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ЕРАЗМУС+ — це програма 
Європейського Союзу, що під-
тримує проекти співпраці, парт-
нерства, заходи і мобільність у 
сфері освіти, професійної під-
готовки, молоді та спорту. Ра-
зом з понад 150 країнами світу 
Україна є однією з країн-парт-
нерів (Partner Countries) Про-
грами Еразмус+. Країнами-чле-
нами Програми (Programme 
Countries) виступають 28 дер-
жав-членів ЄС; країни Еко-
номічного Союзу: Ісландія, 
Норвегія, Ліхтенштейн; країни- 
кандидати: Туреччина, Північ-
на Македонія та Сербія.

Проект CRIMHUM1 – це 
проект програми ЕРАЗМУС+, 
спрямований на модернізацію 
магістерських програм для май-

1 Crimhum – Modernisation of master pro-
grammes in Belarus & Ukraine – Erasmus+. 
URL: https://www.facebook.com/crimhum/

бутніх суддів, прокурорів, слід-
чих з урахуванням європейсь- 
ких стандартів з прав людини в 
Білорусі та Україні. Тривалість 
проекту: 15 січня 2019 р. –  
14 січня 2022 р. 

CRIMHUM є регіональним 
спільним проектом, який реа-
лізується такими партнерами:  
Потсдамський університет (Ні-
меччина), Університет Екс-Мар-
сель (Франція), Факультет права 
Університету м. Рієки (Хорва- 
тія), Вільнюський універси-
тет (Литва), Білоруський дер-
жавний університет (Білорусь), 
Гродненський державний уні-
верситет ім. Я. Купали (Біло-
русь), Львівський національний 
університет імені Івана Франка 
(Україна), Національний юри-
дичний університет імені Яро- 
слава Мудрого (Україна), Націо- 
нальний університет «Одеська 

Abstract
ERASMUS + is a European Union program that supported cooperation, part-

nership, action and mobility projects in the fields of education, studying, youth 
and sport. Ukraine is one of the Erasmus + Partner Countries together with more 
than 150 countries. The Program Countries are 28 EU Member States; countries of 
the Economic Union: Iceland, Norway, Liechtenstein; candidate countries: Turkey, 
Northern Macedonia and Serbia.

CRIMHUM project is a project of the ERASMUS + program, aimed at moder- 
nizing master’s programs for future judges, prosecutors, investigators, taking into 
account European human rights standards in Belarus and Ukraine. Project dura-
tion: January 15, 2019 – January 14, 2022.

The name of CRIMHUM project was born from a combination of «Criminal Jus-
tice» and «Human Rights». The defining feature of this project is the introduction 
into the process of training master students – future judges, prosecutors, investi-
gators – the methodology of «human rights education» – education based on human 
rights. The goal of CRIMHUM project is development of specialized master’s pro-
grams in the field of criminal justice, which focused on the transfer of knowledge 
and skills from teacher to student and on the values   of human rights.

Key words. Criminal justice, criminal justice education, master’s program, 
CRIMHUM, ERASMUS +, human rights.
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юридична академія» (Україна), 
громадське об’єднання «Біло-
руський республіканський союз 
юристів» (Білорусь). Отримува-
чем гранту є Грацький універ-
ситет імені Карла і Франца (Ав-
стрія); координатором проекту 
від України виступає Львівсь- 
кий національний університет 
імені Івана Франка.

Назва проекту CRIMHUM на-
родилася від поєднання «Crimi-
nal Justice» і «Human Rights». 
Визначальною рисою даного 
проекту є впровадження у про-
цес підготовки студентів-магі-
стрів – майбутніх суддів, про-
курорів, слідчих – методології 
«human rights education» – 
освіти, заснованої на правах 
людини. Завданням проекту 
CRIMHUM є розробка спеціа-
лізованих магістерських про-
грам в сфері кримінальної юсти-

ції, які матимуть своїм фокусом 
сконцентрованість не лише на 
трансфері знань та навичок від 
викладача до студента, а і, перш 
за все, на цінності прав людини. 

Освіта, заснована на правах 
людини, передбачає дві суттє-
вих цілі: «навчання про права 
людини» та «навчання для прав 
людини»1. Навчання про права 
людини охоплює пізнавальну 
діяльність щодо сучасного пра-
вового ландшафту в галузі прав 
людини, розуміння основних 
тенденцій його розвитку, знан-
ня механізмів та інструментів 
захисту прав людини, втілення 
міжнародних стандартів захи-
сту прав людини на національ-
ному рівні праворегулювання. 

1 Understanding Human Rights. Manual of Hu-
man Rights Education. Edited by Wolfgang 
Benedek. NWV Neuer Wissenschaftlicher Ver-
lag, Wien-Graz, 2012. 550 p.

Ініціативна зустріч, Грацький університет імені Карла і Франца, Грац,  
Австрія, травень 2019
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Навчання для прав людини пе-
редбачає розуміння принципів 
людської гідності, справедливо-
сті та рівності, відданість та по-
вагу до прав людини для кож-
ного. Дане навчання передбачає 
увагу не тільки до того, що го-
ловні актори у цій сфері зна-
ють, а і до того, у який спосіб 
вони діють, досягаючи мети. 

Даний підхід відображує вза-
ємодію нормосфери і аксіосфери 
у бутті права. Оскільки право 
є ціннісно-нормативним фено-
меном, важливим є виявлення 
взаємозв’язків нормативних та 
ціннісних компонентів правової 
сфери, особливостей їх форму-
вання та функціонування. Так, 
система аксіосфери права є рад-
ше не ієрархізованою, а цен-
трованою системою, тому центр 
аксіосфери права – це універ-
сальна міра, властивість та на-
чало усіх інших компонентів 
аксіосфери права. Нормосфера 
ж є не центрованою, а ієрархізо-
ваною системою, де встановлено 
субординацію джерел права в 
їхній цілісній системі. При цьо-

му варто пам’ятати, що право 
є відкритою системою, але сту-
пінь її відкритості варіює: аксіо- 
сфера є сильнішою системою,  
нормосфера – слабкішою1. Аксіо- 
сфера цементує систему права, 
нормосфера адаптує її до дина-
мічних потреб соціального жит-
тя. Освіта «про права людини» 
підсилює розуміння норматив-
ного буття права, освіта «для 
прав людини» стверджує його 
ціннісне наповнення. Центро-
ваність проекту CRIMHUM на 
правах людини підкреслюєть-
ся тим, що найбільш рельєфно 
ціннісний компонент прав лю-
дини в юридичній сфері про-
являється у галузі криміналь-
ної юстиції, адже саме тут існує 
найвища загроза охоронюваним 
цінностям людського і суспіль-
ного життя і формуються най-
більші ризики втручання у реа-
лізацію прав людини.

У даному контексті однією 
з найбільш впливових зон, що 

1 Горобець К. В. Ціннісно-нормативні скла-
дові правової сфери. Часопис Київського уні-
верситету права. 2011/4. С. 75-81

Засідання робочої групи, Біло-
руський державний університет, 
Мінськ, Білорусь, лютий 2019

Координаційна нарада з оцінки якості, 
Національний юридичний універси-
тет імені Ярослава Мудрого, Харків, 

Україна, грудень 2019
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сприяє реформуванню кримі-
нальної юстиції та руху її у бік 
прав людини, стає вища юри-
дична освіта, яка формує сві-
тоглядні орієнтири майбутніх 
фахівців у сфері кримінальної 
юстиції.

Метою вищої юридичної осві-
ти у сфері кримінальної юстиції 
є формування професіоналів, 
здатних успішно реалізовувати 
стратегії і тактики у сучасному 
кримінально-правовому просто-
рі, який характеризується глоба-
лізацією/фрагментацією, кризою 
ідентичностей, технологічністю, 
прискоренням, інноваційністю, 
розвитком креативного класу  
та появою когнітаріату, нови-
ми безпековими ризиками та 
викликами.

Реалії буття підштовхують 
майбутнього юриста до необ-
хідності серйозного знайомства 
з сучасним світовим кримі-
нально-правовим ландшафтом, 
вимагають масштабного по-
гляду на виклики сучасності, 
здатності панорамно мислити, 
об’єднувати фрагменти знань в 
єдиний цілісний світогляд, по-
требують навичок прийняття 
рішень та створення прогнозів 
і розробки стратегій поведін-
ки в умовах розмитих та склад-
них персональних і національ-
них меж.

Освітня парадигма проекту 
CRIMHUM вибудована навколо 
підготовки професіонала як осо-
бистості, що є суб’єктом реаліза-
ції власної стратегії професійного 

становлення та розвитку. Модер-
нізація магістерських програм 
сприятиме таким напрямам са-
мовизначення фахівця:

Я – Людина
Я – Юрист
Я – Професійна індивідуаль- 

ність
Я – Дослідник
Такий підхід означає, що те-

траедр блоків компетентностей, 
які опановуватимуть учасники 
даних магістерських програм, 
сконструйований з чотирьох 
навчальних компонентів освіт-
ньо-кваліфікаційних програм 
магістерського рівня і, відпо-
відно, містить:

загальні компетентності («Я –  
Людина») 

спеціальні (фахові) компе-
тентності («Я – Юрист»)

спеціалізовані компетентності 
(«Я – Професійна індивідуаль-
ність», до прикладу, «Я – суддя, 
Я – прокурор, Я – слідчий»)

дослідницькі компетентно-
сті магістерського рівня («Я – 
Дослідник») («горизонтальна» 
професіоналізація, коли анато-
мія професійної кар’єри демон-
струє такий приріст «індивіду-
альної цінності» професіонала, 
що він стає об’єктом «війни за 
талант» серед працедавців).

Дане бачення блоків компе-
тентностей узгоджується з про-
ектом ТЮНІНГ – проектом 
з гармонізації освітніх струк-
тур у Європі, який поклика-
ний впроваджувати Болонський 
процес в університетах з метою 
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розробки опорних точок на рівні 
предметних областей навчання, 
для того, щоб університетські 
програми були порівнянними, 
сумісними та прозорими1. Да-
ний проект розглядає як за-
гальні компетентності (інстру-
ментальні компетентності 
(когнітивні здатності, методо-
логічні здатності, технологіч-
ні навички та вміння, лінгвіс-
тичні навички); міжособистісні 

1 Тюнінг. Гармонізація освітніх стуктур у Єв-
ропі. Методичні рекомендації для розроб- 
лення профілів ступеневих програм, вклю-
чаючи програмні компетентності та про-
грамні результати навчання. URL: https://
erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/ko-
rysni-materialy/category/3-materialy-natsion-
alnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadz-
hennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.
html?download=250:metodychni-rekomen-
datsii-dlia-rozroblennia-profiliv-stupenevykh-
prohram-vkliuchaiuchy-prohramni-kompetent-
nosti-ta-prohramni-rezultaty-navchannia-tuning

компетентності (спроможність 
виражати власні почуття, здат-
ність до критики та самокрити-
ки, навички суспільної взаємо- 
дії та співпраці); системні ком-
петентності (здатність осяг-
нути систему у цілому, плану-
вати зміни та вдосконалення 
системи та розробку нових сис-
тем)), так і спеціальні (фахові) 
компетентності, що залежать 
від предметної області. Дані 
блоки компетентностей взаємо- 
пов’язані і у метафоричному сен-
сі можуть бути описані як дере-
ва, що ростуть і з роками стають 
все більш вкоріненими, мають 
міцніший ствол, більш широку 
крону та багатші плоди.

Освітній проект CRIMHUM, 
що має на меті формування фа-
хівців у сфері кримінальної юс-
тиції, відданих цінностям прав 
людини, прагне модернізувати 

Міжнародна конференція «Кримінальне правосуддя в підготовці майбутніх 
суддів, прокурорів, слідчих з урахуванням європейських стандартів прав 

людини» в рамках CRIMHUM, Львівський національний університет  
імені Івана Франка, Львів, Україна, лютий 2020
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магістерські програми і розви-
нути у студентів такі предмет-
ні компетентності, як: 

знання мистецтва аналітич-
ного мислення в світлі сучасних 
трендів розвитку кримінальної 
юстиції, пов’язаних з протидією 
організованій та економічній 
злочинності, кіберзлочинності; 

уміння досліджувати та засто-
совувати концепти, знаходити 
смисли та інтерпретації крізь 
призму фундаментальних цін-
ностей прав людини і міжнарод-
них механізмів та інструментів 
їх захисту у сфері кримінальної 
юстиції; 

уміння використовувати такі 
елементи критичного мислення, 
як точки зору, цілі, проблемні 
зони, фактичні дані, інтерпре-
тування, припущення, концеп-
ти та смисли, в сфері юридич-
ної аргументації та розбудови 
і впровадження кримінальних 
політик у сфері покарань; 

уміння піднімати важли-
ві питання та проблеми кримі-
нального права та судочинства, 
формулюючи їх ясно і точно, 
збирати релевантну інформа-
цію, знаходити добре обґрун-
товані та ефективні рішення з 
метою захисту реальних, а не 
ілюзорних прав людини, дотри-
мання високих стандартів про-
фесійної етики судової та пра-
воохоронної діяльності;

здатність думати відкрито 
із урахуванням альтернатив-
них систем мислення та компа-
ративної перспективи в області 

кримінально-юстиційного поля;
уміння розвивати продуктив-

не мовно-стильове мислення че-
рез дослідження кримінально- 
правових та процесуальних 
проблем;

знання інтелектуальних стан- 
дартів рефлексивного думан-
ня у сфері відновного правосуд-
дя та медіації у кримінальному 
провадженні;

уміння реалізовувати перего-
ворні та медіаційні стратегії у 
кримінальному провадженні;

навички самокерованого, са-
модисциплінованого, самоконт- 
рольованого та самокорегуючо-
го вирішення поставлених ін-
телектуальних завдань у сфері 
кримінальної юстиції; 

знання вимог до управління 
проектами з міжнародного спів-
робітництва в секторі кримі-
нальної юстиції; 

уміння реалізовувати сучас-
ні стандарти комунікації у про-
фесійному середовищі в кримі-
нально-юстиційному полі;

навички індивідуальної та 
командної роботи в рамках юри-
дичної практики у сфері кримі-
нальної юстиції.

В рамках розбудови проек-
ту CRIMHUM  розробляються 
такі навчальні посібники, як: 
«Міжнародні стандарти прав 
людини у кримінальному пра-
ві», «Кримінальна політика у 
сфері покарань», «Організована 
та економічна злочинність»,  
«Міжнародне співробітництво 
у кримінальному провадженні», 
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тронні докази», «Етика судді, 
прокурора, слідчого», «Перего-
вори та медіація у криміналь-
ному провадженні».

Партнерські університети не 
намагаються досягти одноманіт-
ності своїх програм, їх директив-
ної уніфікованості або статичної 
завершеності; метою співробіт-
ництва є прагнення знайти точ-
ки зближення і спільного розу-
міння стандартів захисту прав 
людини у сфері кримінальної 
юстиції. Опікуючись захистом 
різноманіття систем європейсь- 
кої освіти, CRIMHUM лише про-
понує свого роду єдиний когні-
тивний стиль модернізації ма-
гістерських програм, глибинний 
мотив, «інваріант», що важли-
вим категоріальним виміром 
ре-дизайну освіти пропонує ба-
чити концепт «прав людини».

Освітні технології, що реа- 
лізуються в межах проекту 
CRIMHUM, складаються з та-
ких компонентів:

особистісно-орієнтоване нав-
чання, яке своєю фундамен-
тальною характеристикою має 
максимально персоналізоване 
навчання, яке вибудовує інди-
відуальну навчальну траєкторію 
кожного студента, враховуючи 
індивідуальні навчальні потреби, 
інтереси, прагнення та культур-
ні досвіди, є максимально гнуч-
ким  та пристосованим до реалі-
зації студентом власного вибору;

проблемно-орієнтоване нав-
чання, центральною рисою яко-

го є навчання через розв’язання 
проблем, що виникають у спе-
цифічних контекстах, коли ре-
альні складні правові проблеми 
використовуються як освітній 
інструмент;

практико-орієнтоване нав-
чання, специфічна властивість 
якого полягає у поєднанні тео-
рії та досвіду роботи зі страте-
гічним рефлексивним процесом 
протягом усього періоду навчан-
ня, коли впровадження теорії 
одразу практично вивчається, 
оцінюється та переглядається 
порівняно з початковими рам-
ками відповідно до того, що є 
більш ефективним та корисним;

колаборативно-орієнтоване 
навчання, яке головною освіт-
ньою стратегією має розвиток 
співпраці разом у рамках кола-
боративної групи з метою розв’я-
зання проблем, вирішення за-
вдань або створення продуктів;

змішане навчання, яке поєд-
нує аудиторне навчання «face-
to-face» з використанням вір-
туального освітнього простору 
на базі дистанційних on-line 
технологій.

Особливу увагу змішане нав-
чання привернуло до себе з по-
чатком пандемії COVID-19. 
Реакція інтелектуалів на «пан-
демічний шок» та розростання 
діджиталізації в освіті виявила-
ся неоднозначною. Радикальної 
нищівної критики тотальне роз-
повсюдження цифрових техно-
логій та переведення універси-
тетів на наступний навчальний 
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рік в режим он-лайн зазна-
ли від італійського філософа 
Джорджо Агамбена. У своєму 
маніфесті «Реквієм по студен-
там» Дж. Агамбен застерігає, 
що зникнення університетів як 
соціального феномену, що від 
самого початку свого існування  
характеризувався способом жит- 
тя, пов’язаним з колективніс-
тю, живим обміном думками, 
формуванням дослідницьких 
груп, що створювалися за куль-
турно-політичними інтересами і 
продовжували існувати після за-
вершення навчання, веде до те-
лематичної диктатури. Філософ 
закликає визнавати професорів, 
які погоджуються вести свої 
курси лише он-лайн, еквівален-
том професорів, що присяглися у 
1931 р. у відданості фашистсько-
му режиму. А єдиним способом 
протистояти новому технічному 
варварству бачить створення но-
вих «universitates», здатних бу-
дувати нову культуру1.

В той же час в період панде-
мії з неймовірною повнотою про-
явилася тенденція до зростання 
ролі префігуративної культури. 
Ще у середині минулого століт-
тя американська антропологи-
ня Маргарет Мід писала про три 
типи культур – постфігуратівну, 
де діти вчаться у своїх батьків, 
кофігуратівну, де і діти і дорос-
лі вчаться у однолітків, і префі-

1 Giorgio Agamben. Requiem per gli student. 
Available at: https://www.iisf.it/index.php/at-
tivita/pubblicazioni-e-archivi/diario-della-crisi/
giorgio-agamben-requiem-per-gli-studenti.html

гуративну, де дорослі вчаться у 
своїх дітей, – і зазначала, що на-
стає час, коли молодь з її пре-
фігуратівним схоплюванням ще 
невідомого майбутнього наділя-
ється новими правами2. Панде-
мічна криза оголила багато існу-
ючих освітніх проблем, але разом 
з тим змінила навчальні ролі, по-
силила емпатію учасників освіт-
нього процесу один до одного та 
їхню потребу у спільних освіт-
ніх активностях та партнерських 
відносинах. Викладачі перейшли 
від концепту «teaching» до кон-
цепту «learning», від «я навчаю» 
до «я навчаюся разом зі студен-
том». Студенти гостро відчули 
острах потонути в лавині цифро-
вих навчальних матеріалів та по-
требу в комфортному, а не агре-
сивному освітньому середовищі, 
де вони зможуть адаптуватися та 
отримати допомогу у реалізації 
своєї освітньої траєкторії. Таким 
чином викладач як «дизайнер ос-
вітнього трека», education coach 
стає вельми важливою та значу-
щою фігурою3.

Проблема поєднання ауди- 
торних та дистанційних занять, 
тотальна хвиля цифровізації, 
врахування багатошаровості та 
складності нових глобальних за-
гроз, бачення і усвідомлення ри-
зиків обмеження прав людини 
являють типовий набір питань, 

2 Мид М. Культура и мир детства. Москва: 
Наука. Гл. ред. восточн. лит-ры, 1988. 429 с.
3 Щеглова Д. Нас может ждать «анти-
цифровой» откат. URL: https://iq.hse.ru/
news/352986845.html
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з якими стикнулися учасники 
освітніх проектів. Але в той же 
час у період великих соціаль-
них розривів, коли відбуваєть-
ся переосмислення систем цін-
ностей, формується механізм  
реакцій на кризу, ті освітні про-

екти, де цементуючою силою 
виступають «права людини», 
набувають все більшої ваги та ві-
діграють роль рятувального чов-
на, здатного приборкати апока-
ліптичну тривогу.


