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1. Завдання для самостійної роботи 

 

ТЕМА 1. Правоохоронна діяльність у демократичному суспільстві 

 

Опрацювати наступні питання (за вибором можна законспектувати 

відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний словник, 

підготувати презентацію та ін.): 

1. Принципи правоохоронної діяльності у демократичному суспільстві. 

2. Людина як основна цінність. 

3. Поняття та функції правоохоронної діяльності у демократичному суспільстві. 

4. Права людини у правоохоронній діяльності. 

5. Верховенство права і правоохоронна діяльність. 

 

Рекомендована література до Теми 1: 1.1., 1.2., 1.4., 1.7., 1.8., 1.10., 2.3., 

2.5., 2.6., 2.8., 2.10., 2.11., 1- 5. 

 

 

ТЕМА 2. Заборона катувань у діяльності Національної поліції 

 

Опрацювати наступні питання (за вибором можна законспектувати 

відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний словник, 

підготувати презентацію та ін.): 

1. Свобода від катувань як абсолютне право. 

2. Практика Європейського суду з прав людини у сфері свободи від катувань. 

Рекомендована література до Теми 2: 1.1., 1.2., 1.7., 1.8., 1.10., 2.2., 2.4., 

2.8., 2.10.- 2.12., 1- 5. 

 

 

ТЕМА 3. Свобода та особиста недоторканість у діяльності Національної 

поліції 
 

Опрацювати наступні питання (за вибором можна законспектувати 

відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний словник, 

підготувати презентацію та ін.): 

1. Свобода як фундаментальна цінність. 

2. Принцип пропорційності. 

3. Обмеження свободи та особистої недоторканності. 

4. Поняття свободи та особистої недоторканності за національним та 

міжнародним правом. 

5. Практика Європейського суду з прав людини у сфері свободи та особистої 

недоторканності. 

 

Рекомендована література до Теми 3: 1.1., 1.2., 1.4., 1.7.-1.10., 2.8., 2.10., 

2.11., 1- 5. 
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ТЕМА 4. Повага до приватного і сімейного життя, житла і кореспонденції у 

діяльності Національної поліції 

 

Опрацювати наступні питання (за вибором можна законспектувати 

відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний словник, 

підготувати презентацію та ін.): 

1. Конфіденційність і доступ інформації про особу. 

2. Обмеження права на приватне і сімейне життя. 

3. Обмеження права на житло та повагу до кореспонденції. 

4. Практика Європейського суду з прав людини у сфері захисту права на 

приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію. 

5. Поняття права на приватність. 

6. Повага до приватного і сімейного життя, житла і кореспонденції та робота 

поліції. 

 

Рекомендована література до Теми 4: 1.1., 1.2., 1.4., 1.7., 1.8., 1.10., 2.7., 

2.8., 2.10., 2.11., 2.14., 1- 5. 

 

 

ТЕМА 5. Особливості захисту і дотримання прав окремих категорій людей 

Національною поліцією 

 

Опрацювати наступні питання (за вибором можна законспектувати 

відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний словник, 

підготувати презентацію та ін.): 

1. Практика Європейського суду з прав людини щодо дотримання прав окремих 

категорій людей. 

2. Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів. 

3. Декларація про права інвалідів. 

4. Конвенція  про права дитини. 

5. Рівність, толерантність і недискримінація у правоохоронній діяльності. 

6. Права дитини у правоохоронній діяльності. 

7. Права осіб з обмеженими можливостями та діяльність поліції. 

8. Етнічний профайлінг та діяльність поліції. 

 

Рекомендована література до Теми 5: 1.1.-1.8., 1.10., 2.1., 2.10., 2.11., 

2.13., 1- 5. 
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ТЕМА 6. Свобода мирних зібрань 

 

Опрацювати наступні питання (за вибором можна законспектувати 

відповідний навчальний матеріал, скласти термінологічний словник, 

підготувати презентацію та ін.): 

1. Керівні принципи ОБСЄ щодо свободи мирних зібрань. 

2. Важливість свободи зібрань. 

3. Регулювання свободи мирних зібрань. 

4. Свобода зібрань як основа функціонування демократії. 

5. Поняття та принципи свободи мирних зібрань. 

6. Особливості національного законодавчого регулювання свободи мирних 

зібрань. 

7. Міжнародні стандарти регулювання свободи мирних зібрань. 

Рекомендована література до Теми 5: 1.1., 1.4., 1.7., 1.8., 1.10., 2.9,-2.11., 

2.15., 1- 5. 

 

 

2. Індивідуальні завдання 

 

ТЕМА 1. Правоохоронна діяльність у демократичному суспільстві. 

 

1. Підготовка есе з питання, що складає предмет теми. 

2. Рекомендовані теми рефератів: 

1. Права людини: універсальні чи регіональні?. 

2. Верховенство права і законність: співвідношення. 

3. Обмеження прав людини у правоохоронній діяльності: «за» і «проти». 

3. Вправа 

1. Схематично відобразіть структуру принципів правоохоронної 

діяльності. 

2. Складіть схему ознак правоохоронної діяльності. 

3. Схематично відобразіть функції правоохоронної діяльності. 

4. Схематично відобразіть зміст принципу верховенства права. 

5. Наведіть аргументи на користь необхідності забезпечення прав людини 

державою. 

 

 

ТЕМА 2. Заборона катувань у діяльності Національної поліції 

 

1. Підготовка есе з питання, що складає предмет теми. 

2. Рекомендовані теми рефератів 

1. Катування, нелюдське та таке, що принижує людську гідність 

поводження під час військових конфліктів в аспекті мети і засобу. 
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2. Катування, нелюдське та таке, що принижує людську гідність 

поводження: практика Європейського суду з прав людини у справах проти 

України. 

3. Вправа 

1. Схематично відобразіть основні положення Конвенції проти катувань 

та інших жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність видів поводження і 

покарання від 10 грудня 1984 р. 

2. Схематично відобразіть розмежування катування, нелюдського та 

такого, що принижує людську гідність поводження. 

3. Визначте  причини катувань. 

4. Схематично відобразіть ознаки поняття «катування». 

5. Розкрийте зміст екстериторіальної дії Конвенції про захист прав 

людини та основоположних свобод. 

6. Складіть порівняльну таблицю катування, нелюдського та такого, що 

принижує гідність поводження. 

7. Схематично відобразіть критерії, що враховуються при визначенні 

порушення ст. 3 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. 

 

 

ТЕМА 3. Свобода та особиста недоторканість у діяльності Національної 

поліції 

 

1. Підготовка есе з питання, що складає предмет теми. 

2. Рекомендовані теми рефератів 

1. Динамічне тлумачення ст. 8 Конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод. 

2. Порушення права на приватність: практика Європейського суду з прав 

людини у справах проти України. 

3. Вправа 

1. Схематично відобразіть підстави обмеження свободи та особистої 

недоторканності. 

2. Розкрийте зміст принципу пропорційності. 

3. Складіть порівняльну таблицю національних і міжнародних стандартів 

у сфері свободи та особистої недоторканності. 

4. Визначте причини порушення свободи та особистої недоторканності у 

правоохоронній діяльності. 

5. Схематично відобразіть тлумачення поняття «судовий контроль» 

Європейським судом з прав людини. 
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ТЕМА 4. Повага до приватного і сімейного життя, житла і кореспонденції у 

діяльності Національної поліції 

 

1. Підготовка есе з питання, що складає предмет теми. 

2. Рекомендовані теми рефератів 

1. Право на приватність та необхідність підтримання публічної безпеки і 

порядку: межі та співрозмірність. 

2. Повага до приватного і сімейного життя, житла і кореспонденції у 

правоохоронній діяльності: практика Європейського суду з прав людини у 

справах проти України. 

3. Вправа 

1. Схематично відобразіть структуру права на приватність. 

2. Схематично відобразіть складові права на повагу до кореспонденції. 

3. Схематично відобразіть підстави обмеження права на приватність. 

4. Схематично відобразіть складові приватного життя. 

5. Схематично відобразіть тлумачення поняття «житло» Європейським 

судом з прав людини. 

 

 

ТЕМА 5. Особливості захисту і дотримання прав окремих категорій людей 

Національною поліцією 

 

1. Підготовка есе з питання, що складає предмет теми. 

2. Рекомендовані теми рефератів 

1. Особливості захисту і дотримання прав окремих категорій людей: 

позитивна дискримінація чи порушення принципу рівності? 

2. Забезпечення гендерної рівності: практика Європейського суду з прав 

людини. 

3. Права дитини: реальність чи презумпція? 

3. Вправа 

1. Складіть схему заходів протидії етнічному профайлінгу. 

2. Схематично відобразіть міжнародні стандарти у сфері забезпечення 

прав осіб з обмеженими можливостями. 

3. Складіть схему причин профайлінгу у правоохоронній діяльності. 

4. Схематично відобразіть міжнародні стандарти у сфері забезпечення 

прав дитини. 

 

 

ТЕМА 6. Свобода мирних зібрань. 

 

1. Підготовка есе з питання, що складає предмет теми. 

2. Рекомендовані теми рефератів 

1. Європейський досвід забезпечення поліцією публічного порядку і 

безпеки під час мирних зібрань. 
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2. Практика Європейського суду з прав людини у сфері мирних зібрань. 

3. Вправа 

1. Складіть схему принципів мирних зібрань. 

2. Схематично відобразіть міжнародні стандарти у сфері забезпечення 

свободи мирних зібрань. 

3. Схематично відобразіть ознаки мирного зібрання. 

4. Складіть схему підстав обмеження свободи мирних зібрань. 
 

 

 

3.1. Критерії оцінювання самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти 

 

Максимум 15 балів  

Підготовка словника юридичних термінів з тем курсу до 5 балів 

Ведення конспекту що містить навчальний матеріал, передбачений програмою 

для засвоєння  

до 10 балів 

Ведення конспекту що містить першоджерела, нормативні акти тощо до 5 балів 

Підготовка презентації з навчальної теми чи з окремого питання до 5 балів 

Участь у конференціях, круглих столах, підготовка наукових доповідей та 

статей 

до 15 балів 

Виконання самостійних завдань (за узгодженням з викладачем та відповідно до 

програми курсу) 

до 10 балів 

 

3.2. Критерії оцінювання індивідуальної роботи 

здобувачів вищої освіти 
 

Максимум 15 балів  

Підготовка тексту реферату до 5 балів 

Підготовка тексту реферату та доповідь по ньому до 8 балів 

Виконання індивідуальних творчих завдань (за узгодженням з викладачем та 

відповідно до програми курсу) 

до 10 балів 

Підготовка есе з тематики питань, передбачених цією програмою для засвоєння 

в процесі самостійної роботи 

до 10 балів 
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4. Рекомендована література 

 

1. Основна: 

1.1. Забезпечення прав людини в діяльності правоохоронних органів: за 

міжнародними стандартами [Текст] : Навч.-довідк. посібн. / Т.О. Проценко, 

А.О. Мартиненко, О.І. Логвиненко, Ю.Л. Бєлоусов, О.М. Демянко, Т.І. 

Шапочка. – К. : ДНДІ МВС України, 2009. – 52 с. 

1.2. Права людини у діяльності міліції: Навчальний посібник / Кол. авт., 

за заг. ред. Акад. АПрН України, д-ра юрид. наук, проф. О.О. Погребного та 

співголови Харківської правозахисної групи канд. техн. наук Є.Ю. Захарова. – 

Харків: Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2006. – 216 с. 

1.3. Адвокация: права ребенка. Методическое пособие / Общая редакция, 

составление: Пишкова О.В., Радевич А.Ф. – М.: Права человека, 2007. – 112 с. 

1.4. Аннеке Оссе Принципы деятельности полиции. Методическое 

пособие по правам человека. / Перевод на русский язык Н. Ишевской, М. 

Кузнецовой, О. Шарп. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://amnesty.org.ru/keepme/uderstanding_policing_ru.pdf. 

1.5. Дотримання прав етнічних меньшин у діяльності органів внутрішніх 

справ України: навчально-методичний збірник. / Колектив авторів. – Харків: 

Харківський інститут соціальних досліджень, 2010. – 264 с. 

1.6. Насильство в сім’ї та діяльність органів внутрішніх справ щодо його 

подолання: навчально-методичний посібник для курсантів вищих навчальних 

закладів МВС України /Укладачі:  Запорожцев А.В., Лабунь А.В., Заброда Д.Г., 

Басиста І.В., Дроздова І.В., Брижик В.О., Мусієнко О.М. – Київ, 2012. – 246c. 

1.7. Понимаем права человека. Руководство по образованию в области 

прав человека. Русская версия данного Руководства была издана ОБСЕ/БДИПЧ 

при финансовой поддержке правительства Австрии, 2005. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.etc-

graz.at/typo3/fileadmin/user_upload/ETC-

Hauptseite/manual/versionen/russian/01_Introduction.pdf. 

1.8. Права людини у діяльності міліції: Посібник з активних  методів 

навчання. Видання друге, доп. / Кол. авт.– Харків: Харківський інститут 

соціальних досліджень.. 2008. – 141 с.  

1.9. Руководство по применению ст. 5 Конвенции. Право на свободу и 

личную неприкосновенность. Совет Европы/Европейский Суд по правам 

человека, 2014. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.echr.coe.int (Case-

Law - Case-Law Analysis - Case-Law Guides). 

1.10. Статус поліції: міжнародні стандарти і зарубіжне законодавство / За 

заг. редакцією О.А. Банчука. – К.: Москаленко О.М., 2013. – 588 с. 

 

2. Допоміжна: 

2.1. Frédéric Edel. Case law of the European Court of Human Rights relating 

to discrimination on grounds of sexual orientation or gender identity. Research 



10 

 

 

Fellow, National School of Administration. Teaching Fellow in public law, 

University of Strasbourg, 2015.  

2.2. Ахтирська Н.М., Касько В.В., Маланчук Б.А., Мелікян А., Пошва 

Б.М., Фулей Т.І., Шукліна Н.Г. Застосування в Україні європейських стандартів 

протидії жорстокому поводженню і безкарності: науково-практичний посібник 

для суддів / За заг. ред. проф. Маляренка В.Т. — К.: «К.І.С», 2011. — 320 с. 

2.3. Борьба с терроризмом и защита прав человека. Руководство. 

Опубликовано Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, 

2009. – 312 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

www.osce.org/ru/odihr/29104?download=true 

2.4. Бущенко А.П.  Проти катувань. Стаття 3 Конвенції про захист прав 

людини та основних свобод. Систематизований дайджест рішень 

Європейського суду з прав людини. / Харківська правозахисна група; Худож.-

оформлювач Б.Є. Захаров. – Харків: Фоліо, 2005. – 288 с. 

2.5. Введение в права человека / Ред. кол. Кнут В. Бергем, Гуннар 

М. Карлсен, Беата Слюдар. – Осло: Норвежский Хельсинский Комитет по права 

человека, 2003.  

2.6. Забезпечення захисту прав і свобод людини шляхом реалізації 

громадянами права на звернення до органів МВС України: сучасний стан та 

шляхи покращення якості. / Одеська правозахисна група «Верітас». — Харьків: 

Права людини, 2010 р. — 60 с. 

2.7. Ковальски М. Уважение личной и семейной жизни, жилища и 

корреспонденции на основании ст. 8 европейской конвенции прав человека – 

основные проблемы. – Варшава: Хельсинкский Фонд по Правам Человека, 

2007. – 68 с.  

2.8. Кучинська О.П., Фулей Т.І., Бараннік Р.В. Принципи кримінального 

провадження у світлі практики Європейського суду з прав людини: монографія 

/ О. П. Кучинська, Т. І. Фулей, Р. В. Бараннік. – Ніжин: ТОВ ―Видавництво 

―Аспект-Поліграф‖, 2013. – 228 с. 

2.9. Мельник Р.С. Право на свободу мирних зібрань: теорія і практика. – 

К., 2015. – 168 с. 

2.10. Права людини в Україні: перше півріччя 2015. Наукове видання. За 

ред.: А. Б. Благої, О. А . Мартиненка / Українська Гельсінська спілка з прав 

людини. — Київ, 2015. — 184 с. 

2.11. Права людини й оновлення Конституції України: Колективна 

монографія / Праці лабораторії дослідження теоретичних проблем прав людини 

юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана 

Франка. – Львів: Малий видавничий центр юридичного факультету Львівського 

національного університету імені Івана Франка, 2011. – Вип. 5. – 184 с. 

2.12. Право на жизнь, запрет пыток и бесчеловечного или унижающего 

достоинство обращения или наказания: европейские стандарты, российское 

законодательство и правоприменительная практика / Под общ. ред. С. И. 

Беляева. – Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та, 2005. 244 с. 
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2.13. Проблематика етнічного профайлінгу в діяльності поліції: аналіз 

сучасної західної літератури. Науково-практичне видання / За заг. ред. Дж. 

Перліна, упор. О.А.Мартиненко та Ю.Л.Бєлоусов. – Львів: Астролябія, 2010. – 

632 с. 

2.14. Стаття 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобол: стандарти застосування при здійсненні правосуддя / Автори: Н. 

Ахтпрська, В. Філатов, Т. Фулей, X. Хембах. — К.: Істина, 2011. — 200 с. 

2.15. Фулей Т.І. Свобода мирних зібрань: науково-методичний посібник 

для суддів / Т. І. Фулей. — Київ : Фенікс, 2014. — 112 с. 

 

3. Інформаційні ресурси в Інтернеті: 
1. Веб-сайт Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. 

Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ 

2. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. Режим доступу: 

http://portal.rada.gov.ua/ 

3. Сайт Асоціації українських моніторів дотримання прав людини в 

діяльності правоохоронних органів. Режим доступу: http://umdpl.info/ 

4. Сайт Міністерства внутрішніх справ. Режим доступу: 

http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/index. 

5. Інформаційний портал Харківської правозахисної групи. Режим 

доступу: http://www.khpg.org/ 

 

 
 


