association of British Investigators [Електронний ресурс]. Офіційний сайт Асоціації Британських 

детективів. URL: http://www.theabi.org.uk 

2. Господарський кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15 

3. Закон України ««Про Національну поліцію»» від 02.11.2018 р. № 580-VIII (із змінами і 

доповненнями) URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19 

4. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань» від 06.12.2016 р. № 2491-VIII, (із змінами і доповненнями) URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15 

5. Закон України «Про Про запобігання корупції» від 03.08.2017 р. ) URL: 

https://zakon.help/law/1700-VII/edition03.08.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Закон України «Про судову експертизу» від 25.02.1994 р. № 4038-XII (із змінами і 

доповненнями Про охорону праці : Закон України від 14 жовтня 1992 року N 2694- XII URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0024-94 (дата звернення: 19.06.2020) 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
20 hours of lectures, 20 hours of practical classes, 80 hours of individual work. Together - 120 hours. 

Methods: interactive lectures, elements of problem lectures, individual tasks, introduction of business 

and role-playing games, individual and group research tasks, ussng multimedia. 

15. Forms and evaluation criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Current control: testing, surveys. 

16. Language of instruction: Ukrainian 

 

Deputy Director of Teaching and Guiding, associate 

professor, 

Candidate of Legal Sciences Mishchuk I.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


