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ВСТУП 
 

Програма навчальної дисципліни “Міжнародні стандарти прав людини у сфері 
кримінального провадження” складена відповідно до освітньо-професійної (освітньо-
наукової) програми підготовки доктора філософії (PhD), третій рівень вищої освіти. 

 
напряму 081 Право  
 
спеціальності  
 
спеціалізації Кримінальний процесуальний та криміналістичний профіль 
 
 

1. Опис навчальної дисципліни 
1.1. Мета викладання навчальної дисципліни 
забезпечити у здобувачів юридичного факультету Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна вироблення вмінь і навичок щодо системного аналізу 
чинного міжнародного та національного законодавства та правових питань імплементації 
загальновизнаних міжнародних стандартів та принципів кримінального провадження в 
галузі прав людини у вітчизняне кримінальне процесуальне законодавство. 

 
1.2. Основні завдання вивчення дисципліни 
аналіз актів кримінального процесуального законодавства України, навчальної та 

монографічної літератури, вирішення аналітичних завдань та практичних казусів 
відповідно до програми дисципліни. 

- в межах формування компетенції ЗК-2:  
знати: новітні тенденції розвитку міжнародних стандартів прав людини у сфері 

кримінального провадження, їхню сутність та визначальні фактори. 
вміти: привести правозастосування у відповідність до високих національних та 

міжнародних стандартів кримінального провадження; характеризувати стан дотримання 
права на свободу і особисту недоторканність у досудових стадіях кримінального процесу. 

володіти: науково-педагогічною діяльністю з міжнародних стандартів прав 
людини у сфері кримінального провадження. 

- в межах формування компетенції ЗК -4:  
знати: численні порушення прав людини, які допускаються учасниками 

кримінального провадження через недотримання вимог законодавства та його 
недосконалість;  

вміти: кваліфіковано вести наукову дискусію та спір, відстоювати власні погляди в 
максимально ефективній, переконливій, коректній і тактовній формі, працювати з 
критикою; 

володіти: роботою з науково-монографічними першоджерелами з актуальних 
проблем кримінального провадження у світлі практики Європейського суду з прав 
людини.  

- в межах формування компетенції ЗК -8: 
знати: поняття і завдання судового контролю у кримінальному провадженні; 
вміти: аналізувати правову регламентацію та реалізацію права на повагу до 

приватного і сімейного життя як міжнародного стандарту забезпечення прав людини у 
досудових стадіях кримінального процесу України. 

володіти: розробкою пропозицій щодо удосконалення забезпечення прав людини 
на досудових стадіях кримінального процесу в Україні на рівні міжнародних стандартів. 

- в межах формування компетенції ПК-7: 
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знати: міжнародні нормативно-правові акти, що стосуються здійснення 
кримінального провадження. 

вміти: правильно складати і оформлювати юридичні документи; давати правове 
обґрунтування рішень; аналізувати юридичні факти; аналізувати, тлумачити та правильно 
застосовувати правові акти; робити кваліфіковані висновки та надавати консультації; 
приймати рішення і вчиняти дії у точній відповідності до закону. 

володіти: вивченням позитивного досвіду прецедентного права країн з англо-
американською системою права. 

- в межах формування компетенції ПК-8: 
знати: систему та функціональне призначення міжнародних стандартів 

забезпечення прав людини у кримінальному провадженні. 
вміти: вдосконалювати й розвивати свій інтелектуальний і загальнокультурний 

рівень шляхом накопичення і систематизації знань про новітні тенденції розвитку 
міжнародних стандартів прав людини у сфері кримінального провадження. 

володіти: відтворенням у національному законодавстві передових ідей щодо 
посилення гарантій прав людини; дослідження практики міжнародних органів та 
організацій щодо діяльності із забезпечення прав та свобод, зокрема Європейського суду з 
прав людини. 

 
 1.3. Кількість кредитів  
3 ECTS 

 
1.4. Загальна кількість годин  

90 годин 
  

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 
Міжнародні стандарти прав людини у сфері кримінального провадження 

Нормативна / за вибором 
за вибором 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 
Рік підготовки 

2-й -й 
Семестр 

3-й -й 
Лекції 

10 год.  год. 
Практичні, семінарські заняття 

8 год.  год. 
Лабораторні заняття 

0 год.  год. 
Самостійна робота 

72 год.  год. 
Індивідуальні завдання  

год. 
 
1.6. Заплановані результати навчання 
знає: новітні тенденції розвитку міжнародних стандартів прав людини у сфері 

кримінального провадження, їхню сутність та визначальні фактори; численні 
порушення прав людини, які допускаються учасниками кримінального провадження 
через недотримання вимог законодавства та його недосконалість; поняття і завдання 
судового контролю у кримінальному провадженні; міжнародні нормативно-правові 
акти, що стосуються здійснення кримінального провадження; систему та 
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функціональне призначення міжнародних стандартів забезпечення прав людини у 
кримінальному провадженні;  

вміє: привести правозастосування у відповідність до високих національних та 
міжнародних стандартів кримінального провадження; характеризувати стан 
дотримання права на свободу і особисту недоторканність у досудових стадіях 
кримінального процесу; кваліфіковано вести наукову дискусію та спір, відстоювати 
власні погляди в максимально ефективній, переконливій, коректній і тактовній 
формі, працювати з критикою; аналізувати правову регламентацію та реалізацію 
права на повагу до приватного і сімейного життя як міжнародного стандарту 
забезпечення прав людини у досудових стадіях кримінального процесу України; 
вдосконалювати й розвивати свій інтелектуальний і загальнокультурний рівень 
шляхом накопичення і систематизації знань про новітні тенденції розвитку 
міжнародних стандартів прав людини у сфері кримінального провадження; 

має навички: науково-педагогічної діяльності з міжнародних стандартів прав 
людини у сфері кримінального провадження; роботи з науково-монографічними 
першоджерелами з актуальних проблем кримінального провадження у світлі 
практики Європейського суду з прав людини; розробки пропозицій щодо 
удосконалення забезпечення прав людини на досудових стадіях кримінального 
процесу в Україні на рівні міжнародних стандартів; відтворення у національному 
законодавстві передових ідей щодо посилення гарантій прав людини; дослідження 
практики міжнародних органів та організацій щодо діяльності із забезпечення прав 
та свобод, зокрема Європейського суду з прав людини; вивчення позитивного 
досвіду прецедентного права країн з англо-американською системою права. 

 
2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 Розділ 1. Міжнародні стандарти та принципи кримінального провадження в галузі 
прав людини і їх імплементація у національне кримінальне процесуальне законодавство. 
 Тема 1. Загальновизнані міжнародні стандарти та принципи кримінального 
провадження в галузі прав людини. 
 Поняття та значення принципів кримінального процесу України. Загальновизнані 
принципи міжнародного права та їх відображення у кримінальному процесі України. 
Принцип забезпечення захисту прав і свобод людини. Повага та захист честі і гідності 
людини. Принцип презумпції невинуватості обвинуваченого. Забезпечення ознайомлення 
обвинувачуваного з обвинуваченням і допустимість судового розгляду справи тільки в 
рамках пред'явленого обвинувачення. Заборона катувань та жорстокого поводження. 
Принципи законності і здійснення правосуддя на засадах рівності громадян перед законом 
і судом.  
 Тема 2. Особливості міжнародних стандартів щодо основних прав, свобод і 
обов'язків людини і громадянина. 
Система Європейської конвенції про захист прав і основних свобод людини. Система 
національних засобів захисту прав людини (в контексті положень Конвенції про захист 
прав і основних свобод людини). 
 Тема 3. Співвідношення міжнародно-правового і національного регулювання прав і 
свобод людини. 
 Забезпечення міжнародних стандартів прав і свобод людини в Україні. Механізм 
захисту прав людини. Проблеми імплементації норм міжнародного кримінального права в 
законодавство України. Проблеми кодифікації кримінального законодавства країн 
континентальної Європи та імплементації норм міжнародного кримінального права в 
законодавство України. Проблеми імплементації норм міжнародного кримінального права 
у законодавство України. Проблеми кримінального законодавства країн традиційно 
формалізованої романо-германської системи права та проблеми гармонізації з ним 
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кримінального законодавства України. 
 Тема 4. Проблеми пошуку шляхів розвитку кримінально-процесуального права 
України в контексті міжнародних стандартів. 

Загальний погляд на майбутнє кримінального судочинства в Україні. Заочне 
провадження у кримінальному судочинстві України. Покращення доступу до ефективного 
захисту в кримінальному процесі. Механізми ухилення від забезпечення прав. Досудове 
ув’язнення. Доступ до інформації та розгляд доказів. Професійна культура і практика. 
Правова допомога і безоплатна правова допомога. 
 Тема 5. Шляхи вдосконалення кримінального процесу на окремих етапах 
кримінально-процесуальної діяльності в контексті міжнародних стандартів. 

Кримінально-процесуальне забезпечення досудового розслідування та його 
відповідність європейським правовим нормам. Судовий контроль на стадії досудового 
розслідування у світлі міжнародних стандартів. Окремі положення Європейської 
конвенції з прав людини та кримінально-процесуальне забезпечення розгляду 
кримінального провадження у судах першої інстанції. Відповідність процесуального 
забезпечення розгляду кримінального провадження в апеляційних судах загальним 
принципам європейського права. Процесуальне забезпечення розгляду кримінального 
провадження у касаційному порядку. Кримінально-процесуальне провадження в стадії 
виконання судових рішень. 
 

3. Структура навчальної дисципліни 
Назви розділів і тем Кількість годин 

денна форма заочна форма 
усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с. 
р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Розділ 1. Міжнародні стандарти та принципи кримінального провадження в галузі прав 

людини і їх імплементація у національне кримінальне процесуальне законодавство. 
Тема 1. 
Загальновизнані 
міжнародні 
стандарти та 
принципи 
кримінального 
провадження в 
галузі прав людини. 

18 2 2   14       

Тема 2. Особливості 
міжнародних 
стандартів щодо 
основних прав, 
свобод і обов'язків 
людини і 
громадянина. 

18 2 1   15       

Тема 3. 
Співвідношення 
міжнародно-
правового і 
національного 
регулювання прав і 
свобод людини. 

18 2 1   15       
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Тема 4. Проблеми 
пошуку шляхів 
розвитку 
кримінально-
процесуального 
права України в 
контексті 
міжнародних 
стандартів. 

18 2 2   14       

Тема 5. Шляхи 
вдосконалення 
кримінального 
процесу на окремих 
етапах кримінально-
процесуальної 
діяльності в 
контексті 
міжнародних 
стандартів. 

18 2 2   14       

Разом за розділом 1 90 10 8   72       
Усього годин  90 10 8   72       

 
4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Тема 1. Загальновизнані міжнародні стандарти та принципи 
кримінального провадження в галузі прав людини. 

2 

2 Тема 2. Особливості міжнародних стандартів щодо основних 
прав, свобод і обов'язків людини і громадянина. 

1 

 Тема 3. Співвідношення міжнародно-правового і національного 
регулювання прав і свобод людини. 

1 

 Тема 4. Проблеми пошуку шляхів розвитку кримінально-
процесуального права України в контексті міжнародних 

стандартів. 

2 

 Тема 5. Шляхи вдосконалення кримінального процесу на окремих 
етапах кримінально-процесуальної діяльності в контексті 

міжнародних стандартів. 

2 

 Разом   8 
 

5. Завдання для самостійної робота 
№ 
з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 
годин 

1 Стандарти правової держави 12 
2 Практика європейського суду з прав людини та її роль у розкритті 

змісту принципів кримінального провадження 
10 

3 Стандарти ефективного захисту в кримінальному процесі 10 
4 Національні підходи до побудови системи ефективного захисту в 

кримінальному процесі 
10 

5 Професійна культура адвокатів, які здійснюють захист у 
кримінальних справах 

10 

6 Ініціативи держави із забезпечення ефективного захисту в 
кримінальних справах 

10 
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7 Покращення доступу до ефективного захисту в кримінальному 
процесі 

10 

 Разом  72 
 

6. Індивідуальні завдання 
 Індивідуальні завдання розвивають можливості самостійної роботи і сприяють більш 
поглибленому вивченню теоретичного матеріалу, формуванню вмінь використання знань 
для вирішення відповідних практичних завдань.  
 Види індивідуальних завдань з навчальної дисципліни (реферати, контрольні роботи, 
що виконуються під час аудиторних занять та самостійної роботи, курсові, дипломні 
роботи тощо) визначаються навчальним планом. Індивідуальні завдання полягають у 
підготовці реферату за визначеною, або обраною здобувачем за допомогою викладача, 
темою та інших видів робіт, які затверджуються кафедрою. Терміни видачі, виконання і 
захисту індивідуальних завдань визначаються програмою навчальної дисципліни.  

 Індивідуальні завдання виконуються особою, яка навчається, самостійно із 
одержанням необхідних консультацій з боку науково-педагогічного працівника. 
Допускаються випадки виконання робіт комплексної тематики кількома особами. 

 
7. Методи контролю 

Методи контролю – це способи діагностичної діяльності, які дозволяють 
здійснювати зворотний зв’язок у процесі навчання з метою отримання даних про 
успішність навчання, ефективність навчального процесу. 

Контрольні заходи визначають відповідність рівня набутих здобувачами знань, 
умінь та навичок вимогам нормативних документів щодо вищої освіти.  

Самоконтроль призначений для самооцінки здобувачами вищої освіти якості 
засвоєння навчального матеріалу навчальної  дисципліни (розділу, теми). З цією метою в 
навчальних посібниках для кожної теми (розділу), а також у методичних розробках для 
семінарських занять передбачаються питання для самоконтролю.  

Кафедральний контроль проводиться з метою оцінки рівня підготовки здобувачів з 
навчальної дисципліни на різних етапах її вивчення і здійснюється у вигляді вхідного, 
поточного, рубіжного та семестрового контролю.  

В освітньому процесі використовуються такі види контролю результатів навчання: 
вхідний, поточний протягом семестру, контрольні роботи, передбачені навчальним 
планом, приймання індивідуальних завдань, курсових робіт, підсумковий семестровий, 
відстрочений контроль. 

Вхідний контроль проводиться перед вивченням нового курсу з метою визначення 
рівня підготовки здобувачів з дисциплін, які забезпечують цей курс. Вхідний контроль 
проводиться на першому занятті за завданнями, що відповідають програмам 
попереднього навчання. Результати контролю аналізуються на кафедральних 
(міжкафедральних) нарадах та засіданнях методичних комісій спільно з науково-
педагогічними працівниками, які проводять заняття із забезпечувальною дисципліни. За 
результатами вхідного контролю розробляються заходи з надання індивідуальної 
допомоги здобувачам, коригування освітнього процесу.  

Поточний контроль  проводиться на всіх видах аудиторних занять протягом 
семестру. Поточний контроль може проводитися у формі усного опитування або 
письмового контролю на практичних, семінарських заняттях, лекціях, у формі 
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колоквіуму, виступів здобувачів при обговоренні питань на семінарських заняттях, у 
формі комп’ютерного тестування тощо. Конкретні форми проведення поточного 
контролю та критерії оцінки рівня знань визначаються програмою навчальної 
дисципліни. Результати оцінювання роботи здобувачів мають бути доведені до відома 
здобувачів своєчасно. Формою поточного контролю є ректорські контрольні роботи. 
Результати оцінювання ректорських контрольних робіт можуть зараховуватися як 
результати виконання контрольної роботи, передбаченої навчальним планом. 

Підсумковий семестровий контроль з навчальної  дисципліни є обов’язковою 
формою оцінювання результатів навчання здобувачів. Він проводиться в терміни, 
встановлені графіком навчального процесу, та в обсязі навчального матеріалу, 
визначеного програмою навчальної дисципліни. Семестровий контроль проводиться у 
формі заліку або семестрового екзамену з конкретної навчальної дисципліни. Здобувача 
допускають до семестрового контролю за умови виконання ним усіх видів робіт, 
передбачених навчальним планом на семестр з цієї дисципліни.  

Семестровий залік - форма підсумкового контролю, що полягає в оцінюванні 
засвоєння здобувачами лекційного матеріалу, а також виконаних ними певних робіт на 
семінарських заняттях. Семестровий залік не передбачає обов'язкової присутності 
здобувачів за умови виконання ними всіх видів робіт, передбачених навчальним планом 
за семестр. 

Семестровий екзамен - форма підсумкового контролю з окремої навчальної 
дисципліни за семестр, що спрямована на перевірку засвоєння теоретичного та 
практичного матеріалу. Екзамени складають за екзаменаційними білетами, 
затвердженими кафедрою. Викладач в обов'язковому порядку повинен ознайомити 
здобувачів зі змістом екзаменаційних питань, зразком екзаменаційного білету на початку 
вивчення навчальної дисципліни. 

Максимальна сума балів, яку може набрати здобувач при складанні екзамену 
(заліку) з навчальної дисципліни, складає 40. 

Оцінка підсумкового контролю виставляється за національною шкалою як сума 
балів, набраних здобувачем вищої освіти протягом семестру при виконанні контрольних 
заходів, передбачених програмою навчальної дисципліни (практики) та балів, набраних 
при складанні семестрового екзамену (заліку).  

Максимальна сума балів, які може набрати здобувач при вивченні навчальної 
дисципліни (проходженні практики), складає 100. 

 
8. Схема нарахування балів 

 Приклад ля підсумкового семестрового контролю при проведенні семестрового 
екзамену або залікової роботи 

 Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання 

Екзамен 
(залікова 
робота) 

Сума Розділ 1 

Контрольна 
робота, 

передбачена 
навчальним 

планом 

Індивідуальне 
завдання Разом 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5     100 
10 10 10 10 10 10  60 40 100 

Т1, Т2, Т3, Т4, Т5 – теми розділів. 
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Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види навчальної 
діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для екзамену для заліку 
90 – 100 відмінно   

 
зараховано 70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 
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