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1. Опис навчальної дисципліни 
 

1. Шифр і назва галузі знань – 26 цивільна безпека 

2. Код і назва спеціальності – 262 Правоохоронна діяльність 

3. Назва спеціалізації –  

4. Назва дисципліни – Застосування стандартів Конвенції 

про захист прав людини і 

основоположних свобод у 

кримінальному провадженні 

5. Тип дисципліни – обов’язкова 

6. Код дисципліни – ОДПП 1.2.5. 

7. Освітній рівень, на якому 

вивчається дисципліна 

– другий  

8. Ступінь вищої освіти, що 

здобувається 

– магістр 

9. Курс / рік навчання – перший,  

10. Семестр – перший-другий (ЗФ), другий (ДФ) 

11. Обсяг вивчення дисципліни:   

 1) загальний обсяг (кредитів 

ЄКТС / годин) 

– 4,5/135 

 2) денна форма навчання:   

 аудиторні заняття (годин) – 50 

 % від загального обсягу – 41,7 

 лекційні заняття (годин) – 26 

 % від обсягу аудиторних 

годин 

– 52 
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 семінарські (практичні) 

заняття (годин) 

– 24 

 % від обсягу аудиторних 

годин 

– 48 

 самостійна робота (годин) – 85 

 % від загального обсягу – 62,9% 

 тижневих годин:   

 аудиторних занять – 2,7 

 самостійної роботи – 3,9 

 3) заочна форма навчання: 

загальний обсяг (кредитів 

ЄКТС/годин)                                   

 4,5/135 

 аудиторні заняття (годин) – 24 

 % від загального обсягу – 20 

 лекційні заняття (годин) – 16 

 % від обсягу аудиторних 

годин 

– 66,7 

 семінарські заняття (годин) – 8 

 % від обсягу аудиторних 

годин 

– 33,3 

 самостійна робота (годин) – 111 

 % від загального обсягу – 82,2% 

 тижневих годин:   

 аудиторних занять – 1,125 (1-й сем.), 0,47 (2-й сем.) 

 самостійної роботи – 3,17 

12. Форма семестрового 

контролю 

– залік 

13. Місце дисципліни в логічній 

схемі: 

  

 1) попередні дисципліни – Логіка; Філософія; Теорія держави і 
права; Кримінальне право; 
Кримінальний процес. 

 2) супутні дисципліни – Філософія права; 

 3) наступні дисципліни – Теорія і практика кримінально-

правової кваліфікації; Теорія і 

практика застосування заходів 

кримінально-правового характеру; 

Досудове розслідування 

кримінальних правопорушень. 

14. Мова вивчення дисципліни – українська. 
 

2. Заплановані результати навчання 

 

Після завершення вивчення дисципліни 

здобувач повинен продемонструвати такі результати навчання: 

1. Знання 
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(здатність запам’ятовувати або відтворювати факти (терміни, 

конкретні факти, методи і процедури, основні поняття, правила і 

принципи, цілісні теорії тощо): 

1.1) стандартів Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод 1950 р. (далі – Конвенція, ЄКПЛ) , що включають гарантії 

прав людини, закріплені як самою Конвенцією, так  і протоколами 

до неї, та правові позиції Європейського суду з прав людини (далі – 

ЄСПЛ) з  інтерпретації ЄКПЛ у сфері кримінально-правових та 

кримінально-процесуальних відносин; 

1.2) правових позицій Верховного Суду України, щодо застосування 

права ЄКПЛ у кримінальних провадженнях в Україні; 

1.3) судової практики із застосування права ЄКПЛ у кримінальних 

провадженнях в Україні;  

1.4) правових позицій ЄСПЛ що можуть бути застосовані у 

кримінально-правовій кваліфікації;  

1.5) правових позицій ЄСПЛ щодо розуміння окремих принципів 

кримінального права, принципів кримінально-правової 

кваліфікації, принципів кримінального провадження; 

1.5) правових позицій ЄСПЛ, що застосовні у тлумаченні змісту ознак 

окремих складів злочинів, передбачених КК України;  

1.6)  правових позицій ЄСПЛ щодо розуміння справедливого суду; 

1.7)  правових позицій ЄСПЛ щодо принципів і правил втручання 

держави у права і свободи осіб, в зв’язку з кримінальним 

провадженням; 

1.8) назв конкретних знакових та пілотних рішень ЄСПЛ, як щодо 

України, так і щодо інших держав, у яких закріплені правові 

позиції цього органу міжнародної юрисдикції. 

2. Розуміння 
(здатність розуміти та інтерпретувати вивчене, уміння пояснити 

факти, правила, принципи; перетворювати словесний матеріал у, 

наприклад, математичні вирази; прогнозувати майбутні наслідки на 

основі отриманих знань): 

2.1) системи джерел кримінального права і кримінального процесу 

України;  

2.2) місця ЄКПЛ та практики її застосування ЄСПЛ у системі джерел 

кримінального та кримінально-процесуального права України; 

3. Застосування знань 
(здатність використовувати вивчений матеріал у нових ситуаціях 

(наприклад, застосувати ідеї та концепції для розв’язання конкретних 

задач) 

3.1) знаходити положення Конвенції, правові позиції ЄСПЛ, що 

належать до   джерел кримінального та кримінального 

процесуального права; 

3.2) вміти обґрунтовувати рішення зі сфери матеріального чи 

процесуального кримінального права на основі стандартів 
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Конвенції; 

3.3) вміти обґрунтовувати заперечення щодо висновків та аргументів 

протилежної сторони кримінального провадження стандартами 

Конвенції; 

3.4) правильно застосовувати у кримінальному провадженні в Україні 

норми закріплені в праві Конвенції; 

3.5) вміти захищати гарантовані ЄКПЛ права людини і основоположні 

свободи у кримінальному провадженні в Україні. 

4. Аналіз 
(здатність розбивати інформацію на компоненти, розуміти їх 

взаємозв’язки та організаційну структуру, бачити помилки й огріхи в 

логіці міркувань, різницю між фактами і наслідками, оцінювати 

значимість даних): 

4.1) виявляти відповідність/невідповідність чинного кримінального та 

кримінального процесуального законодавства України стандартам 

ЄКПЛ; 

4.2) виявляти відповідність/невідповідність актів Конституційного 

Суду України стандартам Конвенції; 

4.3) виявляти відповідність/невідповідність судових рішень судів всіх 

інстанцій у сфері матеріального та процесуального кримінального 

права стандартам ЄКПЛ; 

4.4) виявляти належність/неналежність тих чи інших правовідносин до 

кримінально-правової сфери в автономному розумінні ЄСПЛ. 

5. Синтез 
(здатність поєднувати частини разом, щоб одержати ціле з новою 

системною властивістю) 

5.1) здійснювати кримінально-правову оцінку вчиненого діяння з 

врахуванням положень ЄКПЛ та практики її застосування ЄСПЛ; 

5.2) здійснювати оцінку дотримання гарантованих правом ЄКПЛ прав 

людини і основоположних свобод  у кримінальних провадженнях в 

Україні. 

6. Оцінювання 
(здатність оцінювати важливість матеріалу для конкретної цілі): 

6.1) застосовності правових позицій ЄСПЛ, закріплених у конкретних 

його рішеннях до певних правовідносин, що виникають у 

кримінальному провадженні в Україні; 

6.2)     перспектив вдосконалення законодавства, судової практики судів 

загальної юрисдикції України, практики Конституційного Суду 

України щодо кримінальних проваджень. 

7. Створення (творчість) 
(здатність до створення нового культурного продукту, творчості в 

умовах багатовимірності та альтернативності сучасної культури): 

7.1) будувати стратегію захисту інтересів підозрюваного, 

обвинуваченого, підсудного  у кримінальному провадженні в 

Україні з врахуванням стандартів Конвенції; 
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7.2) будувати стратегію захисту інтересів держави у кримінальному 

провадженні в Україні з врахуванням стандартів Конвенції; 

7.3)  будувати стратегію забезпечення правосуддя у кримінальному 

провадженні в Україні з врахуванням стандартів Конвенції; 

7.3) складати процесуальні документи з врахуванням стандартів 

Конвенції. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Конвенція про захист прав людини і основоположних 

свобод 1950 р. та практика її застосування Європейським судом з прав 

людини  як джерело права України (кримінально-правовий та 

кримінально-процесуальний аспект) 

ЄКПЛ і практика її застосування ЄСПЛ в системі національного 

законодавства України. Система Конвенції, протоколів до неї і практики її 

застосування ЄСПЛ – право Конвенції. Закріплені у ЄКПЛ, протоколах до 

неї та інтерпретовані, розвинуті Страсбурзьким Судом гарантії прав 

людини і основоположних свобод – стандарти Конвенції. 

Місце права ЄКПЛ в ієрархії джерел права України. Дія ЄКПЛ і 

практики її застосування ЄСПЛ як джерела права в Україні в часі, просторі 

і за колом осіб. 

Вплив стандартів ЄКПЛ на основні види юридичної діяльності в 

Україні: законотворення, тлумачення права, правозастосування. 

Перспективи розвитку матеріального та процесуального кримінального 

законодавства України з врахуванням стандартів Конвенції. Пілотні 

рішення ЄСПЛ щодо України, що стосуються кримінальних проваджень. 

Тлумачення матеріального та процесуального кримінального 

законодавства України з врахуванням стандартів Конвенції. Застосування 

права Конвенції у правозастосовній практиці в кримінальних 

провадженнях в Україні.  

 

Тема 2. «Кримінальне обвинувачення» як автономна концепція у 

праві Конвенції  

Поняття «кримінальне обвинувачення» в практиці ЄСПЛ та 

національному законодавстві України. Правовідносини, на які 

поширюється застосування категорії «кримінальне обвинувачення». 

Складові концепції «кримінального обвинувачення». Співвідношення 

понять «кримінальне обвинувачення» і «притягнення до кримінальної 

відповідальності». 

Поняття «кримінальне правопорушення» як складова 

автономної для права Конвенції концепції – «кримінальне 

обвинувачення» та його врахування у законотворенні та правозастосовній 

практиці в Україні. Місце і мета використання поняття «кримінальне 

правопорушення» у Конвенції. Місце і мета використання поняття 

«злочин» у Конвенції. Визначення поняття і ознак кримінального 

правопорушення та злочину у практиці ЄСПЛ. Вплив автономного 

розуміння Страсбурзьким Судом поняття «кримінальне правопорушення» 

на криміналізацію/декриміналізацію певних видів людської поведінки у 

КК України. Співвідношення поняття «кримінального правопорушення» у 

розумінні ЄСПЛ з поняттям «кримінальне правопорушення», «злочин» у 

законодавстві України. Кримінально-правове і кримінально-процесуальне 

значення автономного тлумачення ЄСПЛ поняття «кримінальне 

правопорушення». 
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Поняття «кримінальне покарання» як складова автономної для 

права Конвенції концепції «кримінальне обвинувачення» та його 

врахування у законотворенні та правозастосовній практиці в Україні. 

Місце і мета використання поняття «покарання» у Конвенції. Зміст 

поняття «покарання» у практиці ЄСПЛ. Критерії, за якими ЄСПЛ визначає 

зміст та обсяг поняття «покарання» у своєму автономному розумінні.  

 

Тема 3. Інтерпретація Європейським судом з прав людини 

загально правових принципів щодо кримінальних проваджень 

Інтерпретація ЄСПЛ кримінального матеріально-правового та 

процесуального аспектів загально-правових принципів: верховенства права 

(ст. 1 ЄКПЛ), законності (ст. 7 Конвенції),  справедливості.  

Законодавче закріплення принципу верховенства права щодо 

кримінального провадження в Україні. Правові позиції ЄСПЛ щодо змісту 

принципу верховенства права і їхня застосовність у кримінальних 

провадженнях. Змістова і процедурна складові принципу верховенства 

права. Пріоритетність прав людини як змістова складова принципу 

верховенства права. Обмеження прав конкретної людини забороною 

зловживання правом та допустимість обмеження персональних прав 

заради дотримання прав нації та прав людства як складова принципу 

верховенства права.  

Елементи процедурної складової принципу верховенства права. 

Сформульовані у практиці ЄСПЛ вимоги до «якості» закону, яким 

встановлено відповідальність за кримінальне правопорушення, чи 

передбачено обмеження прав і свобод людини, як складова принципу 

верховенства права: доступність, чіткість, передбачуваність. «Правова 

визначеність» як складова принципу верховенства права в інтерпретації 

ЄСПЛ. Оцінка відповідності юридичної діяльності в Україні у сфері 

кримінального матеріального та процесуального права принципу 

верховенства права. 

Інтерпретація ЄСПЛ змісту принципу законності стосовно 

кримінально-правової сфери. Поняття законодавства в практиці ЄСПЛ та у 

національній правовій системі України. 

Стандарти законності щодо дії в часі актів законодавства, якими 

встановлено відповідальність за кримінальне правопорушення, чи 

передбачено втручання у права і свободи людини у кримінальному 

провадженні, продемонстровані у практиці застосування ЄСПЛ ст. 7 

ЄКПЛ.  

Вимога законності втручання у права та свободи особи як 

квінтесенція кримінально-процесуального змісту принципу законності. 

Кумулятивні елементи кримінально-процесуального змісту принципу 

законності: дотримання передбаченої законом процедури; 

підпорядкованість законній (встановленій законом) меті; необхідність у 

демократичному суспільстві для досягнення своєї законної, легітимної 

мети. Правові позиції ЄСПЛ щодо стандарту «необхідності в 

демократичному суспільстві» щодо кримінально-процесуального 
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втручання держави в права і свободи людини: обов’язковість судового 

дозволу на втручання в права і свободи людини; вимога вмотивованості 

судового рішення про дозвіл на втручання (обов'язок наведення 

конкретних мотивів); первинна і періодична перевірка судом 

правомірності втручання; здійснення судового розгляду з дотриманням 

принципу змагальності, в тому числі забезпечення рівності процесуальних 

засобів сторін. 

Інтерпретація ЄСПЛ змісту принципу справедливості щодо 

кримінальних проваджень. Складові елементи принципу справедливості в 

кримінальному провадженні. 

 

Тема 4. Інтерпретація Європейським судом з прав людини 

спеціальних галузевих принципів у практиці застосування Конвенції  

щодо кримінальних проваджень 

Інтерпретація ЄСПЛ спеціальних галузевих принципів 

кримінального права: 

- non bis in idem (ст. 4 Протоколу №7 ЄКПЛ), як похідного від 

загально-правового принципу справедливості. Сфера, на яку поширюється 

дія принципу non bis in idem. Складові принципу non bis in idem. 

- пропорційності (співмірності) у кримінальному праві, як похідного 

від загально-правових принципів верховенства права, справедливості та 

розумності. 

Спеціальні галузеві принципи кримінального провадження, 

закріплені в розділі 2 КПК України, і їхня інтерпретація ЄСПЛ.  

Принцип рівності перед законом і судом, включаючи право сторони 

захисту щодо безперешкодного доступу до матеріалів кримінального 

провадження, рівність доказових можливостей сторін. Зафіксовані у 

практиці ЄСПЛ порушення Україною ст. 6 Конвенції в частині принципу 

рівності перед законом і судом. 

Принцип поваги до людської гідності. Зафіксовані у практиці ЄСПЛ 

порушення ст. 3 Конвенції в частині принципу поваги до людської 

гідності. 

Принцип забезпечення права на свободу та особисту 

недоторканність. Сформульовані у практиці ЄСПЛ вимоги, що є 

складовими цього права: презумпція свободи особи, яка поширюється на 

всі випадки позбавлення особи свободи, а не лише взяття під варту, 

законність позбавлення свободи, недопустимість свавільного позбавлення 

свободи. Умови, за яких позбавлення свободи є правомірним. Поняття 

«свавільного позбавлення свободи». Можливість визнати свавільним 

позбавлення свободи, що формально відповідає вимогам національного 

законодавства. Зафіксовані у практиці ЄСПЛ порушення Україною ст. 5 

Конвенції. 

Принцип недоторканності житла чи іншого володіння особи. 

Поняття житла в інтерпретації ЄСПЛ. Сформульовані у практиці ЄСПЛ 

вимоги, що є складовими права на недоторканність житла чи іншого 

володіння особи: презумпція недоторканності житла чи іншого володіння 
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особи; ознаки законного обмеження державою цього права особи у 

кримінальному провадженні. Вимоги до законності обшуку.  

Принцип таємниці спілкування. Поняття кореспонденції в практиці 

ЄСПЛ. Сформульовані у практиці ЄСПЛ вимоги, що є складовими права 

на таємницю спілкування, та ознаки законного обмеження таємниці 

спілкування у кримінальному провадженні. 

Принцип  невтручання у приватне життя. Сформульовані у практиці 

ЄСПЛ вимоги, що є складовими права на недоторканність приватного 

життя, та ознаки законного обмеження цього права у кримінальному 

провадженні.  

Принцип недоторканності права власності. Сформульоване у 

практиці ЄСПЛ поняття «майно» та ознаки законного обмеження права на 

недоторканність права власності у кримінальному провадженні. 

 

Тема 5. Гарантії, передбачені ст. 6 Конвенції «Право на справедливий 

суд» щодо  кримінального судочинства в інтерпретації Європейського 

суду з прав людини 

Стадії кримінального провадження, на які поширюється дія ст. 6 

ЄКПЛ. Поширення гарантій ст. 6 ЄКПЛ на досудові стадії кримінального 

провадження. Заходи боротьби зі злочинністю, на які не поширюються 

гарантії ст. 6 ЄКПЛ.  

Зміст права на доступ до суду у кримінальних провадженнях в 

розумінні ЄСПЛ: право на розгляд справи судом; право на судове рішення 

у справі; право на оскарження судового рішення до усіх ланок існуючої в 

державі системи правосуддя. Допустимі обмеження права на доступ до 

суду у кримінальних провадженнях, які ЄСПЛ не визнає порушенням 

права на суд. Класифікація проявів порушення права на суд, зафіксованих 

у рішеннях ЄСПЛ. Випадки порушення права на суд судом касаційної 

інстанції України – Вищим спеціалізованим судом України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ. 

Право на незалежний і безсторонній суд і його складові в 

інтерпретації ЄСПЛ. Ознаки суду, компетенцією якого є вирішення справ 

за кримінальним обвинуваченням: встановлений законом, незалежний, 

безсторонній (неупереджений). Об’єктивний і суб’єктивний критерії 

неупередженості суду. Зафіксовані у практиці ЄСПЛ приклади порушення 

об’єктивного і суб’єктивного критеріїв неупередженості суду, в тому числі 

й Україною. 

Інтерпретація ЄСПЛ розумного строку кримінального 

провадження, як гарантії, покликаної не допустити надто тривалого 

перебування обвинуваченої особи в стані невизначеності щодо своєї долі. 

Критерії, за якими ЄСПЛ визначає наявність порушення гарантії 

розумного строку кримінального провадження: складність справи, 

поведінка заявника та відповідних органів. Оцінка тривалості 

кримінальних проваджень в Україні з точки зору гарантій розумного 

строку. Найбільш поширені причини порушення розумних строків 

кримінального провадження в Україні. 
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Передбачені у праві Конвенції стандарти справедливого судового 

розгляду у кримінальному провадженні. Принцип процесуальної рівності 

сторін кримінального провадження у змагальному судовому процесі, як 

складова стандарту справедливого судового розгляду. Право сторони 

захисту на безперешкодний доступ до матеріалів кримінального 

провадження/провадження у справі про кримінальне правопорушення.  

Поняття вмотивованого/обґрунтованого судового рішення як однієї з 

ознак справедливого судового рішення. Положення КПК України про 

незаконність невмотивованого судового рішення. Поширення обов’язку 

національного суду мотивувати своє рішення на всі судові рішення судів 

всіх інстанцій щодо всіх видів проваджень. Межі обов’язку національного 

суду мотивувати своє рішення. Значущість аргументів сторони як фактор, 

що обумовлює обов’язок національного суду дати відповідь на нього у 

судовому рішенні. 

Відображення у рішеннях ЄСПЛ невмотивованості судових рішень в 

Україні про затримання особи, взяття під варту, проведення обшуку. 

Процесуальні наслідки невмотивованості судових рішень. 

Вимоги ЄСПЛ щодо забезпечення права на публічний судовий 

розгляд у кримінальному провадженні. Допустимі обмеження публічності 

судового розгляду: положення ЄКПЛ й інтерпретація ЄСПЛ. 

Гарантії ЄКПЛ щодо забезпечення презумпції невинуватості і їхня 

інтерпретація ЄСПЛ. Презумпція невинуватості як захист будь-якої особи 

від поводження з нею як з винною до винесення вироку суду. 

Право на захист як одна з гарантій справедливого судового розгляду 

і його складові: право вільного вибору захисника, право безперешкодного 

доступу до захисника, право на якісну правову допомогу, право на 

підготовку до захисту. Не ефективність (не кваліфікованість) захисту як 

підстава скасування обвинувального вироку через несправедливість 

судового розгляду. Ознаки неефективності захисту у кримінальних 

провадженнях. 

Інтерпретація ЄСПЛ інших складових справедливого судового 

розгляду : 

- право бути  негайно  і  детально  поінформованим  зрозумілою 

для особи мовою про характер і причини обвинувачення, 

висунутого проти неї;  

- право мати  час  і  можливості,  необхідні  для підготовки свого 

захисту; 

- право допитувати свідків  обвинувачення  або  вимагати,  щоб  

їх допитали, а також вимагати виклику й допиту свідків 

захисту на тих самих умовах, що й свідків обвинувачення; 

- право одержувати безоплатну допомогу перекладача. 

 

Тема 6. Стандарти кримінального процесуального доказування у у 

практиці ЄСПЛ 

Заперечення ЄСПЛ своєї компетенції щодо перевірки оцінки 

доказів, здійсненої національними судами та встановлення будь-яких 
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загальних правил оцінки доказів, в тому числі, у кримінальному 

провадженні. Можливості для застосування практики ЄСПЛ як 

нормативного стандарту оцінки доказів у кримінальному провадженні в 

Україні: положення чинного законодавства України та правові позиції 

ЄСПЛ.  

Застосовуваний ЄСПЛ стандарт оцінки належності доказів і 

використання його як взірця у кримінальних провадженнях в Україні. 

Застосовувані ЄСПЛ стандарти оцінки допустимості доказів і 

використання їх як взірця у кримінальних провадженнях в Україні. 

Визнання у кримінальних провадженнях в Україні недопустимими 

доказів, отриманих з порушенням стандартів, продемонстрованих 

ЄСПЛ. Правові позиції ЄСПЛ і Конституційного Суду України щодо 

обов’язку національного суду перевірити допустимість доказів у 

кримінальному провадженні. Не надання стороні захисту можливості 

перевірити джерело доказів, як підстава визнання їх недопустимими. 

Правові позиції ЄСПЛ щодо визнання доказів, отриманими шляхом 

порушення гарантій, закріплених у ст. 3 Конвенції. Правові позиції ЄСПЛ 

щодо визнання доказів, отриманими шляхом порушення права не свідчити 

проти самого себе. Правові позиції ЄСПЛ щодо визнання доказів, 

отриманими шляхом порушення права на захист. Правові позиції ЄСПЛ 

щодо визнання доказів, отриманими шляхом провокацій і підбурювання. 

Визнання у кримінальних провадженнях в Україні доказів такими, що 

отримані шляхом порушення законних прав людини, на основі практики 

ЄСПЛ. Оцінка отримання доказів у результаті слідчих дій, проведених на 

підставі рішень суду, що не відповідають вимозі вмотивованості.  

Застосовувані ЄСПЛ стандарти оцінки достовірності доказів і 

використання їх як взірця у кримінальних провадженнях в Україні. 

Правові позиції ЄСПЛ щодо обов’язку для національного суду і, водночас 

можливості для сторони захисту перевірити достовірність доказів. 

Визнання у кримінальних провадженнях в Україні 

недостовірними доказів, отриманих з порушенням стандартів, 

продемонстрованих ЄСПЛ. Стандарт оцінки достовірності доказів – 

«поза розумним сумнівом» в практиці ЄСПЛ і використання його як взірця 

у кримінальних провадженнях в Україні. Складові стандарту «поза 

розумним сумнівом». Сфера застосування ЄСПЛ стандарту оцінки 

достовірності доказів – «можливості вчинити злочин» і 

доцільність/недоцільність його використання у кримінальних 

провадженнях в Україні. 

 

Тема 7. Застосування стандартів Конвенції у кримінально-

правовій кваліфікації, здійснюваній у кримінальному провадженні в 

Україні 

ЄКПЛ і практика її застосування ЄСПЛ – одна з додаткових 

юридичних підстав кримінально-правової кваліфікації. Положення ЄКПЛ, 

що можуть бути застосовані у кримінально-правовій оцінці суспільно-

небезпечних діянь. Висунуті у практиці ЄСПЛ вимоги до «якості закону  
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про кримінальну відповідальність» як основа встановлення законності 

юридичної підстави кримінально-правової кваліфікації. Відображення 

загальних, типових і видових правил кримінально-правової кваліфікації у 

практиці ЄСПЛ.  

Оцінка відповідності гарантіям, передбаченим ЄКПЛ, постанов 

Верховного Суду України, постановлених на підставі п. 1 ч. 1 ст. 445 КПК 

України 2012 р. щодо неоднакового застосування судом касаційної 

інстанції однієї і тієї самої норми права, передбаченої законом України про 

кримінальну відповідальність, у подібних правовідносинах, що зумовило 

ухвалення різних за змістом судових рішень. 

Визначення змісту ознак певних складів злочинів, передбачених в 

Особливій частині КК України, з врахуванням правових позицій ЄСПЛ, 

дають можливість констатувати наявність чи відсутність складу злочину у 

конкретному діянні. 

 

Тема 8. Система покарань та призначення покарання за КК 

України у світлі стандартів Конвенції 

Види покарань, застосування яких суперечить гарантіям, 

передбаченим правом ЄКПЛ. Оцінка системи покарань, встановлених у КК 

України, з точки зору їх відповідності стандартам Конвенції (ст.ст. 2, 3, 4, 

5, 8 ЄКПЛ, ст.1 протоколу № 1, ст. 1 протоколу № 6, ст.ст. 1, 2 № 13 до 

Конвенції). Необхідність врахування у застосуванні заходів кримінально-

правового характеру в Україні стандартів Конвенції.  

 

Тема 9. Кримінально-правова охорона особистих благ людини з 

врахуванням стандартів Конвенції 

Кримінально-правова регламентація в КК України відповідальності 

за злочини проти життя та здоров’я особи з точки зору, закріпленого у 

праві Конвенції обов’язку держави, передбачити «ефективні кримінально-

правові положення» про захист життя та запобігання катуванню, 

нелюдському, такому, що принижує гідність поводженню та покаранню.  

Тлумачення та застосування відповідних положень закону про 

кримінальну відповідальність під призмою стандартів Конвенції. 

Визначення змісту та обсягу ознак складів злочинів, об’єктом яких є життя 

чи здоров’я людини з врахуванням практики ЄСПЛ. Поняття вбивства та 

його відмінність від правомірного позбавлення життя з врахуванням 

стандартів Конвенції. Визначення моменту початку та припинення життя у 

практиці Європейського суду з прав людини. З’ясування змісту та обсягу 

ознак складу злочину, передбаченого ст. 127 КК України «Катування» 

Вид і розмір шкоди, допустимої за наявності обставин, що 

виключають злочинність діяння, за КК України та у практиці ЄСПЛ. 

Оцінка практики застосування в Україні кримінально-правових  положень 

про обставини, що виключають злочинність діяння під кутом зору 

стандартів Конвенції (ст. 2 ЄКПЛ). Захист права на життя мирного 

населення в зоні збройного конфлікту у світлі стандартів ЄКПЛ. 
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Кримінально-правова регламентація відповідальності за злочини 

проти волі особи з точки зору закріпленого у праві Конвенції права 

людини на свободу та особисту недоторканність (ст. 5 ЄКПЛ). Тлумачення 

та застосування відповідних положень закону про кримінальну 

відповідальність під призмою стандартів Конвенції. Визначення змісту та 

обсягу понять «незаконне позбавлення волі», «незаконне поміщення в 

психіатричний заклад», кожне з яких позначає суспільно небезпечне 

діяння у складах злочинів, передбачених відповідно: ст. 146, ст. 151 КК 

України.  

Прогалини у кримінально-правовій забороні злочинів проти статевої 

свободи та статевої недоторканості особи. Тлумачення та застосування 

відповідних положень закону про кримінальну відповідальність за злочини 

проти статевої свободи та статевої недоторканості особи під призмою 

стандартів Конвенції. Зміст та обсяг поняття «використання безпорадного 

стану потерпілої особи» як одного зі способів вчинення злочинів, 

передбачених ст. 152, ст. 153 КК України.  

 

Тема 10. Кримінально-правова охорона виборчих, трудових, інших 

особистих прав і свобод людини і громадянина з врахуванням 

стандартів Конвенції  
Кримінально-правова регламентація в КК України відповідальності за 

злочини проти виборчих, трудових, інших особистих прав і свобод людини 

і громадянина у світлі гарантій ст.ст. 8, 9, 10, 11, 14 ЄКПЛ. Тлумачення та 

застосування положень закону про кримінальну відповідальність з 

врахуванням практики ЄСПЛ: поняття потерпілого та мотиву у складі 

злочину, передбаченому ст. 161 КК України «Порушення рівноправності 

громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних 

переконань, інвалідності та за іншими ознаками»; поняття предмета у 

складах злочинів, передбачених ст. 162 КК України «Порушення 

недоторканості житла»; ст. 163 КК України «Порушення таємниці 

листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що 

передається засобами зв’язку або через комп’ютер», 182 КК України 

«Порушення недоторканості приватного життя»; поняття законної 

професійної діяльності журналістів, перешкоджання якій становить склад 

злочину, передбаченого ст. 171 КК України «Перешкоджання законній 

професійній діяльності журналістів». 

 

Тема 11. Кримінально-правова охорона правосуддя в Україні з 

врахуванням стандартів Конвенції 

Кримінально-правова регламентація в КК України відповідальності 

за злочини проти правосуддя у світлі гарантій ст.ст. 5, 6 ЄКПЛ. 

Тлумачення та застосування відповідних положень закону про 

кримінальну відповідальність під призмою стандартів Конвенції: зміст та 

обсяг суспільно небезпечного діяння у складах злочинів, передбачених ст. 

371 КК України «Завідомо незаконні затримання, привід, арешт або 

тримання під вартою», ст. 372 КК України «Притягнення завідомо 
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невинного до кримінальної відповідальності», ст. 373 «Примушування 

давати показання», ст. 374 КК України «Порушення права на захист», 

ст. 382 КК України «Невиконання судового рішення»; предмета складу 

злочину, передбаченого ст. 375 КК України «Постановлення суддею 

(суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або 

постанови».   

 

Тема 12. Діяльність правоохоронних органів України у світлі 

стандартів прав людини, закріплених у Конвенції 

Стан забезпечення прав людини органами внутрішніх справ за 

матеріалами практики ЄСПЛ щодо України. Справа «пологівського 

маньяка» - Сергія Ткача.  

Стан дотримання органами внутрішніх справ стандартів прав 

людини у контексті подій в Україні 2013-2014 років. 

Стан дотримання органами Державної пенітенціарної служби 

України прав людини щодо осіб, які утримуються у місцях позбавлення 

волі. 

 
 

4. Структура вивчення навчальної дисципліни 

4.1. Тематичний план навчальної дисципліни 
 

№ 

те

-

м

и 

Назва теми  

Кількість годин 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

У
сь

о
го

 у тому числі 

У
сь

о
го

 у тому числі 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

(п
р
ак

).
 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

(п
р
ак

).
 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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1. 

Конвенція про 

захист прав 

людини і 

основоположн

их свобод 

1950 р. 

практика її 

застосування 

Європейським 

судом з прав 

людини як 

джерело права 

в Україні 

(кримінально-

правовий та 

кримінально-

процесуальни

й аспект) 

7 2    5 12 2    10 

2. 

«Кримінальне 

обвинуваченн

я» як 

автономна 

концепція у 

праві 

Конвенції 

16 4 2   10 15 4 2   9 

3. 

Інтерпретація 

ЄСПЛ 

загально 

правових 

принципів 

щодо 

кримінальних 

проваджень 

7 2 -   5 12 - 2   10 

4. 

Інтерпретація 

ЄСПЛ 

спеціальних 

галузевих 

принципів у 

практиці 

застосування 

ЄКПЛ щодо 

кримінальних 

проваджень 

18 2 6   10 10 - 2   10 
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5. 

Гарантії, 

передбачені 

ст. 6 ЄКПЛ 

«Право на 

справедливий 

суд» щодо  

кримінальног

о судочинства 

в 

інтерпретації 

ЄСПЛ 

18 6 2   10 18 6 2   10 

6. 

Стандарти 

кримінального 

процесуальног

о доказування 

у у практиці 

ЄСПЛ 

11 4 2   5 14 4 -   10 

7. 

Застосування 

стандартів 

ЄКПЛ у 

кримінально-

правовій 

кваліфікації, 

здійснюваній 

у 

кримінальном

у провадженні 

в Україні 

9 2 2   5 6 - -   6 

8. 

Система 

покарань та 

призначення 

покарання за 

КК України у 

світлі 

стандартів 

ЄКПЛ 

9 2 2   5 6  -   6 

9. 

Кримінально-

правова 

охорона 

особистих 

благ людини з 

врахуванням 

стандартів 

ЄКПЛ 

11 2 4   5 10 -    10 
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10

. 

Кримінально-

правова 

охорона 

виборчих, 

трудових та 

інших 

особистих 

прав і свобод 

людини і 

громадянина з 

врахуванням 

стандартів 

ЄКПЛ 

12 - 2  10 5 10 -    10 

11

. 

Кримінально-

правова 

охорона 

правосуддя в 

Україні з 

врахуванням 

стандартів 

ЄКПЛ 

12 - 2   10 10 -    10 

12

. 

Діяльність 

правоохоронн

их органів 

України у 

світлі 

стандартів 

прав людини, 

закріплених у 

ЄКПЛ 

10 -    10 10 -    10 

 Всього годин  26 24   85  16 8   
11

1 
 

 
 

4.2. Аудиторні заняття 

4.2.1. Аудиторні заняття (лекції, семінарські (практичні) заняття) 

проводяться згідно з темами та обсягом годин, передбачених тематичним 

планом.  

4.2.2. Плани лекцій з передбачених тематичним планом тем 

визначаються в підрозділі 1.2 навчально-методичних матеріалів з 

дисципліни. 

4.2.3. Плани семінарських (практичних) занять з передбачених 

тематичним планом тем, засоби поточного контролю знань та методичні 

рекомендації для підготовки до занять  визначаються в підрозділі 1.3 

навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 
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4.3. Самостійна робота студентів 

4.3.1. Самостійна робота студентів денної форми навчання включає 

завдання до кожної теми та індивідуальні завдання.  

4.3.2. Завдання для самостійної роботи студентів та методичні 

рекомендації до їх виконання визначаються в підрозділі 1.4 навчально-

методичних матеріалів з дисципліни. 

4.3.3. Виконання індивідуальних завдань всіма студентами не є 

обов’язковим і може здійснюватися окремими студентами з власної 

ініціативи або за пропозицією викладача. 

4.3.4. Тематика індивідуальних завдань та методичні рекомендації до 

їх виконання визначаються в підрозділі 1.5 навчально-методичних 

матеріалів з дисципліни. 

4.3.5. Індивідуальні завдання виконуються в межах часу, визначеного 

для самостійної роботи студентів, та оцінюються частиною визначених в 

розділі 6 цієї програми кількості балів, виділених для самостійної роботи. 

 

5. Методи навчання та контролю 

Під час лекційних занять застосовуються: 

1) традиційний усний виклад змісту теми; 

2) слайдова презентація. 

На семінарських та практичних заняттях застосовуються: 

1) дискусійне обговорення проблемних питань; 

2) вирішення ситуаційних завдань; 

3) складання та розгляд окремих процесуальних документів. 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни 

проводиться у формах: 

1) усне або письмове (у тому числі тестове) опитування на 

семінарських заняттях; 

2) виконання поточних контрольних робіт у формі тестування; 

3) складання та обговорення окремих процесуальних документів за 

ситуаційними завданнями; 

4) захист підготовленого публічного виступу. 

Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі усного 

заліку.  

Структура залікового білету: два теоретичних питання, одне 

ситуаційне завдання (задача), п’ять тестових завдань.  
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6. Схема нарахування балів 

6.1. Нарахування балів студентам з навчальної дисципліни здійснюється 

відповідно до п. 4.2. Положення «Про організацію освітнього процесу в 

Хмельницькому університеті управління та права» в редакції, 

затвердженій рішенням Вченої ради ХУУП від 29 травня 2017 р., протокол 

№14 та уведеного в дію з 01 вересня 2017 р. за такою схемою: 
 

 Вивчення  

навчальної дисципліни 

 
  

     

 До 100 

балів 

  

     
      

Очна (денна, 

вечірня)  

форма навчання 

 Заочна 

(дистанційна) 

форма навчання 

 

      

До 10 балів – 

за результатами  

навчання під час 

лекцій 

 До 5 балів – 

за результатами  

навчання під час 

лекцій 

 

      

До 40 балів – 

за результатами  

навчання під час 

семінарських 

(практичних, 

лабораторних) 

занять 

 До 25балів – 

за результатами  

навчання під час 

семінарських 

(практичних, 

лабораторних) 

занять 

 

      

До 20 балів – 

за результатами  

самостійної роботи 

 До 40 балів – 

за результатами  

самостійної роботи 

 

      
       

 До 30 балів – 

за результатами  

складання семестрового 

контролю 

  

  +    
 Додаткові бали   
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6.2. Обсяг балів, здобутих студентом під час лекцій, семінарських 

занять, самостійної роботи студентів та виконання індивідуальних завдань 

визначаються в навчально-методичних матеріалах з цієї дисципліни. 

 

7. Рекомендовані джерела 

 

7.1. Нормативно-правові акти 

1. Конституція України від 28.06.1996. URL : 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-

%D0%B2%D1%80. 

2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р.  

– URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_004. 

3. Регламент Європейського Суду з прав людини URL : 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/980_067/print1438244052423809. 

4. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001. URL :  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14. 

5. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. . URL 

: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 

6. Закон України від 23 лютого 2006 р. «Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського Суду з прав 

людини». Відомості Верховної Ради України. 2006. № 30.  Ст. 260. 

7. Закон України «Про міжнародні договори України» від 29 червня 

2004 р. №1906-IV – URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1906-

15/print1455640943775601. 

8. Рекомендація Rec (2004)4 Комітету міністрів Ради Європи державам-

членам про роль Європейської Конвенції з прав людини в 

університетській освіті та професійній підготовці: ухвалено на 114-й 

сесії Комітету міністрів від 12 травня 2004 р. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_573. 

9. Рекомендація Rec(2004)5 Комітету міністрів Ради Європи державам-

членам щодо перевірки законопроектів, існуючих законів та 

адміністративної практики на відповідність стандартам, викладеним 

в Європейській ЄКПЛз прав людини: ухвалено на 114-й сесії 

Комітету міністрів від 12 травня 2004 р URL: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_574 

10. Рекомендація Rec(2004)6 Комітету міністрів Ради Європи державам-

членам «Щодо вдосконалення національних засобів правового 

захисту": ухвалено на 114-й сесії Комітету міністрів від 12 травня 

2004 р. URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_718 

 

7.2. Інкорпорація практики ЄСПЛ: 

 

11. Гомосексуальность: уголовно-правовой аспект – URL : 

http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Homosexuality_RUS.pdf 

12. Європейський суд з прав людини. Інформаційний бюлетень. Збройні 

конфлікти. Березень 2016 р.  18 с. Верховний суд України. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_004
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1906-15/print1455640943775601
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1906-15/print1455640943775601
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_573
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_718
http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Homosexuality_RUS.pdf
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Інформаційний веб-портал. URL: 

http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/7864c99c46598282c2257b4
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http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/applicant/court/factsheets.html 

Counsil of Europe. Human Rights Education for Legal Professionals – 

http://help.ppa.coe.int/course/ 

Global rights compliance – http://www.globalrightscompliance.com/ 

Netherlands Helsinki Committee – 

http://www.nhc.nl/topics/matra_rule_of_law_training_programme/ 

http://www.eurointegration.com.ua/news/2014/09/16/7026064/
http://ua.interfax.com.ua/news/general/361495.html
http://www.scourt.gov.ua/
http://www.liga.kiev.ua/
http://www.reyestr.court.gov.ua/
http://www.echr.coe.int/
http://www.lsl.lviv.ua/
http://eurocourt.in.ua/
http://khpg.org/index.php?id=1470036462
http://help.ppa.coe.int/course/
http://www.globalrightscompliance.com/
http://www.nhc.nl/topics/matra_rule_of_law_training_programme/
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