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ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна “Європейські стандарти справедливого судового розгляду” 

укладена відповідно до освітньо-наукової програми підготовки магістра з галузі знань 08 

Право спеціальності 081 Право і охоплює знання про зміст та обсяг окремих прав людини у 

прецедентній судовій практиці. 

 

Навчальну дисципліну “Європейські стандарти справедливого судового розгляду ” 

студенти вивчають на першому році навчання.  

 

 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Метою і завданням навчальної дисципліни “Європейські стандарти права на 

справедливий суд” є ознайомлення та засвоєння студентами основних європейських 

стандартів права на справедливий суд, які закріплені у ст. 6 Конвенції про захист прав 

людини та основоположних свобод та у прецедентній практиці Європейського Суду з прав 

людини; у юридичних документах Комітету Міністрів Ради Європи, Консультативної ради 

європейських суддів, Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанської 

комісії). 

 

 

В результаті вивчення цього курсу студент повинен 

  

знати:  

- природу, структуру, джерела, особливості різновидів європейських стандартів права на 

справедливий суд, зміст та обсяг права на справедливий суд (зокрема, поняття «суд», 

право на доступ до суду, на виконання судового рішення, остаточність судового 

рішення та ін.); 

- інституційні стандарти (незалежність, безсторонність, незмінюваність, порядок 

формування і функціонування судових органів та ін.) права на справедливий суд; 

- процесуальні стандарти (процесуальні принципи розгляду та вирішення цивільних, 

кримінальних та інших категорій судових справ, тривалість судових процедур, 

обгрунтованість судових рішень та ін.) права на справедливий суд та його гарантій; 

- відповідність сучасного стану законодавства у сфері судочинства та практики його 

застосування європейським стандартам права на справедливий суд. 

 

вміти: 

- надавати консультації та інформаційні довідки про зміст європейських стандартів права 

на справедливий суд; 

- надавати консультації та експертні висновки про відповідність чинних законів України 

та їх проектів у сфері судочинства європейським стандартам права на справедливий 

суд; 

- надавати консультації та експертні висновки про відповідність конкретних судових 

проваджень у різних категоріях справ європейським стандартам права на справедливий 

суд;  

- розробляти пропозиції щодо наближення законодавства України до європейських 

стандартів права на справедливий суд. 

 

Навчальний курс охоплює 3 кредити (90 год). Курс складається на денній формі навчання з 

16 год лекційних занять, 16 год практичних занять та 42 год самостійної роботи. Тижневе 

навантаження студента складає 3 год аудиторних занять та 2,625 год самостійної роботи. 

 

2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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Тема 1. Європейські стандарти справедливого судового розгляду:  

теоретичні основи 

 

1. Природа та структура європейських стандартів права на справедливий суд. 

2. Джерела та особливості різновидів європейських стандартів права на справедливий суд. 

3. Зміст та обсяг права на справедливий суд (поняття «суд», право на доступ до суду, на 

виконання судового рішення, остаточність судового рішення та ін.); 

 

Тема 2. Інституційні стандарти права на справедливий суд 

 

1. Інституційні стандарти права на справедливий суд у юридичних документах Комітету 

Міністрів Ради Європи та Консультативної ради європейських суддів. 

2.  Інституційні стандарти права на справедливий суд відповідно до Конвенції про захист 

прав людини та основоположних свобод та у прецедентній практиці Європейського Суду з 

прав людини. 

3. Інституційні стандарти права на справедливий суд у юридичних документах Європейської 

комісії «За демократію через право» (Венеціанської комісії). 

 

Тема 3. Процесуальні стандарти права на справедливий суд 

 

1. Процесуальні стандарти права на справедливий суд у юридичних документах Комітету 

Міністрів Ради Європи та Консультативної ради європейських суддів 

2. Процесуальні стандарти права на справедливий суд відповідно до Конвенції про захист 

прав людини та основоположних свобод та у прецедентній практиці Європейського Суду з 

прав людини. 

3. Процесуальні стандарти права на справедливий суд у юридичних документах 

Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанської комісії). 

 

Тема 4. Стан та перспективи розвитку національного законодавства під впливом 

європейських стандартів права на справедливий суд 

 

1. Стан відповідності національного законодавства інституційним стандартам права на 

справедливий суд. 

2. Стан відповідності національного законодавства процесуальним стандартам права на 

справедливий суд.  

3. Перспективи розвитку перспективи розвитку національного законодавства під впливом 

європейських стандартів права на справедливий суд. 

 

 

 

3. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
 

1. Виткаускас Д., Диков Г. Защита права на справедливое судебное разбирательство в 

рамках Европейской конвенции о защите прав человека. Серия пособий Совета Европы. 

– Воронеж: ООО Фирма «Элист», 2014 –211 с. – режим доступу: 

http://www.coe.int/t/dgi/hr-natimplement/Source/documentation/hb12_fairtrial_russian.pdf  

2. Європейські та міжнародні стандарти у сфері судочинства. – Київ, 2015. – 708 с. – режим 

доступу:  http://vkksu.gov.ua/userfiles/doc/perelik-dokumentiv/EU_Standarts_book_web-

1.pdf  

3. Міжнародні стандарти незалежності суддів: Збірка документів. – 

К.: Поліграф-Експрес, 2008. – 184 c. – режим доступу: 

http://www.judges.org.ua/standarts.htm 
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4. Незалежність суддів: міжнародні стандарти та національна практика:  Навч.-практ. посіб. 

/ Луць Л.А., Савенко М.Д., Городовенко В.В., (та ін.); Центр суддів. студій., Всеукр. 

незалеж. суддів. асоц. - К. : Поліграф - Експрес , 2008. – 128 с. – режим доступу: 

http://www.judges.org.ua/standarts.htm 

5. Фулей Т.І. Застосування практики Європейського суду з прав людини при здійсненні 

правосуддя: Науково-методичний посібник для суддів. – 2-ге вид. випр., допов. – К., 

2015. – 208 с. – режим доступу: http://www.judges.org.ua/standarts.htm  

 

4. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ 
 

Форма підсумкового контролю успішності – залік. 

 


