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ДИСЦИПЛІНА «ДОСТУП ДО ПРАВОСУДДЯ В КРАЇНАХ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ» 
 
Анотація. Дисципліна «Доступ до правосуддя в країнах перехідного періоду» належить до 
переліку дисциплін вільного вибору аспіранта. Вона забезпечує особистісний і професійний 
розвиток аспіранта та спрямована на формування знань про основні концепції доступу до 
правосуддя як елементу верховенства права, особливості забезпечення доступу до 
правосуддя в умовах перехідного періоду – загальновизнаного феномену перехідного 
правосуддя (Transitional Justice) в державах постсоціалістічного блоку, державах в умовах 
збройних конфліктів, з метою укріплення демократії й верховенства права, пошуку 
примирення, встановлення відповідальності.  Аналізуються питання перебудови системи 
правосуддя від тоталітарного спрямування до демократичних і відкритих інституцій; від умов 
збройного конфлікту до відновлення справедливості.  
Кількість кредитів: 4  
Викладачка:  Ізарова Ірина Олександрівна, д.ю.н., професорка.  
Профіль викладача: https://justice.law.knu.ua/teachers/izarova 
Мета навчальної дисципліни: поглиблення теоретичних та практичних знань про доступ до 
правосуддя у країнах перехідного періоду у аспірантів, зокрема, широкого кола прав особи 
знати про збройний конфлікт, право на відшкодування завданої такими конфліктами шкоди 
тощо, а також про реформи  з недопущення повторень збройних конфліктів, притягнення до 
відповідальності осіб; формування практичних навичок застосування правових норм, вміння 
оперувати основними поняттями та категоріями з означеної проблематики.  
Попередні вимоги:  
Аспірант(ка) повинен(на)знати: основні поняття, категорії теорії права, зокрема, судоустрою 
України, адвокатури України, прокуратури України, а також міжнародних судових інституцій, 
порядок судового розгляду різних категорій справ, вимоги до здійснення різних видів 
судочинства, виконання судових рішень. 
Аспірант(ка) повинен(на) вміти: аналізувати спірні питання щодо застосування правових 
норм і відповідальності за відшкодування шкоди, завданої, зокрема, під час збройних 
конфліктів; застосовувати юридично грамотні та обґрунтовані рішення з реалізації норм 
цивільного процесуального, кримінального процесуального та інших норм права в практичній 
діяльності з метою забезпечення захисту прав особи; обґрунтовувати власну позицію 
стосовно вирішення практичної ситуації в разі порушення прав особи та вирішувати ситуативні 
задачі; захищати права та інтереси осіб, які було порушено під час збройного конфлікту, 
виконувати інші види самостійної роботи.  
Змістові модулі: 
Доступ до правосуддя та його рефлексії в сучасному світі. Поняття «перехідного правосуддя» 
та історія формування концепції в ХІХ-ХХ ст. відшкодування шкоди постраждалим від 
конфлікту. Проблеми притягнення винних до відповідальності та запобігання безкарності. 
Забезпечення права на правду про збройний конфлікт. Впровадження заходів з недопущення 
виникнення конфлікту в майбутньому. 
Мова викладання: українська.  
Місце у структурно-логічній схемі: ВК 2.26 читається на другому році навчання. Термін 
вивчення: дисципліна вивчається на 2 році навчання за освітньо-науковим рівнем «доктор 
філософії» в обсязі 120 годин, у тому числі 24 годин аудиторних занять (18 год. – лекційні 
заняття, 4 год. – практичні заняття, 2 години – консультація), 96 годин самостійної роботи. 
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