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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 

у національну правову систему, способи використання практики Європейського суду з прав 

людини для вдосконалення кримінального законодавства, забезпечення прав людини у 

правозастосовній діяльності у кримінально-правовій сфері. 

 вміти: 

логічно та послідовно викласти засвоєний ним матеріал, аналізувати та застосовувати 

відповідні положення Конвенції про захист прав та основоположних свобод, правові позиції 

Європейського суду з прав людини, 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 Європейського суду з прав людини, робити 

самостійні науково обґрунтовані висновки та узагальнення, аргументовано відстоювати свою 

правову позицію 

 

Анотація  навчальної   дисципліни:  

 

Вказана навчальна дисципліна, передбачає вивчення таких основних тем: «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.ст. 5, 6 Конвенції 

про захист прав та основоположних свобод людини». 
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