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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є міжнародні стандарти прав людини в 

сфері кримінального провадження з використанням загальнонаукових та спеціально-

кримінологічних методів, процедури, стадії та програми дослідження. 

Міждисциплінарні зв’язки: фундаментальні дисципліни – «Теорія держави та права», 

«Конституційне право»; галузеві дисципліни – «Кримінальне право», «Кримінально-

процесуальне право», «Кримінально-виконавче право», «Міжнародне право» та ін.; інші 

неюридичні дисципліни – «Основи права ЄС», «Міжнародне приватне право», «Міжнародне 

публічне право» та ін. 

Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що 

формують фахівця в галузі права за напрямом підготовки “Правознавство” та покликана 

забезпечити підготовку висококваліфікованих фахівців, здатних самостійно і на високому 

професійному рівні орієнтуватись в сучасних міжнародно-правових проблемах, пов’язаних із 

захистом прав людини,  та приймати адекватні рішення з урахуванням  сучасних світових 

тенденцій . 

Мета викладання дисципліни „Міжнародні стандарти прав людини в сфері 

кримінального провадження” – дати студентам суму знань у галузі існуючих стандартів 

захисту прав людини, зокрема щодо концепції міжнародного захисту прав людини, закріплену 

в Статуті ООН, а також ознайомити їх з природою і нормативним закріпленням міжнародних 

стандартів прав людини в Загальній декларації, Міжнародних пактах про права людини 1966 

р. і інших універсальних конвенціях ООН; здійснити порівняльний аналіз міжнародних 

стандартів прав людини з регіональними стандартами, висвітлити міжнародно-правові 

зобов’язання України у галузі дотримання прав і основних свобод людини. 

 Завдання вивчення навчальної дисципліни „Міжнародні стандарти прав людини в 

сфері кримінального провадження” полягає в тому, щоб сформувати у студентів розуміння : 

1) сучасних проблем правового забезпечення захисту прав людини  нормами 

універсального та регіонального міжнародного права; 

2) існуючих міжнародно-правових механізмів досягнення високого рівня захисту прав 

людини ; 

3) принципів, на яких ґрунтуються міжнародні стандарти в галузі прав людини. 

 У результаті вивчення навчальної дисципліни „Міжнародні стандарти прав людини в 

сфері кримінального провадження” студенти повинні знати:  універсальні та регіональні 

джерела міжнародних стандартів захисту прав людини; понятійний апарат системи 

міжнародних стандартів з питань захисту людини та основних свобод; принципи, на яких 

ґрунтується  співробітництво  держав в сфері міжнародно-правового захисту прав людини; 

концепцію походження прав людини; нормативний зміст міжнародних стандартів прав 

людини; засоби імплементації міжнародних норм з питань прав людини; міжнародно-правові 

зобов’язання України за універсальними та регіональними конвенціями  з прав людини; 

тенденції розвитку інституту міжнародного захисту прав людини у міжнародному праві. 

Вміти: визначати рівень дотримання міжнародних стандартів прав людини в будь-якій 

державі; укладати національні і міжнародні документи щодо захисту прав людини відповідно 

до міжнародних стандартів прав людини; аналізувати національні закони для визначення їх 

відповідності міжнародним стандартам прав людини. 

Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік. 

 

 

 

 

 

 

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

«Методологія та методика кримінологічних досліджень» 



для студентів аспірантури 
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 Тема 1. Міжнародні 

стандарти у сфері 

кримінального судочинства. 

Історичні аспекти 

впровадження міжнародних 

стандартів судочинства у 

національне законодавство. 
Система захисту прав 

людини в ООН 

2 2 2       

 

 Тема 2. Поняття та правова 

природа європейських 

стандартів забезпечення 

прав людини у 

кримінальному процесі 

України. сучасний стан 

впровадження міжнародних 

стандартів судочинства у 
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 Тема 3. Система 

європейських стандартів 

забезпечення прав людини у 

кримінальному процесі 

України. Актуальні питання 

та перспективи 

впровадження міжнародних 

стандартів судочинства у 

національне законодавство. 
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2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1. Міжнародні стандарти у сфері кримінального судочинства. Історичні 

аспекти впровадження міжнародних стандартів судочинства у національне 

законодавство. Система захисту прав людини в ООН 

Поняття міжнародних стандартів прав людини. Перелік прав людини, які підлягають 

дотриманню в усьому світі. Нормативний зміст загальновизнаних прав і свобод людини. 



Припустимі легальні обмеження прав людини. Юридична природа і обов’язкова сила 

міжнародних стандартів прав людини. 

Класифікація прав людини у сучасному міжнародному праві. Поділ прав людини за 

галузями регулювання: елементарні права, громадянські права, політичні права, соціально-

економічні і культурні права, принцип недискримінації. Поділ прав людини за часом 

виникнення:  перше покоління (елементарні, громадянські, політичні права): друге покоління 

(соціально-економічні і культурні права): третє покоління (права народів). Поділ прав людини 

за суб’єктом:  індивідуальні (права людини) і колективні (права народів). Поділ прав людини 

по їх змісту: на позитивні і негативні. 

Загальна декларація прав людини 1948 р. про права і свободи, які підлягають 

дотриманню в усьому світі. Комплексний характер прав особи. Перелік прав і свобод людини 

в Міжнародних пактах про права людини. Перелік прав і свобод людини в Конвенції про права 

дитини 1989 р. 

Регіональні стандарти прав людини щодо переліку прав і свобод у Конвенції про захист 

прав і свобод 1950 р. і протоколах №1-11; Американській конвенції про права людини 1969 р. 

Додатковому протоколі до Американської конвенції про права людини у галузі економічних , 

соціальних і культурних прав 1988 р. і Протоколі до Американської конвенції про права 

людини про скасування смертної кари 1990 р. ,Африканській хартії прав людини і прав народів 

1981 р.; Конвенції СНД про права і основні свободи людини 1995 р. 

Нормативний зміст міжнародних стандартів прав людини відповідно до Міжнародної 

Хартії прав людини. Легальні обмеження прав  і свобод людини, передбачені у міжнародних 

стандартах: а) обмеження, які встановленні законом виключно з метою забезпечення 

належного визнання та поваги прав і свобод інших; б) обмеження, які є необхідними для 

охорони державної безпеки, громадського порядку, здоров’я чи моральності населення; в) 

обмеження, які офіційно оголошуються державою під час надзвичайного становища в державі, 

при якому життя нації перебуває під загрозою.  

Конституція України 1996 р. про легальні обмеження конституційних прав і свобод 

людини і громадянина. 

Соціальні причини виникнення інституту міжнародного захисту прав людини після 

Другої світової війни. Положення Статуту ООН про права людини і їх правове значення. 

Становлення принципу поваги прав людини у сучасному міжнародному публічному праві. 

Віденська декларація і Програма дій 1993 р. про подальший розвиток міжнародного захисту 

прав людини. 

Функції і повноваження органів ООН у галузі прав людини: Генеральної Асамблеї, 

Економічної і Соціальної Ради, Ради Безпеки. Міжнародного Суду, Секретаріату. Допоміжні 

постійні органи ООН у галузі прав людини: Комісія по правах людини, її Підкомісія по 

попередженню дискримінації і захисту меншин. Комісія по положенню жінок. Тимчасові 

допоміжні органи ООН у галузі прав людини. Правова природа документів ООН з прав 

людини. Головні напрямки співробітництва держав у галузі прав людини у межах ООН. 

Кодифікація і прогресивний розвиток міжнародно-правових норм з прав людини. 

Міжнародна хартія прав людини (Загальна декларація прав людини 1948 р., Міжнародний пакт 

про економічні, соціальні і культурні права 1966 р., Міжнародний пакт про громадянські і 

політичні права 1966 р.). Основні універсальні декларації і конвенції з прав людини. 

Регіональні декларації і конвенції з прав людини. 

Декларації і Програма дій другої Всесвітньої конференції з прав людини 1993 р. у Відні 

про тенденції розвитку міжнародного захисту прав людини. 

 

Тема 2. Імплементація міжнародних стандартів прав людини 

Концепція здійснення норм міжнародного публічного права. Особливості здійснення 

міжнародно-правових норм з прав людини. 

Поняття імплентації міжнародних стандартів прав людини. Система засобів імплентації 

міжнародних стандартів прав людини. Міжнародні засоби імплементації. Національні засоби 

імплементації. 



Міжнародні механізми і процедури імплементації стандартів прав людини. Система 

міжнародних засобів імплементації у рамках ООН. Доповіді держав. Розгляд скарг держав-

учасниць конвенції на порушення іншою державою-учасницею своїх зобов'язань у галузі прав 

людини. Розгляд індивідуальних скарг осіб. Факультативний протокол 1966 р. до 

Міжнародного пакту про громадянські і політичні права 1966 р. Конвенційні органи 

міжнародної імплементації стандартів прав людини. 

Національні механізми і процедури імплементації міжнародних прав людини. 

Ратифікація, приведення у відповідність з міжнародними зобов'язаннями законодавства 

країни, її судової і адміністративної практики. 

Імплементація міжнародних стандартів прав людини внаслідок діяльності недержавних 

організацій  

Засоби діяльності недержавних організацій:  розслідування  брутальних порушень прав 

людини, публічне обговорення порушень прав людини, публічні доповіді про стан дотримання 

прав людини, петиції до ООН; інших міжнародних організацій, виявлення фактів, прямі 

контакти з жертвами порушень прав. Участь недержавних організацій у розробці міжнародно-

правових норм у галузі прав людини. 

 

Тема 3. Система європейських стандартів забезпечення прав людини у 

кримінальному процесі України. Актуальні питання та перспективи впровадження 

міжнародних стандартів судочинства у національне законодавство. 

Необхідність  регіональних угод  і  органів  з  прав  людини. Особливості регіональних 

систем захисту прав людини. 

Європейська система захисту прав людини. Рада Європи і Європейський Союз: функції 

і повноваження з прав людини. Європейська конвенція прав людини 1950 р. і протоколи № 1-

11 до неї. Європейський суд з прав людини. Вивчення прецедентів: свобода особи, право на 

справедливий суд, свобода слова. 

Міжамериканська система захисту прав людини. Джерела. Механізм для імплементації 

міжнародних зобов'язань. Функції існуючих органів з прав людини. Порівняння з 

європейською системою захисту прав людини. Прецеденти. 

Африканська система захисту прав людини. Африканська хартія прав людини і прав 

народів 1981 р. Механізм імплементації, її ефективність. 

Захист прав людини в СНД. Джерела. Механізм імплементації. Функції органів з прав людини. 

Порівняльний аналіз з європейською системою захисту прав людини. 

Міжнародно-правова відповідальність і санкції за порушення міжнародних стандартів 

прав людини. Політичні і економічні передумови порушень прав людини. Сутність, і 

проблеми визначення масштабів порушення прав людини. 

Зобов'язання держав дотримуватись міжнародних стандартів прав людини і збереження 

загального миру і безпеки. Стан дотримання прав людини в Іраку і Ірані. 

Зобов'язання держав дотримуватися міжнародних стандартів прав людини і 

забезпечення демократії. Стан дотримання прав людини в африканських країнах, Китаї, 

М’янмі. 

Дотримання міжнародних стандартів прав людини в Україні. 

 

 

Теми семінарських занять 
 

Тема 1. Міжнародні стандарти у сфері кримінального судочинства. Історичні 

аспекти впровадження міжнародних стандартів судочинства у національне 

законодавство. Система захисту прав людини в ООН 

План 

1. Міжнародні стандарти у сфері кримінального судочинства. 

2. Історичні аспекти впровадження міжнародних стандартів судочинства у національне 

законодавство. 

3. Система захисту прав людини в ООН 
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