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Львів  

Силабус з навчальної дисципліни 

 

«МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ПРАВ 

ЛЮДИНИ» 

 

2022-2023 навчального року 

 

 

Назва курсу Міжнародні стандарти кримінально-правової охорони прав людини 

Адреса 

викладання 

курсу 

м. Львів, вул. Січових Стрільців, 14 

Факультет та 

кафедра, за 

якою 

закріплена 

дисципліна 

юридичний факультет, кафедра кримінального права і кримінології 

Галузь знань, 

шифр та 

назва 

спеціальності 

08 – Право, 081 - Право 

Викладачі 

курсу 

Денькович О.І., к.ю.н., доцент кафедри кримінального права та 

кримінології 

 

Контактна 

інформація 

викладачів 

Денькович О.І.: електронна адреса: olha.denkovych@lnu.edu.ua,  

сторінка викладача https://law.lnu.edu.ua/employee/denkovych-olha-ivanivna 

Консультації 

по курсу 

відбуваються 

Консультації відбуваються за графіками, визначеними викладачем курсу, і 

доведеним до відома студентів на першій лекції.  Також можливі 

консультації через соціальні мережі, месенджери та e-mail. Для погодження 

часу он-лайн консультацій слід написати на електронну пошту викладача. 

Сторінка 

курсу 

https://law.lnu.edu.ua/department/kafedra-kryminalnoho-prava-ta-kryminolohiji 

Інформація 

про курс 

Юрист, який прагне бути конкурентоспроможним на міжнародному ринку 

праці, не може обмежуватись знанням лише стандартів національної 

правової системи України.  Адже в умовах глобалізаційних процесів 

правові системи різних держав світу тісно переплітаються, а спільні для 

них правові принципи, ідеї («кістяк» демократичних правових систем) 

знаходять своє відображення у міжнародних актах.  

Суди України під час розгляду кримінальних справ активно застосовують 

такі міжнародні стандарти, зокрема Конвенцію про захист прав людини та 

основоположних свобод в інтерпретації Європейського Суду з прав 

людини. Також міжнародний конвенційний механізм надає можливість 

особі звернутись за захистом її прав до органів міжнародної юстиції у 

випадку, якщо на національному рівні її права, гарантовані міжнародними 

актами, було порушено.    

Тому в нинішніх умовах без знання і розуміння міжнародних стандартів, 

без вміння застосовувати національне кримінальне законодавство у світлі 

mailto:olha.denkovych@lnu.edu.ua
https://law.lnu.edu.ua/employee/denkovych-olha-ivanivna
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цих ідей неможливо забезпечити належне представництво та захист прав 

клієнта. 

Цей курс розроблено таким чином, щоб сформувати у його слухачів 

компетентності, необхідні для застосування та тлумачення кримінально-

правових норм крізь призму міжнародних стандартів охорони прав людини, 

зокрема  Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та 

рішень Європейського суду з прав людини.    

 

Коротка 

анотація 

курсу 

Дисципліна «Міжнародні стандарти кримінально-правової охорони прав 

людини» є завершальною вибірковою дисципліною з спеціальності 081 

«Право» для освітньої програми за другим (магістерським) рівнем освіти, 

яка викладається в II семестрі 1-го курсу в обсязі 3,5 кредитів (за 

Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).   

Мета та цілі 

курсу 

Метою вивчення вибіркової дисципліни є ознайомлення студентів із 

системою міжнародних стандартів кримінально-правової охорони прав 

людини, зокрема з правовоми позиціями Європейського суду з прав 

людини щодо  інтерпретації Конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод, для формування компетентностей, необхідних для 

застосування КК України, зокрема: 

- здатності застосовувати принципи верховенства права, відображені 

у міжнародних актах, у процесі застосування кримінально-правових 

норм та вдосконалення кримінального закону; 

- здатності аналізувати та оцінювати вплив Конвенції про захист прав 

людини та основоположних свобод, а також практики 

Європейського суду з прав людини у процесі застосування 

кримінально-правових норм та вдосконалення кримінального 

закону; 

- здатності використовувати сучасні міжнародні стандарти охорони 

прав людини під час конструювання кримінально-правових 

положень та в процесі застосовування інститутів кримінального 

права; 

- здатності обґрунтовувати та мотивувати рішення про застосування 

КК України з використанням міжнародних стандартів охорони прав 

людини, зокрема Конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод та правових позицій ЄСПЛ, давати 

розгорнуту юридичну аргументацію.  

 

Література 

для вивчення 

дисципліни 

1. Денькович О. І. Стандарти призначення покарання за Конвенцією 

про захист прав людини та основоположних свобод [Електронний 

ресурс] / О. Денькович // Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”.  

Серія: “Юридичні науки”Юридичний науковий електронний журнал. – 

2019. – № 6. – Режим доступу : https://www.inter-

nauka.com/issues/law2019/6/5233. 

2. Сорока О. О. Реалізація практики Європейського суду з прав людини 

у кримінальному праві України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. Київ, 

2015. 254 с. 

3. Хім’як Ю. Б. Гармонізація кримінального права України з 

практикою Європейського суду з прав людини : дис. … канд. юрид. наук 

: 12.00.08. Київ, 2011. 270 с. 

https://www.inter-nauka.com/issues/law2019/6/5233
https://www.inter-nauka.com/issues/law2019/6/5233
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4. Хилюк С. Правило NULLUM CRIMEN SINE LEGE в інтерпретації 

Європейського суду з прав людини / С.В. Хилюк // Підприємництво, 

господарство і право. – 2013. - №4. – С. 47-52. 

5. Compendium of United Nations standards and norms in crime prevention 

and criminal justice. https://www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-

reform/compendium.html 

6. Matti Joutsen. International standards and norms as guidance in the 

criminal justice system. 

https://www.unafei.or.jp/publications/pdf/RS_No98/No98_VE_Joutsen.pdf 

7. Guide on Article 7 of the European Convention on Human Rights. «No 

punishment without law: the principle that only the law can define a crime and 

prescribe a penalty», 31 December 2021. 

https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_7_ENG.pdf 

8. Report of the Research Division of the ECtHR. Article 7. The “quality of law” 

requirements and the principle of (non-)retrospectiveness of the criminal law under 

Article 7 of the Convention.2019 

https://www.echr.coe.int/Documents/Research_report_quality_law_requirements_c

riminal_law_Art_7_ENG.PDF 

Тривалість 

курсу 

105 год. 

 

Обсяг курсу 32 годин аудиторних занять (з них 16 годин лекцій, 16 годин практичних 

занять) та 73 годин самостійної роботи 

Очікувані 

результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде знати та вміти:  

- оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і 

виявляти розуміння меж та механізмів їх кримінально-правового 

регулювання у відповідності до міжнародних стандартів охорони 

прав людини; 

- дискутувати зі складних питань змісту кримінально-правових норм і 

обґрунтовувати варіанти їх розв’язання крізь призму міжнародних 

стандартів охорони прав людини; 

- аналізувати взаємодію міжнародних стандартів кримінально-

правової охорони прав людини з правовою системою України на 

основі усвідомлення основних сучасних правових доктрин, 

цінностей та принципів функціонування права; 

- обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях 

правозастосування з урахуванням міжнародних стандартів 

кримінально-правової охорони прав людини, зокрема правових 

позицій ЄСПЛ; 

- аналізувати та оцінювати практику застосування кримінально-

правових норм крізь призму міжнародних стандартів кримінально-

правової охорони прав людини.  

Ключові 

слова 

Міжнародні стандарти, кримінально-правова норма, підстава застосування 

заходів кримінально-правового впливу, заходи кримінально-правового 

впливу, акти застосування кримінально-правових норм 

Формат курсу Очний 

 Проведення лекцій, практичних занять та консультації для кращого 

розуміння тем 

https://www.unafei.or.jp/publications/pdf/RS_No98/No98_VE_Joutsen.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Research_report_quality_law_requirements_criminal_law_Art_7_ENG.PDF
https://www.echr.coe.int/Documents/Research_report_quality_law_requirements_criminal_law_Art_7_ENG.PDF
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Теми 1. Поняття та система міжнародних стандартів кримінально-правової 

охорони прав людини та їх значення для кримінального права України.   

2. Міжнародні стандарти кримінально-правової охорони прав людини 

в рамках ООН. 

3. Система європейських стандартів кримінально-правової охорони 

прав людини.  Конвенція про захист прав та основоположних свобод 

людини та практика її застосування Європейським судом з прав людини як 

джерело кримінального права України. 

4. Принципи кримінального права у практиці Європейського суду з 

прав людини. 

5. «Кримінальне правопорушення» та «покарання» у практиці 

Європейського суду з прав людини. 

6. Кримінально-правова охорони окремих прав людини у практиці 

Європейського суду з прав людини. 

Підсумковий 

контроль, 

форма 

залік в кінці семестру 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з дисциплін 

«Кримінальне право України. Загальна частина», «Кримінальне право 

України. Особлива частина», «Теорія держави і права», «Конституційне 

право України». 

Навчальні 

методи та 

техніки, які 

будуть 

використовув

атися під час 

викладання 

курсу 

Презентація, лекції, колаборативне навчання у формі навчальних спільнот, 

проектно-орієнтоване навчання, дискусія 

 

Необхідне 

обладнання 

Проектор, екран, комп’ютер 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за 

наступним співвідношенням:  

• практичні заняття: 50% семестрової оцінки; максимальна кількість 

балів_50. 

• модуль: 50% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 50. 

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

 

Академічна доброчесність: Очікується, що під час освітнього процесу 

його учасники будуть дотримуватись, зокрема, вимог Кодексу етики та 

академічної доброчесності юридичного факультету Львівського 

національного університету імені Івана Франка.  Жодні форми порушення 

академічної доброчесності не толеруються.  Зокрема, очікується, що роботи 

студентів будуть їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. 

Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування джерел, 

списування, втручання в роботу інших студентів становлять, але не 

обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення 

ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі чи усній відповіді 

студента є підставою для її незарахуванння викладачем, незалежно від 
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масштабів плагіату чи обману.   

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі 

студенти відвідають усі лекції і практичні заняття курсу. Студенти мають 

інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У випадку 

пропуску практичного заняття, студент повинен відпрацювати його з 

дотриманням вимог, встановлених на факультеті. У будь-якому випадку 

студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків визначених для виконання 

усіх видів письмових та усних робіт, передбачених курсом. У випадку 

недотримання дед-лайнів здачі письмової роботи, викладач виставляє 

негативну оцінку.  

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на поточному 

оцінюванні (в тому числі і бали за письмову роботу), бали за модуль та 

іспит.  

 

Питання до 

іспиту. 

Перелік питань для модуля розміщено на сторінці кафедри кримінального 

права і кримінології за посиланням https://law.lnu.edu.ua/department/kafedra-

kryminalnoho-prava-ta-kryminolohiji.   

 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
 

 
 

 

 

 

 


