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1. Загальні положення 

 

Самостійна та індивідуальна робота є основною формою оволодіння 

навчальним матеріалом для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання. 

Самостійна та індивідуальна робота здобувачів вищої освіти 

забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для 

вивчення конкретної навчальної дисципліни: підручник, навчальні та методичні 

посібники, конспект лекцій викладача тощо. 

Методичні матеріали передбачають можливість проведення 

самоконтролю з боку здобувачів вищої освіти. Для самостійної роботи 

здобувачам вищої освіти також рекомендується відповідна наукова та фахова 

література. 

Навчальний матеріал, передбачений для засвоєння здобувачем вищої 

освіти в процесі самостійної та індивідуальної роботи, виноситься на 

підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався 

при проведенні навчальних занять. 

 

2. 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. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

 

Під час вивчення положень цієї теми особливу увагу слід звернути на 

особливості правоохоронної діяльності у демократичному суспільстві. 

Необхідно чітко усвідомити, що право є соціокультурним феноменом, відтак, 

особливої уваги потребує питання переосмислення право охорони суто як 

державного явища. 

Важливо також з’ясувати зміст принципу верховенства права, його 

зв’язку з іншими принципами правоохоронної діяльності. 

 

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. 
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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. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

 

Під час вивчення положень цієї теми особливу увагу слід звернути на 

абсолютність заборони катувань, неможливості відступу держави від 

зобов’язань щодо цього. 

Важливо також з’ясувати зміст понять «мінімальний рівень жорстокості», 

«поза розумним сумнівом», а також критерії розмежування катувань, 

нелюдського і такого, що принижує гідність поводження. 

Необхідно опрацювати рішення Європейського суду  з прав людини у 

справах: X v. Germany (1984), Nevmerzhitsky v. Ukraine (2005), D.G. v. Ireland 

(2002), Raninen v. Finland (1997), Henaf v. France (2003), Ocalan v. Turkey (2003), 

Rehbock v. Slovenia (2000), Berliński v. Poland (2002), Price v. the United Kingdom 

(2001),  Soering v. UK (1989), Yankov v. Bulgaria (2003). 

 

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. 
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МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

 

Під час вивчення положень цієї теми особливу увагу слід звернути на 

ст. 5 Конвенції про захисти прав людини та основоположних свобод та 

практику Європейського суду з прав людини. Необхідно зрозуміти зміст понять 

«відповідно до процедури, встановленої законом», «негайно поінформований», 

«негайно постати перед суддею чи іншою посадовою особою», «суддя чи інша 

посадова особа». 

Необхідно опрацювати рішення Європейського суду  з прав людини у 

справах: «Броуґан i інші проти Сполученого Королівства», «Вітольд Літва 

проти Польщі», «K.F. проти Німеччини», «Калашніков проти Росії», «Клішин 

проти України», «Клішин проти України», «Клоот проти Бельгії» «Ніколова 

проти Болгарії», «Мамедова проти Росії», «Міханів проти України»,  «Савін 

проти України», «Салов проти України». 

 

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

2.11., 1- 5. 

 

 

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. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

 

Під час вивчення положень цієї теми особливу увагу слід звернути на ст. 

8 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та практику 

Європейського суду з прав людини. Необхідно зрозуміти зміст понять 

«приватність», «приватне життя», «житло», «кореспонденція». 

Необхідно опрацювати рішення Європейського суду з прав людини у 

справах: «H.М. проти Туреччини», «Алексанян проти Росії», «Биков проти 

Росії», «Волохи проти України», «Гіллоу проти Сполученого Королівства», 

«Головань проти України», «Клаас проти Німеччини», «Німітц проти 
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Німеччини», «Пантелеєнко проти України», «Перрі проти Сполученого 

Королівства», «Перрі проти Сполученого Королівства», «Сергій Волосюк проти 

України», «Смірнова проти Росії»,  «Узун проти Німеччини», «Фельдман проти 

України (№2)» «Фрідл проти Австрії». 

 

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. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

 

Під час вивчення положень цієї теми особливу увагу слід звернути на 

існування різних форм дискримінації. Необхідно зрозуміти важливість рівного 

ставлення працівників правоохоронних органів до людей без будь-якуих 

дискримінаційних ознак. 

Необхідно опрацювати правові акти (національні та міжнародні) щодо 

забезпечення прав дітей, людей з обмеженими можливостями, забезпечення 

рівних прав і можливостей чоловіків і жінок. 

 

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

2.13., 1- 5. 

 

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. 
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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. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

 

Під час вивчення положень цієї теми особливу увагу слід звернути на 

ознаки і принципи мирних зібрань. Важливо також системно розуміти підстави 

обмеження свободи мирних зібрань та завдань правоохоронних органів. 

Необхідно опрацювати рішення Європейського суду з прав людини у 

справах: «Алєксєєв проти Росії», «Баранкевич проти Росії», «Букта та інші 

проти Угорщини», «Вєренцов проти України», «Платформа ―Лікарі за життя‖ 

проти Австрії», «Сєргєй Кузнецов проти Росії», «Шмушкович проти України». 

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

2.15., 1- 5. 

 

3. 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 
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1. Катування, нелюдське та таке, що принижує людську гідність 

поводження під час військових конфліктів в аспекті мети і засобу. 

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 
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1. Європейський досвід забезпечення поліцією публічного порядку і 

безпеки під час мирних зібрань. 

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. 
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4. Критерії оцінювання 

 

4.1. 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 

 

4.2. 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 

 

 



12 

 

 

5. Тести для самоперевірки засвоєння матеріалу 

 

1. За критерієм можливості/неможливості обмеження права людини 

поділяються на такі види … 

а) людини і громадянина; 

б) позитивні і негативні; 

в) абсолютні і відносні; 

г) основні і неосновні. 

 

2. Згідно з Конституцією України «Не допускається збирання, 

зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про 

особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише…» 

а) з метою запобігти злочинові; 

б) з метою запобігти злочинові чи іншому правопорушенню; 

в) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав 

людини; 

г) в інтересах забезпечення публічного порядку та безпеки. 
 

3. Визначте, що з перерахованого є елементами права на 

приватність? 

а) таємниця кореспонденції; 

б) відомості про пін-коди особистих платіжних карт; 

в) таємниця усиновлення; 

г) інформація про попередні місця роботи. 

 

4. Укажіть, що з переліченого є законною підставою для обмеження 

права на свободу та особисту недоторканність: 

а) позбавлення батьківських прав; 

б) приналежність до певної організації чи партії; 

в) порушення правил дорожнього руху; 

г) підозра у вчиненні злочину. 

 

5. Винятки щодо таємниці листування, телефонних розмов, 

телеграфної та іншої кореспонденції можуть бутив встановлені: 

а) виключно судом; 

б) судом або слідчим; 

в) прокурором або судом; 

г) судом, слідчим чи прокурором. 

 

6. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод є 

документом: 

а) Європейського Союзу; 

б) Ради Європи; 

в) Генеральної Асамблеї ООН; 

г) немає правильної відповіді. 
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7. Обґрунтованість тримання особи під вартою повинна 

перевірятися: 

а) судом; 

б) слідчим; 

в) прокурором; 

г) судом чи прокурором. 

 

8. Катування як поняття визначене у: 

а) Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод; 

б) Конституції України; 

в) Загальній декларації прав людини; 

г) Конвенції ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або 

таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання. 

 

9. Які з перелічених прав, що захищаються Конвенцією про захист 

прав людини і основоположних свобод, не підлягають жодним обмеженням 

і не допускають жодних винятків? 
а) право на життя; 

б) свобода від  катувань; 

в) право на вираження своїх поглядів; 

г) право на свободу та особисту недоторканість. 

 

10. Відповідно до ст. 1 Конвенції проти катувань та інших жорстоких, 

нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і 

покарання» під катуванням розуміється… 

а) «будь-яка дія, якою будь-якій особі навмисне заподіюються сильний 

біль або страждання, фізичне чи моральне, щоб отримати від неї або від третьої 

особи відомості чи визнання, покарати її за дії, які вчинила вона або третя особа 

чи у вчиненні яких вона підозрюється, а також залякати чи примусити її або 

третю особу, чи з будь-якої причини, що ґрунтується на дискримінації будь-

якого виду, коли такий біль або страждання заподіюються державними 

посадовими особами чи іншими особами, які виступають як офіційні, чи з їх 

підбурювання, чи з їх відома, чи за їх мовчазної згоди»; 

б) «будь-яка дія, якою будь-якій особі навмисне заподіюються сильний 

біль або страждання, фізичне чи моральне, щоб отримати від неї або від третьої 

особи відомості чи визнання, покарати її за дії, які вчинила вона або третя особа 

чи у вчиненні яких вона підозрюється, а також залякати чи примусити її або 

третю особу, чи з будь-якої причини, що ґрунтується на дискримінації будь-

якого виду»; 

в) «будь-яка дія, якою будь-якій особі навмисне заподіюються сильний 

біль або страждання, фізичне чи моральне, коли такий біль або страждання 

заподіюються державними посадовими особами чи іншими особами, які 
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виступають як офіційні, чи з їх підбурювання, чи з їх відома, чи за їх мовчазної 

згоди»; 

г) «будь-яка дія, якою будь-якій особі навмисне заподіюються сильний 

біль або страждання, фізичне чи моральне, щоб покарати її за дії, які вчинила 

вона або третя особа чи у вчиненні яких вона підозрюється, а також залякати чи 

примусити її або третю особу, чи з будь-якої причини, що ґрунтується на 

дискримінації будь-якого виду, коли такий біль або страждання заподіюються 

державними посадовими особами чи іншими особами, які виступають як 

офіційні, чи з їх підбурювання, чи з їх відома, чи за їх мовчазної згоди». 

 

11. Право на недоторканність житла - це: 

а) захист від незаконних проникнень до житла; 

б) заборона відчужування житла; 

в) заборона будь-якого огляду житла; 

г) заборона приватизації житла. 

 

12. Першим універсальним міжнародним документом у сфері прав 

людини є… 

а) Велика хартія вольностей; 

б) Загальна декларація прав людини; 

в) Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод; 

г) Статут Організації Об’єднаних Націй. 

 

13. Чи порушується ст. 3 Конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод якщо особу висилають до держави, в якій за 

вчинений злочин загрожує смертна кара? 

а) залежить від виду учиненого злочину; 

б) ні, не порушуються, оскільки така особа може висилатися до держави, 

яка не ратифікувала Конвенцію про захист прав людини та 

основоположних свобод 

в) порушується у будь-якому випадку; 

г) залежить від конкретних умов договору про екстрадицію між цими 

державами. 

 

14. В якій ситуації порушено права на приватність: 

а) до батьків учнів 1 класу державної школи дійшли чутки, що одна 

дитина у класі хвора на СНІД. Вони звернулись до міського управління 

охорони здоров’я з листом, в якому вимагали негайно повідомити їм прізвище 

хворої дитини. Через місяць батьки отримали офіційного листа з прізвищем та 

ім’ям хворого учня; 

б) клієнта банку було знято відеокамерою. Розслідуючи справу про 

пограбування банку, поліція змонтувала відеозапис і показала його свідкам, 

щоб ті упізнали у клієнті підозрюваного у вчиненні пограбування; 
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в) під час виборчої кампанії громадянина було сфотографовано разом з 

іншими людьми, які брали участь у голосуванні; поліція зберігала цей знімок, 

збираючись викликати громадянина як свідка; 

г) протягом трьох місяців громадянин отримував листи від коханої 

дівчини у надірваних конвертах. З часом він дізнався, що це справа рук сусіда. 

 

15. Чи мало місце порушення права на свободу від нелюдського чи 

такого, що принижує гідність поводження у наступному випадку? При 

проведенні операції з затримання дрібного наркодилера він встиг 

проковтнути пакетик з наркотиками. Четверо поліцейських, утримуючи 

наркодилера, ввели через ніс трубку у шлунок і через неї ввели хімічні 

речовини для того, щоб примусити його вивергнути докази за допомогою 

патологічної реакції організму. 

а) ні, оскільки мета отримати докази виправдовує використані засоби; 

б) так, за умови, якщо патологічна реакція організму відбувалася за 

присутності третіх осіб; 

в) так, за умови, що внаслідок пережитого стресу у наркодилера 

почнуться психічні розлади; 

г) так, оскільки мета отримання доказів у даному випадку не є співмірною 

із засобами. 

 

16. В якому з перелічених випадків мало місце порушення ст. 3 

Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод? 

а) у зв’язку з терапевтичною необхідністю до затриманої особи 

застосоване примусове годування; 

б) щодо 17-річного підлітка, щодо якого була достовірна інформація про 

застосування ним насильства до інших осіб і вік якого був відомий заздалегідь, 

поліцейські застосували наркотики; 

в) при затриманні трьома поліцейськими одного культуриста, 

підозрюваного у вбивстві, який чинив спротив затриманню, поліцейські 

застосували сльозогінний газ; 

г) при переведенні особи до карцеру за сім днів до звільнення з в’язниці 

голова особи була поголена наголо з мотиву необхідності підтримання гігієни. 

 

17. Як має оцінюватися ситуація тримання важкохворої особи з 

обмеженими можливостями в пенітенціарному закладі, де їй загрожує 

загострення ниркової хвороби та суттєво ускладнюється життєдіяльність 

внаслідок надто твердого з урахуванням її стану ліжка? При цьому мети 

образити чи принизити особу, отримати від неї зізнання адміністрація 

закладу не має: 

а) такі дії не можуть розглядатись як порушення ст. 3 Конвенції про 

захист прав людини та основоположних свобод, бо відсутня мета образити 

чи принизити особу, отримати від неї зізнання; 
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б) такі дії слід розглядати як порушення ст. 3 Конвенції про захист прав 

людини та основоположних свобод у частині заподіяння катування; 

в) такі дії слід розглядати як порушення ст. 3 Конвенції про захист прав 

людини та основоположних свобод у частині поводження, що принижує 

гідність; 

г) такі дії не можуть розглядатись як порушення ст. 3 Конвенції про 

захист прав людини та основоположних свобод, бо пенітенціарний заклад 

не повинен розраховувати на можливість перебування у ньому особи з 

обмеженими можливостями та особливими потребами. 

 

18. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 

прийнята… 

а) у 1950 році; 

б) у 1938 році;; 

в) у 1968 році;; 

г) у 1997 році. 

 

19. Коли можна звертатися за захистом своїх прав і свобод до 

відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів 

міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна? 

а) за будь-яких умов, минаючи національні судові органи; 

б) після використання всіх національних засобів правового захисту;  

в) після звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини; 

г) після звернення до Уповноваженого Президента України з прав 

дитини. 

 

20. Право на невтручання в особисте і сімейне життя – це: 

а) можливість оприлюднення у ЗМІ будь-якої інформації стосовно 

сімейного життя конкретної особи; 

б) заборона укладати більше, ніж два шлюби; 

в) заборона збирання, зберігання, використання, поширення 

конфіденційної інформації про особу; 

г) заборона шлюбів неповнолітніх осіб. 

 

21. Права людини є… 

а) універсальними і відчужуваними; 

б) відчужуваними і вертикальними; 

в) універсальними і вертикальними; 

г) універсальними та необов’язковими до виконання. 

 

22. Згідно зі ст. 30 Конституції проникнення у житло можливе у 

невідкладних випадках, пов’язаних із: 

а) врятуванням життя людей та майна; 
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б) безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні 

злочину; 

в) профілактики правопорушень; 

г) врятуванням життя людей та майна і безпосереднім переслідуванням 

осіб, які підозрюються у вчиненні злочині. 

 

23. Права людини регулюються виключно нормами 

внутрішньодержавного права: 

а) завжди; 

б) до середини ХХ ст.; 

в) тільки до кінця XVIII; 

г) до кінця ХХ ст. 

 

24. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння 

особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за: 

а) вмотивованим рішенням суду; 

б) постановою прокурора; 

в) вказівкою поліцейського; 

г) вказівкою слідчого. 

 

25. Зобов’язання держав-учасниць Конвенції про захист прав людини 

і основоположних свобод 1950 р. полягають у: 

а) гарантуванні кожному, хто поважає Конвенцію, дотримання всіх прав; 

б) гарантуванні розгляду у Верховному Суді України скарг на порушення 

конституційних прав і свобод; 

в) гарантуванні кожному, хто перебуває під юрисдикцією держав-

учасниць Конвенції, прав і свобод, визначених у Конвенції і додаткових 

протоколах до неї; 

г) гарантуванні виключно громадянам держави-учасниці Конвенції прав і 

свобод, визначених у Конвенції і додаткових протоколах до неї. 

 

26. У залежності від чого людина володіє правами і свободами? 

а) від статі; 

б) від політичних переконань; 

в) від релігії; 

г) ні від чого (всі володіють рівними правами). 

 

27. Яке з перерахованих прав відноситься до природних? 

а) право на працю; 

б) право на підприємницьку діяльність; 

в) право на соціальний захист; 

г) право на свободу світогляду і віросповідання. 

 

28. Абсолютне право – це... 
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а) право, яке може бути порушене лише з метою врятувати життя іншій 

особі; 

б) право, яке може бути порушене лише в умовах воєнного стану; 

в) право, яке не знає відступів ні за яких обставин і порушення якого не 

може бути виправданим; 

г) право, яке може бути порушене виключно в умовах воєнного стану або 

з метою врятувати життя іншій особі. 

 

29. У відповідності до ч.2 ст. 29 Конституції України ніхто не може 

бути заарештований або триматися під вартою інакше, як за… 

а) поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; 

б) рішенням Конституційного Суду; 

в) поданням прокурора; 

г) умотивованим рішенням суду. 

 

30. Якому поняттю відповідає наступне визначення: «сукупність 

психологічних методів і методик оцінки та прогнозування поведінки 

людини на основі аналізу найбільш інформативних ознак, характеристик 

зовнішності, невербальної і вербальної поведінки»? 

а) психодіагностика; 

б) прогнозування; 

в) профайлінг; 

г) візуалізація. 
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6. Питання та завдання для підготовки до підсумкового контролю 

 

6.1. Питання для підготовки до підсумкового контролю 
1. Принципи правоохоронної діяльності у демократичному суспільстві. 

2. Людина як основна цінність. 

3. Свобода від катувань як абсолютне право. 

4. Практика Європейського суду з прав людини у сфері свободи від 

катувань. 

5. Принцип пропорційності у правоохоронній діяльності. 

6. Керівні принципи ОБСЄ щодо свободи мирних зібрань. 

7. Регулювання свободи мирних зібрань. 

8. Поняття та принципи свободи мирних зібрань. 

9. Міжнародні стандарти регулювання свободи мирних зібрань. 

10. Національні та міжнародні стандарти у сфері свободи від катувань. 

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

поводження. 

12. Рівність, толерантність і недискримінація у правоохоронній 

діяльності. 

13. Права дитини у правоохоронній діяльності. 

14. Права осіб з обмеженими можливостями та діяльність поліції. 

15. Етнічний профайлінг та діяльність поліції. 

16. Поняття та функції правоохоронної діяльності у демократичному 

суспільстві. 

17. Права людини у правоохоронній діяльності. 

18. Верховенство права і правоохоронна діяльність. 

19. Абсолютні та відносні права людини. 

20. Поняття свободи та особистої недоторканності за національним та 

міжнародним правом. 

21. Свобода та особиста недоторканість у роботі поліції. 

22. Практика Європейського суду з прав людини у сфері свободи та 

особистої недоторканності. 

23. Поняття права на приватність. 

24. Повага до приватного і сімейного життя, житла і кореспонденції та 

робота поліції. 

25. Практика Європейського суду з прав людини за ст. 8 Конвенції про 

захист прав людини та основоположних свобод. 

26. Свобода як фундаментальна цінність. 

27. Обмеження свободи та особистої недоторканності. 

28. Конфіденційність і доступ інформації про особу. 

29. Обмеження права на приватне і сімейне життя. 

30. Обмеження права на житло та повагу до кореспонденції. 
 

6.2. Завдання для підготовки до підсумкового контролю 

1. Схематично відобразіть підстави обмеження свободи людини. 
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2. Складіть схему підстав обмеження свободи мирних зібрань. 

3. Схематично відобразіть ознаки мирного зібрання. 

4. Складіть схему заходів протидії етнічному профайлінгу. 

5. Схематично відобразіть міжнародні стандарти у сфері забезпечення 

свободи мирних зібрань. 

6. Складіть схему принципів мирних зібрань. 

7. Схематично відобразіть міжнародні стандарти у сфері забезпечення 

прав дитини. 

8. Складіть схему причин профайлінгу у правоохоронній діяльності. 

9. Схематично відобразіть міжнародні стандарти у сфері забезпечення 

прав осіб з обмеженими можливостями. 

10. Схематично відобразіть принцип пропорційності. 

11. Схематично відобразіть тлумачення поняття «житло» Європейським 

судом з прав людини. 

12. Схематично відобразіть складові приватного життя. 

13. Схематично відобразіть підстави обмеження права на приватність. 

14. Схематично відобразіть складові права на повагу до кореспонденції. 

15. Схематично відобразіть структуру права на приватність. 

16. Схематично відобразіть тлумачення поняття «судовий контроль» 

Європейським судом з прав людини. 

17. Визначте причини порушення свободи та особистої недоторканності у 

правоохоронній діяльності. 

18. Складіть порівняльну таблицю національних і міжнародних 

стандартів у сфері свободи та особистої недоторканності. 

19. Схематично відобразіть підстави обмеження свободи та особистої 

недоторканності. 

20. Схематично відобразіть критерії, що враховуються при визначенні 

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

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

принижує гідність поводження. 

22. Розкрийте зміст екстериторіальної дії Конвенції про захист прав 

людини та основоположних свобод. 

23. Схематично відобразіть ознаки поняття «катування». 

24. Визначте  причини катувань. 

25. Схематично відобразіть розмежування катування, нелюдського та 

такого, що принижує людську гідність поводження. 

26. Схематично відобразіть основні положення Конвенції проти катувань 

та інших жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність видів поводження і 

покарання від 10 грудня 1984 р. 

27. Схематично відобразіть зміст принципу верховенства права. 

28. Схематично відобразіть функції правоохоронної діяльності. 

29. Складіть схему ознак правоохоронної діяльності. 

30. Схематично відобразіть структуру принципів правоохоронної 

діяльності. 
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7. 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 
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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. 
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2.1. Frédéric Edel. Case law of the European Court of Human Rights relating 
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М. Карлсен, Беата Слюдар. – Осло: Норвежский Хельсинский Комитет по права 

человека, 2003.  
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Права людини, 2010 р. — 60 с. 
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2.8. Кучинська О.П., Фулей Т.І., Бараннік Р.В. Принципи кримінального 

провадження у світлі практики Європейського суду з прав людини: монографія 
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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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сучасної західної літератури. Науково-практичне видання / За заг. ред. Дж. 
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2.14. Стаття 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних 

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


