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1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників
Кількість кредитів:
3
Загальна кількість годин:
90
Рік вивчення дисципліни
2
за навчальним планом:
Семестр:
4
Тижневе навантаження (год.):
аудиторне:
2
самостійна робота:
4
Форма підсумкового
залік
контролю:
Мова навчання:
українська

Розподіл годин за навчальним планом
Форма навчання
Денна
Заочна

Вид занять
Лекції:

12

8

Практичні заняття:
Лабораторні заняття:
Семінарські заняття:
Самостійна робота:

12
66

4
78

Консультації:

-

-

Індивідуальні заняття:

-

-

Консультативну допомогу здобувачі вищої освіти можуть отримати у ННП кафедри
(назва кафедри), які безпосередньо проводять заняття або звернувшись з письмовим запитом
на електронну пошту за адресою miniailo.nina@tnu.edu.ua..

2. Програма навчальної дисципліни
Передумови для вивчення дисципліни:
Препозит:
Кримінальне право
Кримінологія

Постпозит
Управління проектами та програмами

Мета вивчення дисципліни:
Основноюметою вивчення дисципліни є надання слухачам інформації щодо аналізу

актуальних теоретико-методологічних, нормативно-правових і практичних
аспектів реалізації міжнародних стандартів кримінального судочинства в
судовому провадженні; особливості реалізації судом міжнародних стандартів,
якими передбачені особисті права учасників кримінального провадження, та
визначено специфіку реалізації в судовому провадженні міжнародних
стандартів права на справедливий суд та його елементів; існуючих стандартів
захисту прав людини, зокрема щодо концепції міжнародного захисту прав
людини, закріпленої в Статуті ООН, а також ознайомити їх з природоюі
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 міжнародноправові зобов’язання України у галузі дотримання прав і основних свобод
людини у сфері кримінального провадження.
Очікувані програмні результати навчання за дисципліною (за Освітньою
програмою):

ПРН 1
ПРН 2

ПРН 3

Мати передові знання з права, а також дослідницькі навички, достатні для
проведення наукових і прикладних досліджень на рівні останніх світових
досягнень з відповідного напряму, та отримання нових знань у сфері права.
Вільно презентувати та обговорювати, з фахівцями в галузі права і
нефахівцями, результати досліджень, наукову та прикладну проблематику
права, державною та іноземною мовами, оприлюднювати результати
досліджень у провідних наукових виданнях.
Розробляти та реалізовувати наукові проєкти та нормативно-правові акти,
розв’язувати значущі наукові проблеми права з врахуванням етичних,
соціальних, економічних, соціологічних та інших аспектів.

Загальні та спеціальні компетентності, що формуються у процесі вивчення
дисципліни
Результати навчання
Шифр та назва
Уміння/
Відповідальність
компетентності
Знання
Комунікація
навички
і автономія
Загальні компетентності (ЗК)
ПРН
ПРН
ПРН
ПРН
ЗК1. Здатність до
абстрактногомислення,
аналізу та синтезу.
ЗК4. Формування системного
наукового світогляду,
професійної етики та
загального культурного
кругозору.
ЗК7. Здатність працювати в
міжнародному контексті.

ПРН1

ПРН1

ПРН2

ПРН2

ПРН1

ПРН3

ПРН1

ПРН1

ПРН1

ПРН2

ПРН2

ПРН2

Фахові (предметні) компетентності (ФК)
ФК 4 Здатність здійснювати
наукове тлумачення норм
національного законодавства,
в тому числі на деокупованих
територіях. Застосовувати
Європейське законодавство
та акти міжнародних
наукових інституцій та
ПРН1
ПРН1
ПРН1
аналізувати їх вплив на
національне законодавство.
Володіти нормопроєктною
технікою для складання
практичних рекомендацій по
вдосконаленню вітчизняних
та міжнародних нормативноправових актів.
ФК5 Здатність до
законодавчої та
ПРН2
ПРН2
ПРН2
правозастосовної діяльності
Вміння застосовувати норми
права, подавати обґрунтовані
пропозиції.

ПРН1

ПРН2

Зміст навчальної дисципліни
Тема 1. Міжнародні стандарти прав людини. Юрисдикція Європейського суду з
прав людини.
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, соціальноекономічні і культурні права, принцип недискримінації. 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. Міжнародно-правові акти, в яких
закріплені стандарти захисту прав людини у кримінальному провадженні. Конвенція про
захист прав людини і основоположних свобод – основне джерело формування міжнародних
стандартів прав і свобод людини у сфері кримінального судочинства. Юрисдикція
Європейського суду з прав людини.Місце міжнародних договорів, згода на обов’язковість
яких надана Верховною Радою України, в системі національного права України. Принцип
субсидіарності, принцип відмови від абстрактного контролю та принцип свободи розсуду
держави у діяльності Європейського суду з прав людини. Заходи індивідуального та
загального характеру. ПілотнірішенняЄвропейського суду з прав людини.Нормативноправові підставита порядок застосуванняКонституційним Судом України та судами загальної
юрисдикції України практики Європейського суду з прав людини.Проблеми застосування
практики Європейського суду з прав людини в Україні.
Тема 2. Міжнародні стандарти протидії катуванню, нелюдському і такому, що
принижує гідність, поводженню і покаранню особи
Види неналежного поводження та відмінності між ними.Форми забороненого
поводження. Гарантії проти жорстокого поводження. Обов’язок проведення ефективного
розслідування фактів жорстокого поводження. Критерії ефективного розслідування. Оцінка
судом доказів, отриманих внаслідок катування, нелюдського або такого, що принижує
гідність особи, поводження або погрози застосування такого поводження, на предмет їх
допустимості. Судова практика у справах про порушення заборони катувань та інших
жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарань в
Україні.

Тема 3. Складові елементи права на справедливий судовий розгляд
Доктринальні підходи щодо структурних елементів права на справедливий судовий
розгляд. Право на усний судовий розгляд та особисту присутність обвинуваченого під час
судового розгляду кримінальної справи. Право на відкритий судовий розгляд. Право на
публічне оголошення судового рішення, ухваленого за результатами судового розгляду.
Право на безперешкодний доступ до правосуддя. Суд, встановлений законом. Поняття суду в
розумінні ст. 6 КЗПЛ. Поняття незалежного суду. Поняття безстороннього суду.Поняття
суб'єктивної безсторонності суду в тлумаченні ЄСПЛ.Поняття об'єктивної безсторонності
суду в тлумаченні ЄСПЛ. Поняття «розумний строк» в тлумаченні Європейського Суду з
прав людини. Критерії для визначення розумності строків. Оскарження розумних строків
згідно з законодавством України.Процесуальні гарантії справедливого судового розгляду
згідно з п.п. 2, 3 ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод
Тлумачення положення про презумпцію невинуватості, закріпленого в п. 2 ст. 6 КЗПЛ,
Європейським Судом з прав людини. Мінімальні процесуальні гарантії, передбачені підп.
«а», «b» п. 3 ст. 6 КЗПЛ. Змагальність та рівноправність сторін у судовому процесі.
Закріплені в п. 3 КЗПЛ процесуальні гарантії, які покликані забезпечити реалізацію
принципу змагальності. Право на виклик свідків. Право на перехресний допит свідків. Право
на безоплатну допомогу перекладача. Право особи, яка обвинувачується у вчиненні
кримінального правопорушення, на захист. Елементи права особи на захист, гарантованого
підп. «с» п. 3 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Умови
забезпечення обвинуваченому безоплатної правової допомоги. Забезпечення підозрюваному
на стадії досудового розслідування права на безоплатну правову допомогу як процесуальна
гарантія права обвинуваченого на справедливий судовий розгляд. Співвідношення
міжнародних стандартів права особи на захист з національними стандартами.

Тема 4. Реалізація права на захист у кримінальному провадженні відповідно до
вимог міжнародних стандартів
Поняття, зміст та забезпечення права на захист у кримінальному провадженні.
Міжнародні стандарти реалізації права на захист у кримінальному провадженні: поняття та
система. Реалізація права на захист при застосуванні заходів забезпечення кримінального
провадження відповідно до вимог міжнародних стандартів». «Реалізація права на захист під
час ініціювання та проведення слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій: міжнародні
стандарти та законодавство України. Реалізація права на захист у контексті міжнародних
стандартів при здійсненні окремих процесуальних дій після повідомлення про підозру.
Реалізація права на захист при закінченні досудового розслідування відповідно до вимог
міжнародних стандартів. Реалізація права на захист під час підготовчого провадження в
контексті дотримання вимог міжнародних стандартів. Реалізація права на захист під час
судового розгляду в суді першої інстанції відповідно до вимог міжнародних стандартів.
Реалізація права на захист під час перегляду судових рішень відповідно до вимог
міжнародних стандартів.Міжнародні стандарти права особи на свободу та особисту
недоторканність. Допустимі підстави позбавлення свободи згідно з ч. 1 ст. 5 Конвенції про
захист прав людини і основоположних свобод. Підстави та умови обрання запобіжних
заходів, пов'язаних з позбавленням свободи, та продовження їх строків згідно з практикою
ЄСПЛ та кримінальним процесуальним законодавством України.Обгрунтована підозра як
підстава для обрання запобіжного заходу, пов'язаного з позбавленням свободи, та
продовження його строків.Наявність ризиків (ризику), які дають достатні підстави вважати,
що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, проти яких спрямовані
запобіжні заходи.Ризик переховування від органів досудового розслідування та/або
суду.Ризик знищення, переховування або спотворення будь-якої із речей чи документів, які
мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.Ризик

незаконного впливу на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого,
експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні.Ризик перешкоджання
кримінальному провадженню іншим чином.Ризик вчинення іншого кримінального
правопорушення чи продовження кримінального правопорушення, у вчиненні якого
підозрюється, обвинувачується.Недостатність застосування більш м’яких запобіжних заходів
для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні сторони обвинувачення.Умови
визнання затримання «законним». Проблема «незапротокольованого затримання» в
Україні.Процесуальні гарантії у випадку позбавлення свободи, надані ст. 5 Конвенції про
захист прав людини і основоположних свобод.

Тема 5. Міжнародні стандарти права на відшкодування (компенсацію) шкоди,
завданої внаслідок незаконного затримання, тримання під вартою, засудження
Право на відшкодування (компенсацію) шкоди, гарантоване п. 5 ст. 5 Конвенції про
захист прав людини і основоположних свобод та ст. 3 Протоколу №7 до Конвенції. Практика
Європейського Суду з прав людини щодо тлумачення праванавідшкодування (компенсацію)
шкоди у випадку незаконного арешту, затримання, засудження.Право особи на компенсацію
у випадку незаконного арешту або затримання.Право на компенсацію у
випадкусудовоїпомилки.Регулюванняпитаннявідшкодування
(компенсації)
шкоди,
завданоївнаслідокнезаконного засудження, незаконного повідомлення про підозру у
вчиненнікримінальногоправопорушення, незаконного взяття
і
триманняпідвартою,
незаконного затримання, актами законодавстваУкраїни.

Тема
6.
Міжнародністандартизабезпечення
прав
потерпілихосіб
в
кримінальномупровадженні
Міжнародні стандарти процесуального становища потерпілого в кримінальному
провадженні.Міжнародні стандарти відшкодування шкоди особі, яка потерпіла від
кримінального правопорушення, за рахунок держави.Законодавча регламентація права на
відшкодування (компенсацію) шкоди особі, яка потерпіла від кримінального
правопорушення, за рахунок держави в Україні. Основні напрямки удосконалення
законодавства України у цій сфері.

Денна форма навчання
Назви розділів і тем

Кількість годин
денна форма
Всього
у тому числі
л

1

2

Тема 1. Міжнародні стандарти прав людини.
Юрисдикція Європейського суду з прав людини.
Тема 2. Міжнародні стандарти протидії катуванню,
нелюдському і такому, що принижує гідність,
поводженню і покаранню особи
Тема 3.Складові елементи права на справедливий
судовий розгляд.Процесуальні гарантії справедливого

15

3

п/лаб. сем.

4

с. р.

5

6

2

2

11

15

2

2

11

15

2

2

11

судового розгляду згідно з п.п. 2, 3 ст. 6 Конвенції про
захист прав людини та основоположних свобод
Тема 4.Реалізація права на захист у кримінальному
провадженні відповідно до вимог міжнародних
стандартів.Міжнародні стандарти права особи на
свободу та особисту недоторканність
Тема 5. Міжнародні стандарти права на відшкодування
(компенсацію) шкоди, завданої внаслідок незаконного
затримання, тримання під вартою, засудження
Тема 6. Міжнародні стандарти забезпечення прав
потерпілихоіб в кримінальному провадженні

Разом
Залік
Усього годин

15

2

2

11

15

2

2

11

15

2

2

11

90
2
90

12
2
14

12

66

12

66

Заочна форма навчання
Назви розділів і тем

Кількість годин
денна форма
Всього
у тому числі
л

1

2

Тема 1. Міжнародні стандарти прав людини.
Юрисдикція Європейського суду з прав людини.
Тема 2. Складові елементи права на справедливий
судовий розгляд
Тема 3.Реалізація права на захист у кримінальному
провадженні відповідно до вимог міжнародних
стандартів
Тема 4.Міжнародні стандарти права на відшкодування
(компенсацію) шкоди, завданої внаслідок незаконного
затримання, тримання під вартою, засудження

25

Разом
Залік
Усього годин

3

п/лаб. сем.

4

с. р.

5

6

2

2

21

25

2

-

23

20

2

-

18

20

2

2

16

90
2
92

8
2
10

4

78

4

78

4. Організація самостійної роботи студентів
Самостійна робота є засобом засвоєння навчального матеріалу у час, вільний від
обов’язкових навчальних занять. Для організації самостійної роботи слухач спершу
обов’язково повинен ознайомитись із навчальними матеріалами наданими викладачем за
наданим завданням. У подальшому, передбачається можливість самостійного пошуку
додаткового навчального матеріалу, засвоєння нового матеріалу, повторення та закріплення
його застосування на практиці. Надається перевага колективній роботі під контролем
викладача.
4.1. Підготовка до семінарських та практичних (лабораторних) занять
Підготовка студента до семінарських занять повинна здійснюватись першочергово на
основі матеріалу наданого викладачем, а також на основі додаткової літератури та
додаткового наочного матеріалу. Підготовка здійснюється відповідно до плану, наданого

викладачем.
Тема 1. Міжнародні стандарти прав людини. Юрисдикція Європейського суду з
прав людини.
1. Поняття міжнародних стандартів прав людини. Юридична природа і обов’язкова
сила міжнародних стандартів прав людини.
2. Класифікація прав людини у сучасному міжнародному праві.
3. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод – основне джерело
формування міжнародних стандартів прав і свобод людини у сфері кримінального
судочинства.
4. Юрисдикція Європейського суду з прав людини.
5. Місце міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною
Радою України, в системі національного права України.
6. Принцип субсидіарності, принцип відмови від абстрактного контролю та принцип
свободи розсуду держави у діяльності Європейського суду з прав людини.
7.Нормативно-правові підставита порядок застосуванняКонституційним Судом
України та судами загальної юрисдикції України практики Європейського суду з прав
людини.
8. Проблеми застосування практики Європейського суду з прав людини в Україні.
Тема 2. Міжнародні стандарти протидії катуванню, нелюдському і такому, що
принижує гідність, поводженню і покаранню особи
1. Види неналежного поводження та відмінності між ними.
2. Форми забороненого поводження.
3. Гарантії проти жорстокого поводження.
4. Оцінка судом доказів, отриманих внаслідок катування, нелюдського або такого, що
принижує гідність особи, поводження або погрози застосування такого поводження, на
предмет їх допустимості.
5. Судова практика у справах про порушення заборони катувань та інших жорстоких,
нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарань в Україні.
Тема 3. Складові елементи права на справедливий судовий розгляд
1. Доктринальні підходи щодо структурних елементів права на справедливий судовий
розгляд.
2. Право на усний судовий розгляд та особисту присутність обвинуваченого під час
судового розгляду кримінальної справи.
3. Право на відкритий судовий розгляд.
4. Право на публічне оголошення судового рішення, ухваленого за результатами
судового розгляду.
5. Право на безперешкодний доступ до правосуддя.
6. Поняття незалежного суду. Поняття безстороннього суду.
Тема 4. Процесуальні гарантії справедливого судового розгляду згідно з п.п. 2, 3 ст.
6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод
1. Тлумачення положення про презумпцію невинуватості, закріпленого в п. 2 ст. 6
КЗПЛ, Європейським Судом з прав людини.
2. Мінімальні процесуальні гарантії, передбачені підп. «а», «b» п. 3 ст. 6 КЗПЛ.
Змагальність та рівноправність сторін у судовому процесі.
3. Право на перехресний допит свідків.
4. Право на безоплатну допомогу перекладача.

5. Право особи, яка обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, на
захист. Елементи права особи на захист, гарантованого підп. «с» п. 3 ст. 6 Конвенції про
захист прав людини і основоположних свобод.
6. Умови забезпечення обвинуваченому безоплатної правової допомоги.
7. Співвідношення міжнародних стандартів права особи на захист з національними
стандартами.
Тема 5. Реалізація права на захист у кримінальному провадженні відповідно до
вимог міжнародних стандартів
1. Поняття, зміст та забезпечення права на захист у кримінальному провадженні.
2. Міжнародні стандарти реалізації права на захист у кримінальному провадженні:
поняття та система.
3. Реалізація права на захист при застосуванні заходів забезпечення кримінального
провадження відповідно до вимог міжнародних стандартів.
4. Реалізація права на захист під час ініціювання та проведення слідчих та негласних
слідчих (розшукових) дій: міжнародні стандарти та законодавство України.
5. Реалізація права на захист у контексті міжнародних стандартів при здійсненні
окремих процесуальних дій після повідомлення про підозру.
6. Реалізація права на захист при закінченні досудового розслідування відповідно до
вимог міжнародних стандартів.
7. Реалізація права на захист під час підготовчого провадження в контексті дотримання
вимог міжнародних стандартів.
8. Реалізація права на захист під час судового розгляду в суді першої інстанції
відповідно до вимог міжнародних стандартів.
9. Реалізація права на захист під час перегляду судових рішень відповідно до вимог
міжнародних стандартів.
Тема 6. Міжнародні стандарти права особи на свободу та особисту
недоторканність
1. Допустимі підстави позбавлення свободи згідно з ч. 1 ст. 5 Конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод.
2. Підстави та умови обрання запобіжних заходів, пов'язаних з позбавленням свободи,
та продовження їх строків згідно з практикою ЄСПЛ та кримінальним процесуальним
законодавством України.
3. Обгрунтована підозра як підстава для обрання запобіжного заходу, пов'язаного з
позбавленням свободи, та продовження його строків.
4. Наявність ризиків (ризику), які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний,
обвинувачений, засуджений може здійснити дії, проти яких спрямовані запобіжні заходи.
5. Недостатність застосування більш м’яких запобіжних заходів для запобігання ризику
або ризикам, зазначеним у клопотанні сторони обвинувачення.Умови визнання затримання
«законним».
6. Проблема «незапротокольованого затримання» в Україні.Процесуальні гарантії у
випадку позбавлення свободи, надані ст. 5 Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод.
Тема 7. Міжнародні стандарти права на відшкодування (компенсацію) шкоди,
завданої внаслідок незаконного затримання, тримання під вартою, засудження
1. Право на відшкодування (компенсацію) шкоди, гарантоване п. 5 ст. 5 Конвенції про
захист прав людини і основоположних свобод та ст. 3 Протоколу №7 до Конвенції.

2. Практика Європейського Суду з прав людини щодо тлумачення
праванавідшкодування (компенсацію) шкоди у випадку незаконного арешту, затримання,
засудження.
3. Право особи на компенсацію у випадку незаконного арешту або затримання.
4. Право на компенсацію у випадкусудовоїпомилки.
5.
Регулюванняпитаннявідшкодування
(компенсації)
шкоди,
завданоївнаслідокнезаконного засудження, незаконного повідомлення про підозру у
вчиненнікримінальногоправопорушення, незаконного взяття
і
триманняпідвартою,
незаконного затримання, актами законодавстваУкраїни.
Тема 8. Міжнародні стандарти права на повагу до недоторканності житла або
іншого володіння особи, таємниці кореспонденції та телефонних розмов, закріплені в
ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод
1. Право на недоторканність житла, таємницю кореспонденції та телефонних розмов.
2. Поняття "житло" та "кореспонденція" в тлумаченні Європейського Суду з прав
людини.
3. Загальні вимоги щодо виправданості втручання у права, гарантовані ст. 8 Конвенції
про захист прав людини і основоположних свобод.
4. Процедура законного обмеження права на недоторканність житла, таємницю
кореспонденції та телефонних розмов в кримінальному процесі України.
5. Оцінка доказів, отриманих в результаті необгрунтованого обшуку, накладення
арешту на кореспонденцію, її огляду та виїмки, зняття інформації з каналів зв’язку.
Тема
9.
Міжнародністандартизабезпечення
прав
потерпілихосіб
в
кримінальномупровадженні
1. Міжнародні стандарти процесуального становища потерпілого в кримінальному
провадженні.
2. Міжнародні стандарти відшкодування шкоди особі, яка потерпіла від кримінального
правопорушення, за рахунок держави.
3. Законодавча регламентація права на відшкодування (компенсацію) шкоди особі, яка
потерпіла від кримінального правопорушення, за рахунок держави в Україні.
4. Основні напрямки удосконалення законодавства України у цій сфері.
Тема 10.Реалізація міжнародних стандартів кримінального судочинства в
судовому провадженні України
1. Міжнародні стандарти справедливого правосуддя та їх імплементація в українське
законодавство.
2. Вплив іноземного досвіду та міжнародних стандартів на побудову сучасного
кримінального процесу.
3. Сучасний стан праворозуміння та кримінальна процесуальна політика як основні
чинники формування концепту сучасного кримінального процесу.
4. Міжнародні стандарти щодо забезпечення права на апеляційне оскарження.
4.2. Матеріали для самоконтролю.

1.Статус та місце Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод в
національні правовій системі України.
2. Місце і значення протоколів до Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод.
3. Правовий статус Європейського суду з прав людини.
4. Юрисдикція та порядок звернення до Європейського суду з прав людини.
5. Основні принципи тлумачення та застосування Конвенції Європейським судом з
прав людини.
6. Принцип співрозмірності та доктрина «свободи розсуду» в діяльності ЄСПЛ.
7. Вплив рішень Європейського суду з прав людини на національне законодавство
України.
8. Порядок та особливості виконання рішень Європейського суду з прав людини.
9. Поняття та значення пілотних рішень Європейського суду з прав людини в
контексті України.
10. Поняття та система європейських стандартів кримінального судочинства.
11. Порівняльний аналіз міжнародних та європейських стандартів кримінального
судочинства.
12. Функції європейських стандартів кримінального судочинства.
13. Заходи загального та індивідуального характеру, передбачені Законом України
«Про виконання рішень та застосування практики ЄСПЛ».
14. Критерії незалежного розслідування в контексті статті 2 «Право на життя»
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
15. Зміст обов’язків, покладених на державу на підставі статті 2 Конвенції.
16. Зміст, межі та сфера дії заборони катування, встановленої статтею 3 Конвенції.
17. Обов'язки держави, що випливають зі статті 3 Конвенції.
18. Аналіз права на свободу та особисту недоторканість, передбаченого статтею 5
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
19. Гарантії права на свободу та особисту недоторканість, передбачені статтею 5
Конвенції.
20. Судовий контроль за правомірністю позбавлення свободи за статтею 5 Конвенції.
21. Право затриманого/обвинуваченого на інформацію, гарантоване статтею 5
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
22. Елементи права на справедливий суд за статтею 6 Конвенції.
23. Права обвинуваченого у практиці ЄСПЛ як гарантії права на справедливий суд.
24. Процесуальні гарантії учасників кримінального провадження, передбачені статтею
6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
25. Принцип презумпції невинуватості та особливості його застосування
Європейським судом з прав людини.
4.3. Індивідуальні завдання
1. Право на доступ до суду крізь призму практики Європейського суду з прав людини.
2. Право на розгляд справи впродовж розумного строку в контексті кримінального
судочинства.
3. Критерії незалежності та безсторонності суду, встановленого законом, у контексті
застосування Європейський судом з прав людини статті 6 Конвенції.
4. Елементи права на захист, гарантованого статтею 6 Конвенції.
5. Стандарти незалежного суду у контексті практики ЄСПЛ.
6. Характеристика права на повагу до приватного і сімейного життя, передбаченого
статтею 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в кримінальному
процесі.

7. Виправданість втручання держави у право на повагу до приватного і сімейного
життя в сфері кримінального судочинства.
8. Кримінальний аспект дотримання принципу недоторканості житла та винятки з
нього.
9. Особливості дотримання принципу таємниці спілкування в сфері кримінального
судочинства та винятки з нього.
10. Ефективність права на оскарження судових рішень у кримінальних провадженнях
у світлі практики Європейського суду з прав людини.
4.4. Перелік питань для підготовки до підсумкового контролю
1. Поняття міжнародних стандартів прав людини. Юридична природа і обов’язкова сила
міжнародних стандартів прав людини.
2. Класифікація прав людини у сучасному міжнародному праві.
3. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод – основне джерело
формування міжнародних стандартів прав і свобод людини у сфері кримінального
судочинства.
4. Юрисдикція Європейського суду з прав людини.
5. Місце міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою
України, в системі національного права України.
6. Принцип субсидіарності, принцип відмови від абстрактного контролю та принцип
свободи розсуду держави у діяльності Європейського суду з прав людини.
7. Нормативно-правові підставита порядок застосування Конституційним Судом
України та судами загальної юрисдикції України практики Європейського суду з прав
людини.
8. Проблеми застосування практики Європейського суду з прав людини в Україні.
9. Види неналежного поводження та відмінності між ними.
10. Форми забороненого поводження.
11. Гарантії проти жорстокого поводження.
12. Оцінка судом доказів, отриманих внаслідок катування, нелюдського або такого, що
принижує гідність особи, поводження або погрози застосування такого поводження,
на предмет їх допустимості.
13. Судова практика у справах про порушення заборони катувань та інших жорстоких,
нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарань в
Україні.
14. Доктринальні підходи щодо структурних елементів права на справедливий судовий
розгляд.
15. Право на усний судовий розгляд та особисту присутність обвинуваченого під час
судового розгляду кримінальної справи.
16. Право на відкритий судовий розгляд.
17. Право на публічне оголошення судового рішення, ухваленого за результатами
судового розгляду.
18. Право на безперешкодний доступ до правосуддя.
19. Поняття незалежного суду. Поняття безстороннього суду.
20. Тлумачення положення про презумпцію невинуватості, закріпленого в п. 2 ст. 6
КЗПЛ, Європейським Судом з прав людини.
21. Мінімальні процесуальні гарантії, передбачені підп. «а», «b» п. 3 ст. 6 КЗПЛ.
Змагальність та рівноправність сторін у судовому процесі.
22. Право на перехресний допит свідків.
23. Право на безоплатну допомогу перекладача.
24. Право особи, яка обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, на

захист. Елементи права особи на захист, гарантованого підп. «с» п. 3 ст. 6 Конвенції
про захист прав людини і основоположних свобод.
25. Умови забезпечення обвинуваченому безоплатної правової допомоги.
26. Співвідношення міжнародних стандартів права особи на захист з національними
стандартами.
27. Поняття, зміст та забезпечення права на захист у кримінальному провадженні.
28. Міжнародні стандарти реалізації права на захист у кримінальному провадженні:
поняття та система.
29. Реалізація права на захист при застосуванні заходів забезпечення кримінального
провадження відповідно до вимог міжнародних стандартів.
30. Реалізація права на захист під час ініціювання та проведення слідчих та негласних
слідчих (розшукових) дій: міжнародні стандарти та законодавство України.
31. Реалізація права на захист у контексті міжнародних стандартів при здійсненні
окремих процесуальних дій після повідомлення про підозру.
32. Реалізація права на захист при закінченні досудового розслідування відповідно до
вимог міжнародних стандартів.
33. Реалізація права на захист під час підготовчого провадження в контексті дотримання
вимог міжнародних стандартів.
34. Реалізація права на захист під час судового розгляду в суді першої інстанції
відповідно до вимог міжнародних стандартів.
35. Реалізація права на захист під час перегляду судових рішень відповідно до вимог
міжнародних стандартів.
36. Допустимі підстави позбавлення свободи згідно з ч. 1 ст. 5 Конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод.
37. Підстави та умови обрання запобіжних заходів, пов'язаних з позбавленням свободи, та
продовження їх строків згідно з практикою ЄСПЛ та кримінальним процесуальним
законодавством України.
38. Обгрунтована підозра як підстава для обрання запобіжного заходу, пов'язаного з
позбавленням свободи, та продовження його строків.
39. Наявність ризиків (ризику), які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний,
обвинувачений, засуджений може здійснити дії, проти яких спрямовані запобіжні
заходи.
40. Недостатність застосування більш м’яких запобіжних заходів для запобігання ризику
або ризикам, зазначеним у клопотанні сторони обвинувачення. Умови визнання
затримання «законним».
41. Проблема «незапротокольованого затримання» в Україні. Процесуальні гарантії у
випадку позбавлення свободи, надані ст. 5 Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод.
42. Право на відшкодування (компенсацію) шкоди, гарантоване п. 5 ст. 5 Конвенції про
захист прав людини і основоположних свобод та ст. 3 Протоколу №7 до Конвенції.
43. Практика
Європейського
Суду
з
прав
людини
щодо
тлумачення
праванавідшкодування (компенсацію) шкоди у випадку незаконного арешту,
затримання, засудження.
44. Право особи на компенсацію у випадку незаконного арешту або затримання.
45. Право на компенсацію у випадкусудовоїпомилки.
46. Регулюванняпитаннявідшкодування
(компенсації)
шкоди,
завданоївнаслідокнезаконного засудження, незаконного повідомлення про підозру у
вчиненнікримінальногоправопорушення, незаконного взяття і триманняпідвартою,
незаконного затримання, актами законодавстваУкраїни.
47. Право на недоторканність житла, таємницю кореспонденції та телефонних розмов.
48. Поняття "житло" та "кореспонденція" в тлумаченні Європейського Суду з прав
людини.

49. Загальні вимоги щодо виправданості втручання у права, гарантовані ст. 8 Конвенції
про захист прав людини і основоположних свобод.
50. Процедура законного обмеження права на недоторканність житла, таємницю
кореспонденції та телефонних розмов в кримінальному процесі України.
5. Критерії та система оцінювання результатів навчання
Об'єктом оцінювання знань умінь та навичок є програмний матеріал освітнього
компонента, засвоєння якого перевіряється під час контролю. Завданням підсумкового
контролю (заліку) є підсумкова перевірка глибини засвоєння програмного матеріалу
освітнього компонента, логіки та взаємозв'язків між окремими його розділами, здатності до
творчого використання набутих знань; уміння сформувати своє ставлення до певної
проблеми, що випливає зі змісту освітнього компонента тощо.
Встановлюється порядок перерахунку рейтингових показників нормованої 100балової університетської шкали оцінювання в розширену шкалу та європейську шкалу ECTS.
Критеріями оцінювання є:
а) при усних відповідях: • повнота розкриття питання; • логіка викладення, культура
мовлення; • впевненість, емоційність та аргументованість; • використання основної та
додаткової літератури (підручників, навчальних посібників, журналів, інших періодичних
видань, інтернет ресурсів тощо); • аналітичні міркування, уміння робити порівняння,
висновки.
б) при виконанні письмових завдань: • повнота розкриття питання; • цілісність,
систематичність, логічна послідовність, уміння; • підготовка матеріалу за допомогою
комп'ютерної техніки, різних технічних засобів (плівок, слайдів, приладів, схем тощо).
Для визначення ступеня оволодіння навчальним матеріалом із подальшим його
оцінюванням застосовуватимуться наступні рівні досягнень студентів.
Високий рівень. Студент вільно володіє навчальним матеріалом на підставі вивченої
основної та додаткової літератури, аргументовано висловлює свої думки, проявляє творчий
підхід до виконання індивідуальних та колективних завдань при самостійній роботі.
Достатній рівень. Студент володіє певним обсягом навчального матеріалу, здатний
його аналізувати, але не має достатніх знань та вмінь для формулювання висновків, допускає
несуттєві неточності.
Задовільний рівень. Студент володіє навчальним матеріалом на репродуктивному
рівні або володіє частиною навчального матеріалу, уміє використовувати знання в
стандартних ситуаціях.
Низький рівень. Студент володіє навчальним матеріалом поверхово й фрагментарно.
Незадовільний рівень. Студент не володіє навчальним матеріалом. Кожну оцінку
рівня досягнень студента викладач повинен аргументовано умотивувати.
5.1. Політика курсу
Політика даного курсу передбачає роботу в команді. Дотримання академічної
доброчесності. Клімат спілкування в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до
конструктивного діалогу, вітається висловлювання власної думки слухача сприводу
навчального курсу.
5.2. Шкала та схема формування підсумкової оцінки для денної форми навчання
Семінарські
заняття
Максимальні
Бали
Мінімальні
бали

1

2

3

4

5

6

К.р

10

10

10

10

10

10

10

Інд.
робота
10

6

6

6

6

6

6

6

6

№

Бали

1.
2
3
4
5

10
9
8
7
6

Оцінка
за Характеристика оцінки
національною
шкалою
Відмінно
відмінне виконання
Добре
вище середнього рівня
Добре
загалом хороша робота
задовільно
непогано
задовільно
виконання відповідає мінімальним критеріям
Шкала та схема формування підсумкової оцінки
заочної форми навчання

Семінарські
заняття
Максимальні
Бали
Мінімальні
бали
№

Бали

1.
2
3
4
5

10
9
8
7
6

1

2

Кр.р

10

10

10

Інд.
робота
10

6

6

6

6

Оцінка
за Характеристика оцінки
національною
шкалою
Відмінно
відмінне виконання
Добре
вище середнього рівня
Добре
загалом хороша робота
задовільно
непогано
задовільно
виконання відповідає мінімальним критеріям

5.3. Шкала оцінювання: національна та ЕСТS
Оцінка в
балах
90-100
80-89
75-79
66-74
60-65
30-59
0-29

Оцінка за шкалою ECTS
Оцінка за
національною шкалою Оцінка Пояснення
відмінно
А
відмінне виконання
добре
B
вище середнього рівня
добре
C
загалом хороша робота
задовільно
D
непогано
виконання
відповідає
мінімальним
задовільно
E
критеріям
незадовільно
FX
необхідне перескладання
незадовільно
F
необхідне повторне вивчення курсу

7. Рекомендовані джерела інформації
Нормативно-правові акти

Загальна декларація прав людини від 10.12.1948 // [Електроннийресурс]. –
Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_015


Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 р.
//
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_004/print1471772593015757

Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що
принижують гідність, видів поводження і покарання, ратифікована із застереженнями
Указом Президії ВР № 3484-XI (3484-11) від 26.01.1987 р. [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_085

Основні протоколи до Європейської конвенції з прав людини (протоколи № 1,
№ 2, № 4, № 6, № 7, № 9, № 11) // Європейське право в галузі прав людини. – КиївБудапешт, 1997. – С. 544-567.

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (прийнятий
Генеральною Асамблеєю ООН 16 12.1966 р.) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU66003U.html

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права від16.12.1966 //
[Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_042

Європейська конвенція про видачу правопорушників від 13.12.1957 р.
Додатковий протокол від 15.101975 р., Другий протокол від 17.03.1978 р. // Закон України
про ратифікацію від 16.01.1998 р.

Європейська конвенція про передачу провадження у кримінальних справах від
15.05.1972 р. // Закон України про приєднання від 22.09.1995 р.

Європейська конвенція про взаємну правову допомогу в кримінальних справах
від 20.04.1959 р. // Закон України про ратифікацію від 16.01.1998 р.

Мінська конвенція держав-членів СНД про правову допомогу в цивільних,
сімейних і кримінальний справах від 22 січня 1993 р. Протокол від 29.03.1997 р. // Закон
України про ратифікацію від 03.03.1998 р.

Декларація основних принципів правосуддя для жертв злочинів тазловживань
владою
від
29.11.1985.
–
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_114.

Європейська конвенція про відшкодування збитків жертвамнасильницьких
злочинів від 24.11.1983 № ETS N 116 // – [Електронний ресурс]. – Режим
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