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АНОТАЦІЯ  
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         Спеціальний курс передбачає розширене та поглиблене вивчення 

проблем реалізації міжнародних стандартів в кримінальному провадженні 

України через проведення аналізу норм міжнародно-правових актів,  

ратифікованих Україною, а також  рішень Європейського Суду з прав 

людини, та вироблення шляхів імплементації в кримінальне процесуальне 

законодавство України.  

  У рамках спеціального курсу вивчаються норми Конвенції про захист 

прав людини та основоположних свобод (1950 р.) та рішення Європейського 

Суду з прав людини, а також норми  Кримінального процесуального кодексу 

України,  які регулюють  реалізацію гарантій особи в процесі кримінального 

провадження в Україні, акти вищих судових інстанцій, навчальна та 

монографічна література; вирішуються аналітичні завдання та практичні 

казуси, розвиваються навики складання відповідних документів, необхідність 

в яких виникає при зверненні до Європейського Суду з прав людини. 

Метою даного спеціального курсу є поглиблення і розширення раніше 

здобутих знань в галузі кримінально-процесуального права у сфері вивчення 

основних гарантій прав особи в кримінальному судочинстві, а також 

вивчення теоретичних положень та вироблення навичок практичного 

застосування знань і норм чинного законодавства та стандартів міжнародних 

актів в сфері забезпечення прав особи в кримінальному провадженні. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни спеціалізації студенти 

повинні: 

знати: 
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–  норми Європейської конвенції про захист прав та основоположних 

свобод 1950 року, які стосуються прав особи в кримінальному процесі; 

–  гарантії охорони та захисту прав людини в кримінальному процесі  

– протоколи до Європейської конвенції про захист прав та 

основоположних свобод 1950 року, які стосуються прав особи в 

кримінальному процесі; 

– основні засади організації роботи Європейського суду з прав людини. 

вміти:  

– аналізувати і правильно застосовувати положення Європейської конвенції 

про захист прав та основоположних свобод 1950 року в кримінальному 

процесі;; 

– складати первинні документи для звернення до Європейського суду з прав 

людини; 

– аналізувати зміст права особи на свободу і особисту недоторканість, а 

також на судове вирішення законності арешту чи затримання; 

–  аналізувати зміст права на недоторканість житла або іншого володіння 

особи; 

–  аналізувати зміст заборони втручання в особисте життя особи та право на 

таємницю кореспонденції та телефонних розмов; 

–  аналізувати зміст права особи на захист від кримінального 

переслідування ; 

–  аналізувати зміст презумпції невинуватості у кримінальному судочинстві; 

–  аналізувати зміст права  на перегляд вироку суду вищестоящою судовою 

інстанцією; 

–  аналізувати зміст права на компенсацію заподіяної шкоди внаслідок 

незаконного затримання, арешту, засудження. 

 

 

 

 

 


