
ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО 
СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ 

   
Мета курсу ‒формування студентами сукупності знань про теоретичні 

та практичні проблеми застосування практики Європейського суду з прав 
людини (ЄСПЛ) з інтерпретації Конвенції про захист прав людини та 
основоположних свобод у кримінальному праві та шляхи їх вирішення у 
теорії кримінального права, правозастосовній практиці та законодавстві. 

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Проблеми застосування практики 
ЄСПЛ у кримінальному праві» в структурно-логічній схемі базується на 
набутих знаннях з наступних ОК: «Міжнародні організації», «Порівняльне 
кримінальне право і процес», «Міжнародне публічне право (основи теорії)», 
«Міжнародне публічне право (основні галузі та інститути)». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: набуття компетентностей, необхідних для вивчення 
норм міжнародного права, що регулюють відносини в сфері захисту прав 
людини в межах ЄСПЛ.   

Програмні результати навчання:   
• знати: правові позиції Європейського суду з прав людини, присвячені 

вирішенню кримінально-правових питань; існуючі в теорії права та 
доктрині кримінального права, міжнародного права підходи до 
імплементації Конвенції про захист прав людини та основоположних 
свобод та практики ЄСПЛ у національну правову систему; значення 
гарантій, передбачених Конвенцією про захист прав людини та 
основоположних свобод в інтерпретації Європейського суду з прав 
людини, для застосування кримінально-правових норм; способи 
використання практики Європейського суду з прав людини для 
вдосконалення кримінального законодавства України та для забезпечення 
прав людини у правозастосовній діяльності у кримінально-правовій сфері.  

• вміти: логічно та послідовно викласти засвоєний матеріал; аналізувати та 
застосовувати відповідні положення Конвенції про захист прав та 
основоположних свобод, правові позиції ЄСПЛ, норми кримінального 
права України; аналізувати кримінальне законодавство України та 
правозастосовну практику у кримінально-правовій сфері на предмет 



відповідності гарантіям, передбаченим Конвенцією про захист прав 
людини та основоположних свобод в інтерпретації ЄСПЛ; робити 
самостійні науково обґрунтовані висновки та узагальнення, аргументовано 
відстоювати свою правову позицію. 

• володіти: навичками оперування основними поняттями у сфері захисту 
прав людини і вмінням застосовувати норми Європейської конвенції про 
захист прав та основоположних свобод і практику ЄСПЛ.  

Змістове наповнення навчальної дисципліни:    
 Проблеми застосування практики Європейського суду з прав людини 

у кримінальному праві України. Конвенція про захист прав та 
основоположних свобод людини та практика її застосування Європейським 
судом з прав людини як джерело кримінального права України. 
«Кримінальне правопорушення» та «покарання» як автономні поняття у 
практиці Європейського суду з прав людини, їх значення для законодавства 
та правозастосовної практики в Україні. Принципи кримінального права у 
практиці Європейського суду з прав людини.  

Врахування стандартів забезпечення фізичної недоторканості особи, 
передбачених Конвенцією про захист прав людини та основоположних 
свобод, у кримінально-правовій охороні особи в Україні. Забезпечення 
поваги до приватного та сімейного життя у кримінальному праві України з 
урахуванням гарантій, передбачених ст. 8 Конвенції про захист прав людини 
та основоположних свобод. Кримінально-правова охорона правосуддя в 
Україні з урахуванням гарантій прав людини, передбачених ст. 5, 6 Конвенції 
про захист прав та основоположних свобод людини. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредитів ЄКТС, загальний 
обсяг – 90 годин, у т. ч. – 40 годин аудиторних занять і 50 годин – самостійна 
та індивідуальна робота.   

Форма семестрового контролю: іспит.   
   


