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Мета навчальної дисципліни: 

навчальна – сприяти становленню сучасного висококваліфікованого 

юриста; надати знання щодо вимог до діяльності правоохоронних органів у 

сфері захисту та дотримання прав людини; 

розвиваюча – формувати та розвивати правові знання слухачів, уміння 

організовувати свою діяльність зважаючи на принципи діяльності 

правоохоронних органів; 

виховна – формувати ціннісні орієнтири здобувачів вищої освіти 

відповідно до ідеалів верховенства права, дотримання прав і свобод людини, 

відкритості та прозорості, поваги до особистості, в умовах світу, що 

глобалізується; виховувати активну громадянську позицію; сприяти 

формуванню громадсько-політичної свідомості юриста. 

Передумови для вивчення навчальної дисципліни: серед юридичних 

наук, з якими найбільш тісно взаємодіє навчальна дисциплін «Захист та 

дотримання прав людини в правоохоронній діяльності», слід відзначити 

адміністративний процес, цивільний процес, кримінальний процес; наук 

галузевого профілю – конституційне, цивільне, кримінальне, адміністративне, 

трудове, екологічне право, міжнародне право, право Європейського Союзу, 

Практика Європейського суду з прав люлини; прикладних наук – соціологія, 

психологія тощо.  

За своїм міждисциплінарним статусом «Захист та дотримання прав 

людини в правоохоронній діяльності» є нормативною навчальною 

дисципліною, своєрідною енциклопедією, що виконує функції орієнтації 

студентів в освітньому процесі, скорочення розриву, який завжди об’єктивно 

існує між системою професійної підготовки юристів та їх практичною 

діяльністю. 

 

Результати вивчення навчальної дисципліни «Захист та дотримання 

прав людини в правоохоронній діяльності»  

 

Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі повинні набути знань: 

1) на понятійному рівні: понятійно-категоріальний апарат навчальної 

дисципліни; 

2) на фундаментальному рівні: основні положення теорії прав людини; 

принципи правоохоронної діяльності; зміст та специфіку правоохоронної 

діяльності щодо захисту та дотримання прав людини; 

3) на практично-творчому рівні: міжнародні та національні стандарти 

правоохоронної діяльності щодо захисту та дотримання прав людини. 

2. Вмінь та навичок: 

1) на репродуктивному рівні: відтворювати поняття та категорії, що 

складають предмет вивчення; 

2) на алгоритмічному рівні: аналізувати правові явища та визначати 

напрями своєї діяльності, зважаючи на права людини; застосовувати 
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нормативну базу для обґрунтовування правових рішень щодо захисту та 

дотримання прав людини у правоохоронній діяльності; 

3) на евристичному рівні: аргументовано вести наукові дискусії; 

самостійно робити прогнози у сфері удосконалення діяльності щодо захисту та 

дотримання прав людини у правоохоронній діяльності; 

4) на творчому рівні: визначати напрями покращення правової 

захищеності особи. 

3. Способів мислення: словесно-логічне, аналітичне. 

4. Професійних якостей: об’єктивність, спостережливість, схильність до 

аналітичного мислення, самоконтроль. 

5. Світоглядних і громадянських якостей: принциповість, 

ініціативність, наполегливість, високий рівень правової культури. 

 

Обсяг навчальної дисципліни: Додатки 1.1, 1.2. (оновлюється щорічно).  

 

 

Програма навчальної дисципліни 
 

ТЕМА 1. ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ У ДЕМОКРАТИЧНОМУ 

СУСПІЛЬСТВІ. 
Правоохоронна діяльність. Спрямована на охорону прав та свобод 

громадян, законності та правопорядку. Законність і процесуальна форма 

правоохоронної діяльності. Орієнтованість на правові засоби. Професійна 

основа правоохоронної діяльності. 

Функції правоохоронної діяльності: 1) охорони (життя, здоров’я, прав, 

свобод та законних інтересів людини й громадянина), 2) профілактична, 3) 

нагляду (контролю), 4) регулятивна, 5) виховна. 

Людина як основна цінність. Права людини у правоохоронній діяльності. 

Абсолютні та відносні права людини. Обмеження прав людини. Підстави 

обмеження прав людини у правоохоронній діяльності.  

Принципи правоохоронної діяльності у демократичному суспільстві: 

верховенство права, дотримання прав людини, законність, неперервність, 

відкритість і прозорість. 

Верховенство права і правоохоронна діяльність. Елементи верховенства 

права: законність; правова визначеність; заборона державного свавілля; 

ефективний доступ до правосуддя; додержання прав людини; недискримінація і 

рівність перед законом. 

Роль і значення теми для майбутньої професійної діяльності: ця тема 

надає фундаментальні знання щодо спрямованості і принципів правоохоронної 

діяльності у демократичному суспільстві, розкриває зміст принципу 

верховенства права, що дозволяє ефективно здійснювати захист і дотримання 

прав людини. 

Ключові поняття: правоохоронна діяльність, принципи правоохоронної 

діяльності, верховенство права, права людини, функції правоохоронної 

діяльності. 
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ТЕМА 2. ЗАБОРОНА КАТУВАНЬ У ПРАВООХОРОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. 

Свобода від катувань як абсолютне право. Катування, нелюдське та таке, 

що принижує людську гідність поводження. 

Неприйнятність катування. Національні та міжнародні стандарти у сфері 

свободи від катувань.  

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 

листопада 1950 року. Конвенція проти катувань та інших жорстоких, 

нелюдських або принижуючих гідність видів поводження і покарання від 10 

грудня 1984 р.  

Практика Європейського суду з прав людини у сфері свободи від 

катувань. 

Роль і значення теми для майбутньої професійної діяльності: 

засвоєння матеріалу теми сприяє поглибленню знань щодо недопущення 

випадків катувань у правоохоронній діяльності, ознайомленню з відповідною 

практикою Європейського суду з прав людини. 

Ключові поняття: абсолютне право, катування, нелюдське поводження, 

таке, що принижує гідність поводження. 

 

 

ТЕМА 3. СВОБОДА ТА ОСОБИСТА НЕДОТОРКАНІСТЬ У 

ПРАВООХОРОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. 
Поняття свободи та особистої недоторканності за національним та 

міжнародним правом. Свобода як фундаментальна цінність. 

Свобода та особиста недоторканість у роботі поліції. Обмеження свободи 

та особистої недоторканності. Підстави обмеження свободи та особистої 

недоторканності у правоохоронній діяльності. Принцип пропорційності. 

Практика Європейського суду з прав людини у сфері свободи та 

особистої недоторканності. 

Роль і значення теми для майбутньої професійної діяльності: 

засвоєння матеріалу теми сприяє поглибленню знань щодо недопущення 

випадків безпідставного обмеження свободи та особистої недоторканності у 

правоохоронній діяльності, ознайомленню з відповідною практикою 

Європейського суду з прав людини. 

Ключові поняття: свобода, особиста недоторканність, обмеження 

свободи, принцип пропорційності. 

 

 

ТЕМА 4. ПОВАГА ДО ПРИВАТНОГО І СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ, ЖИТЛА І 

КОРЕСПОНДЕНЦІЇ У ПРАВООХОРОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. 

Поняття права на приватність. Конфіденційність і доступ інформації про 

особу. Приватне і сімейне життя. Право на житло. Право на недоторканність 

кореспонденції.  

Повага до приватного і сімейного життя, житла і кореспонденції та 
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робота поліції. Обмеження права на приватне і сімейне життя, житло і 

кореспонденцію. 

Практика Європейського суду з прав людини у сфері захисту права на 

приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію 

Роль і значення теми для майбутньої професійної діяльності: 

засвоєння матеріалу теми сприяє поглибленню знань щодо недопущення 

випадків безпідставного обмеження права на приватне і сімейне життя, житло і 

кореспонденцію у правоохоронній діяльності, ознайомленню з відповідною 

практикою Європейського суду з прав людини. 

Ключові поняття: приватність, приватне життя, сімейне життя, право на 

житло, право на недоторканність кореспонденції. 

 

 

ТЕМА 5. ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ І ДОТРИМАННЯ ПРАВ ОКРЕМИХ 

КАТЕГОРІЙ ЛЮДЕЙ. 
Рівність, толерантність і недискримінація у правоохоронній діяльності. 

Особливості комунікації/поведінки працівника правоохоронного органу в 

сучасному мультикультуральному суспільстві. 

Права дитини у правоохоронній діяльності. Декларація прав дитини від 

20 листопада 1959 року. Конвенція  про права дитини від 20 листопада 1989 

року. 

Права осіб з обмеженими можливостями та діяльність поліції. Декларація 

про права інвалідів від 9 грудня 1975 року. Принципи захисту психічно хворих 

осіб і поліпшення психіатричної допомоги, затверджені резолюцією 

Генеральної Асамблеї ООН 18 лютого 1992 року. Стандартні правила 

забезпечення рівних можливостей для інвалідів від 20 грудня 1993 року. 

Конвенція про права інвалідів від 13 грудня 2012 року. 

Етнічний профайлінг та діяльність поліції. Заходи протидії етнічному 

профайлінгу. 

Забезпечення гендерної рівності у правоохоронній діяльності. 

Практика Європейського суду з прав людини щодо дотримання прав 

окремих категорій людей. 

Роль і значення теми для майбутньої професійної діяльності: 

засвоєння матеріалу теми сприяє поглибленню знань щодо недопущення 

випадків порушення рівності людей, не толерантного і дискримінаційного до 

них відношення, ознайомленню з відповідною практикою Європейського суду з 

прав людини. 

Ключові поняття: рівність, толерантність, недискримінація, права 

дитини, права осіб з обмеженими можливостями, етнічний профайлінг, 

гендерна рівність. 

 

ТЕМА 6. СВОБОДА МИРНИХ ЗІБРАНЬ. 
Поняття та принципи свободи мирних зібрань. 
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Особливості національного законодавчого регулювання свободи мирних 

зібрань. Міжнародні стандарти регулювання свободи мирних зібрань. Керівні 

принципи ОБСЄ щодо свободи мирних зібрань. 

Практика Європейського суду з прав людини у сфері мирних зібрань. 

 

Роль і значення теми для майбутньої професійної діяльності: 

засвоєння матеріалу теми сприяє поглибленню знань щодо недопущення 

випадків обмеження людей у праві на свободу мирних зібрань, ознайомленню з 

відповідною практикою Європейського суду з прав людини. 

Ключові поняття: мирне зібрання, спонтанне мирне зібрання, принцип 

«видимості та чутності», контрзібрання. 

 

 

Форма підсумкового контролю успішності навчання 

 

Підсумковий контроль – це перевірка рівня засвоєння знань, навичок, 

вмінь та інших компетентностей за певний період навчання (навчальний 

семестр, навчальний рік). 

З навчальної дисципліни «Захист та дотримання прав людини в 

правоохоронній діяльності» передбачено: 

- для денної форми навчання – екзамен; 

- для заочної форми навчання – екзамен. 

 

Критерії та засоби оцінювання успішності навчання 

 

Критерії оцінювання успішності навчання 
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ПОЯСНЕННЯ 

5 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому рівні 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні завдання, передбачені 
планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття продемонстрована 
стабільна активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання 
практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 
ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної 
практики. 

4 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному сформовані 
необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені планом заняття навчальні 
завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під час заняття 
продемонстрована ініціативність. Відповіді на питання, розв’язання практичних 
завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно 
ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної практики. 

3 

Питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та вміння мають 
поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та закріплення; 
навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані, деякі види завдань виконані 
з помилками. 

2 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не носять 
істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; 
більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні 
помилки, які потребують подальшого усунення. 
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1 

Студент, слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного 
матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, 
що розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє 
відповідними вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних 
завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 

Для навчальної дисципліни «Захист та дотримання прав людини в 

правоохоронній діяльності» засобами діагностики знань (успішності навчання) 

виступають: 

В університеті, відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 

01.07.2014 № 1556-VII, з урахуванням «Положення про організацію освітнього 

процесу у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ», 

затвердженого наказом ДДУВС від 09.04.2019 № 293, педагогічний контроль 

розглядається як основна ланка, що забезпечує неперервність процесу 

виховання, освіти та професійної підготовки і має чотири пріоритетні функції: 

діагностичну, навчальну, організаційну та виховну. 

У розумінні постійної взаємодії науково-педагогічного працівника зі 

студентом під час освітнього процесу, педагогічний контроль являє собою 

систему перевірки результатів якості освіти та професійної підготовки й 

означає виявлення, вимір та оцінювання знань, умінь та навичок тих, хто 

навчається. Основним предметом оцінки результатів освіти є отримані 

результати навчання у вигляді умінь та навичок, а також результати виховання 

у вигляді сформованих світоглядних настанов та позицій, інтересів, мотивів і 

потреб особистості. 

Засоби діагностики визначають рівень досягнення запланованих 

навчальних результатів, повинні мати прозорі критерії оцінювання, 

забезпечувати об’єктивний поточний та підсумковий контролі. 

Під час контрольних педагогічних заходів застосовується система 

об’єктивної оцінки знань, навичок та умінь, зокрема, з використанням 

технічних засобів. Тестові завдання для проміжного і підсумкового контролю 

знань студентів, слухачів є складовими навчально-методичних комплексів 

навчальних дисциплін і входять до пакетів кваліфікаційних завдань з 

дисципліни. 

 

Для навчальної дисципліни «Захист та дотримання прав людини в 

правоохоронній діяльності» засобами діагностики знань (успішності навчання) 

виступають: 

- семінарські заняття; 

- виконання індивідуальних завдань; 

- перевірка самостійної роботи; 

- залік тощо. 
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Захист та дотримання прав людини в правоохоронній діяльності 
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Л
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Пр Правоохоронна діяльність у 

демократичному суспільстві 

14 
8 4 2 2 20 

2 Заборона катувань у 

правоохоронній діяльності 

12 
8 4 4 2 20 

3 Свобода та особиста 

недоторканість у правоохоронній 

діяльності 

4 

6 4 2 2 10 

4 Повага до приватного і сімейного 

життя, житла і кореспонденції у 

правоохоронній діяльності 

 

14 

6 4 2 2 20 

5 Особливості захисту і дотримання 

прав окремих категорій людей 

 

14 

6 2 2 4 10 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
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 Разом за рік 150 50 20 16 14 100 

 Форма підсумкового контролю: 

екзамен 
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ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Захист та дотримання прав людини в правоохоронній діяльності 

 

             Освітній ступінь магістр                      Спеціальність 262 Правоохоронна діяльність 
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№
 
те

м
и

 
зг

ід
н

о
 
з 

Р
П

Н
Д

 

Назва теми  

(згідно з РПНД) 
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Л
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ії

 

С
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и
 

П
р
ак

т.
за

н
я
тт

я 

1 2  4 5 6 7 8 

1 Пр Правоохоронна діяльність у 

демократичному суспільстві 

14 
2 2 2 - 20 

2 Заборона катувань у 

правоохоронній діяльності 

12 
6 2 - 2 20 

3 Свобода та особиста 

недоторканість у правоохоронній 

діяльності 

4 

6 2 2 - 20 

4 Повага до приватного і сімейного 

життя, житла і кореспонденції у 

правоохоронній діяльності 

 

14 

6 2 - 2 20 

5 Особливості захисту і дотримання 

прав окремих категорій людей 

 

14 

- 2 - - 28 
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П
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я
 

1 2  4 5 6 7 8 

6 Свобода мирних зібрань 14 2 2 - - 20 

 Разом за рік 150 22 14 4 4 128 

 Форма підсумкового контролю: 

екзамен 
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26.06.2019, протокол №20 

 

 

Т.в.о. завідувача кафедри                                Ольга ЧЕПІК-ТРЕГУБЕНКО 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Захист та дотримання прав людини в правоохоронній діяльності 

 
       Освітній ступінь магістр                                     Спеціальність 262 Правоохоронна діяльність 

 

на 2019/2020 навчальний рік 

 

1. Основні нормативні акти: 

1.1.  Конституція України від 28 червня 1996 року. Відомості Верховної Ради 

України. 1996. № 30. Ст. 141 (зі змінами внесеними Законом України 

«Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» від 02 

червня 2016 року. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 28. Ст. 

532). 

1.2. закони: 

1.2.1.Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року. Офіційний 

вісник України. 2008. № 93. 

1.2.2.Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 

листопада 1950 року. Офіційний вісник України. 1998. № 13. 

1.2.3.Кримінальний кодекс України від 4 квітня 2001 року (зі змінами і допов.). 

Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25. Ст. 131. 

1.2.4. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року. 

Відомості Верховної Ради України. 2004. № 40. Ст. 492. 

1.2.5.Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року (зі 

змінами і допов.). Відомості Верховної Ради України. 2005. № 35, 35-36, 

37. Ст. 446. 

1.2.6.Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 

року (зі змінами і допов.). Відомості Верховної Ради Української РСР 

(ВВР). 1984. Додаток до № 51. Ст.1122. 

1.2.7.Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 5 липня 2012 

року. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 27. Ст. 282. 

1.2.8.Про Збройні Сили України: Закон України від 6 грудня 1991 року (зі 

змінами і допов.). Відомості Верховної Ради України. 1992. № 9. Ст. 108. 

1.2.9.Про оборону України: Закон України від 6 грудня 1991 року (зі змінами і 

допов.). Відомості Верховної Ради України. 1992. № 9. Ст. 106. 

1.2.10.Про національну безпеку України: Закон України від 21 червня 2018 

року. Голос України. 2018. № 122. 

1.2.11.Про Конституційний Суд України: Закон України від 13 липня 2017 року 

(зі змінами і допов.). Відомості Верховної Ради України. 2017. № 35. Ст. 

376. 

1.2.12.Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 2 червня 2016 року (зі 

змінами і допов.). Відомості Верховної Ради України. 2016. № 31. Ст. 545. 

12.13.Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон 
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України від 23 грудня 1997 року (зі змінами і допов.). Відомості 

Верховної Ради України. 1998. № 20. Ст. 99. 

1.3.    підзаконні акти: 

1.3.1. Про проголошення незалежності України: Постанова Верховної Ради 

УРСР від 24 серпня 1991 року. Відомості Верховної Ради України. 1991. 

№ 38. Ст. 502. 

1.3.2 Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та 

набрання ними чинності: Указ Президента від 10 червня 1997 року (зі 

змінами і допов.). Урядовий кур’єр. 1997. № 107-108. 

 

2. Підручники: 

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

discrimination on grounds of sexual orientation or gender identity. Research 

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

University of Strasbourg, 2015.  

2.1.2 Адвокация: права ребенка. Методическое пособие Общая редакция, 

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

2.1.3 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. 

2.1.4 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. 

2.1.5 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 

2.1.6 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. 

2.1.7 Введение в права человека Ред. кол. Кнут В. Бергем, Гуннар М. Карлсен, 

Беата Слюдар. Осло: Норвежский Хельсинский Комитет по права человека, 

2003.  

2.1.8 Дотримання прав етнічних меньшин у діяльності органів внутрішніх 

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

Харківський інститут соціальних досліджень, 2010. 264 с. 

2.1.9 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. 
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2.1.10 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. 

2.1.11 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.  

2.1.12 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. 

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

К., 2015. 168 с. 

2.1.14 Насильство в сім’ї та діяльність органів внутрішніх справ щодо 
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