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ТЕМА 1. ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ У ДЕМОКРАТИЧНОМУ 

СУСПІЛЬСТВІ. 
Семінарське заняття - 2 год. 

                                                                                     

 

План: 

1. Поняття та принципи правоохоронної діяльності. 

2. Завдання та функції правоохоронних органів. 

3. Людина як найвища соціальна цінність. 

4. Права людини в діяльності правоохоронних органів. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

правоохоронні органи, ознаки правоохоронних органів, принципи діяльності 

правоохоронних органів, ознаки правоохоронної діяльності, функції 

правоохоронної діяльності, органи охорони правопорядку України, права і 

свободи людини, людина як найвища соціальна цінність, покоління прав 

людини, особисті права і свободи, абсолютні і відносні права, обмеження 

прав людини. 

Практичне заняття- 2 год. 

План: 

1. Поняття та принципи правоохоронної діяльності. 

2. Завдання та функції правоохоронних органів. 

3. Людина як найвища соціальна цінність. 

4. Права людини в діяльності правоохоронних органів. 

 

 

Виконати практичні завдання: 

Практичне завдання № 1 

 

Невиліковний онкологічно хворий Зав'ялов перебуваючи у Хоспісі, 

звернувся до лікаря з проханням ввести йому спеціальний медичний 

препарат, який призведе до його смерті. Своє клопотання Зав'ялов пояснив 

постійним неймовірним болем по всьому тілу, який викликаний 

онкологічною хворобою. Після письмового підтвердження, що дані дії 

виконуються лікарем за бажанням хворого, медичний працівник погодився 

це зробити та ввів у організм Зав'ялова спеціальний знеболювальний 

медичний препарат, який призвів до його смерті. 

Що таке евтаназія, та які Ви можете назвати її форми? Чи було у 

даному випадку порушено право людини на її життя, гарантоване ст. 27 

Конституції України? 

 

Практичне завдання № 2 

 

Ув'язнений Виправної трудової колонії № 32 Опанасенко в знак 

протесту проти незадовільного режиму тримання у даному закладі оголосив 



безстрокове голодування. Переговори керівництва ВТК із засудженим щодо 

припинення голодування, котре тривало вже третю добу, не дали жодних 

результатів. Після цього начальник колонії порадившись із лікарем прийняв 

рішення, з метою недопущення погіршення стану здоров'я та відверненням 

загрози життю Опанасенка, щодо примусового його годування. Засуджений 

після цього через свого адвоката звернувся з позовом до суду на предмет 

приниження його гідності примусовим голодуванням, яке, на думку 

Опанасенка, є актом жорсткого та нелюдського поводження. 

Скажіть будь-ласка, чи були підстави в Опанасенка для звернення з 

позовом до суду за даних обставин? 

 

Практичне завдання №3 

 

Темою телевізійного ток-шоу «Клуб справжніх жінок», яке 

транслювалося у прямому ефірі, стало звернення громадянки Смирнової 

щодо непристойної поведінки її чоловіка у шлюбних відносинах. Під час ток-

шоу було піддано нищівній критиці із залученням експертів-психологів дії 

Смирнова за постійні подружні зради та моральне знущання над своєю 

жінкою. Останній побачивши випуск даної передачі по телебаченню, одразу 

ж звернувся з позовною заявою до суду на предмет відшкодування моральної 

шкоди через публічні вибачення телевізійників та матеріальну компенсацію 

за втручання в його особисте життя. 

Що таке дифамація? Чи були підстави для звернення до суду у даному 

випадку? 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: знати основні поняття, терміни та категорії, 

що підлягають засвоєнню до даної теми, таких як правоохоронні органи, 

ознаки правоохоронних органів, принципи діяльності правоохоронних 

органів, ознаки правоохоронної діяльності, функції правоохоронної 

діяльності, органи охорони правопорядку України, права і свободи людини, 

людина як найвища соціальна цінність, покоління прав людини, особисті 

права і свободи, абсолютні і відносні права, обмеження прав людини тощо; 

вміти аналізувати основні положення законодавства України щодо 

поняття та принципів правоохоронної діяльності, визначення ознак і 

структури правоохоронної системи, розкриття її сутності, змісту та 

ефективності, розкриття поняття та системи правоохоронних органів, 

розкриття правоохоронних функцій. 

 

Завдання до самостійної роботи до Теми 1: 

Підготувати мультимедійні презентації 

на запропоновані теми: 

 

➢ Поняття та принципи правоохоронної діяльності. 



➢ Завдання та принципи захисту прав людини в правоохоронній 

діяльності. 

➢ Порядок дотримання правоохоронними органами України 

конституційних гарантій та законності в забезпеченні прав і свобод 

людини. 

Скласти схеми: 

➢ Завдання та функції правоохоронних органів. 

➢ Система правоохоронних органів України. 

➢ Права людини в діяльності правоохоронних органах. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 1: 

Тематика рефератів: 

➢ Соціально-правовий механізм забезпечення прав і свобод людини. 

➢ Принципи діяльності правоохоронних органів: теоретико-правова 

характеристика. 

➢ Верховенство права і правоохоронна діяльність: співвідношення 

понять. 

 

 

ТЕМА 2. ЗАБОРОНА КАТУВАНЬ У ПРАВООХОРОННІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

Семінарське заняття  

План: 

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

2. Катування, нелюдське та таке, що принижує людську гідність поводження. 

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

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

абсолютне право, «мінімальний рівень жорстокості», нелюдське 

поводження чи покарання, таке, що принижує гідність, поводження чи 

покарання, Європейський Суд з прав людини. 

Практичне заняття - 2 год 

План: 

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

2. Катування, нелюдське та таке, що принижує людську гідність поводження. 

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

 

Виконати практичні завдання: 

Практичне завдання №1 



 

Телевізійна компанія випустила в ефір бібліографічний фільм про 

злочинця, котрий скоїв низку резонансних злочинів, за що відбував 

покарання. Засуджений дізнавшись про це, подав через свого адвоката позов 

до суду, у якому вимагав заборонити транслювати даний фільм та 

відшкодувати нанесену йому моральну шкоду. У суді представники компанії 

пояснили, що своїми діями не вийшли за межі конституційного права вільно 

висловлювати та поширювати інформацію. Адвокат засудженого не 

погодився з наведеними аргументами та зазначив, що вихід в ефір 

бібліографічного фільму ставить під загрозу благополучну соціалізацію його 

клієнта після відбуття ним покарання та завдає шкоди його репутації. 

Як би Ви були суддею, яке б прийняли рішення, виходячи із ситуації, що 

склалася? 

 

Практичне завдання №2 

 

Встановіть, з яких міжнародних нормативно-правових актів у галузі 

захисту прав людини наведено нижче положення та вкажіть номера статей 

Конституції України, які відображають аналогічний зміст? Завдання 

виконується письмово у формі таблиці: 

а) право на життя є невід'ємне право кожної людини. 

Це право охороняється законом. Ніхто не може бути свавільно 

позбавлений життя; 

б) нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи 

такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню; 

в) ніхто не може бути засуджений за злочин на підставі вчинення 

будь-якого діяння або за бездіяльність, які під час їх вчинення не становили 

злочину за національними законами або за міжнародним правом; 

г) право кожної людини на соціальне забезпечення, включаючи 

соціальне страхування; 

г) кожен, кого обвинувачено у вчиненні кримінального 

правопорушення вважається невинуватим доти, доки його вину не буде 

доведено згідно із законом; 

д) будь-який виступ на користь національної, расової чи релігійної 

ненависті, що являє собою підбурювання до дискримінації, ворожнечі або 

насильства, повинен бути заборонений законом; 

е) ніхто не може зазнавати безпідставного арешту, затримання або 

вигнання; 

є) нікому не може бути відмовлено у праві на освіту; 

ж) право на страйки при умові його здійснення відповідно до законів 

кожної країни. 

 

 

 

 



Практичне завдання №3 

 

Слідчий Назаренко під час розслідування кримінальної справи, 

порушена проти громадянина України Пилипенка за ч. 1 ст. 185 

Кримінального кодексу «Крадіжка», звернувся до відповідних органів з 

клопотанням надати підозрюваному у даній справі захисника. Клопотання 

слідчий аргументував тим, що Пилипенко є неповнолітнім, а згідно ст. 45 

Кримінально-процесуального кодексу України провадження щодо даної 

категорії осіб здійснюється за умови обов'язкової участі захисника. Утім 

слідчий на усі свої заявлені клопотання отримав відмову від компетентних 

органів через відсутність фінансування з боку держави оплати роботи 

захисників. Безкоштовно представляти інтереси підозрюваного у даній справі 

ніхто із юристів не виявив бажання. 

До яких органів чи установ варто звертатися з питання призначення 

захисника? Як би Ви були на місці слідчого, що б зробили виходячи із 

ситуації, що склалася? 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: знати основні поняття, терміни та категорії, 

що підлягають засвоєнню до даної теми, таких як абсолютне право, 

«мінімальний рівень жорстокості», нелюдське поводження чи покарання, 

таке, що принижує гідність, поводження чи покарання, Європейський Суд з 

прав людини тощо; 

вміти розмежовувати катування, нелюдське та таке, що принижує 

гідність поводження, не допускати такої поведінки під час виконання завдань 

правоохоронної діяльності, аналізувати рішення Європейського суду з прав 

людини щодо порушення ст. 3 Конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод. 

 

Завдання до самостійної роботи до Теми 2: 

 

Підготувати мультимедійні презентації 

на запропоновані теми: 

 

➢ Повноваження Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини щодо забезпечення законності у правоохоронній діяльності. 

➢ Національні та міжнародні стандарти у сфері свободи від катувань. 

➢ Практика Європейського суду з прав людини у сфері свободи від 

катувань. 

Скласти схеми: 



➢ Основні положення Конвенції проти катувань та інших жорстоких, 

нелюдських або принижуючих гідність видів поводження і покарання 

від 10 грудня 1984 р. 

➢ Зміст екстериторіальної дії Конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод. 

➢ Критерії, що враховуються при визначенні порушення ст. 3 Конвенції 

про захист прав людини та основоположних свобод. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 2: 

Тематика рефератів: 

➢ Катування, нелюдське та таке, що принижує людську гідність 

поводження під час військових конфліктів в аспекті мети і засобу. 

➢ Неналежне поводження з боку представників держави та відсутність 

ефективного розслідування. 

➢ Доктрина «мінімального рівня жорстокості»: основні положення та їх 

загальнотеоретична характеристика. 

 

 

ТЕМА 3. СВОБОДА ТА ОСОБИСТА НЕДОТОРКАНІСТЬ У 

ПРАВООХОРОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

Семінарське заняття - 2 год 
 

План: 

1. Право людини на свободу та особисту недоторканість: поняття, 

закріплення в національному законодавстві та підстави його 

обмеження. 

2. Забезпечення права на свободу та особисту недоторканість людини в 

діяльності судових і правоохоронних органів України (на основі 

практики Європейського Суду з прав людини). 

3. Право на приватність: поняття та підстави його обмеження. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

право на свободу, особиста недоторканність, затримання, взяття під 

варту (арешт), адміністративний арешт, тримання під вартою, звільнення 

з-під варти, необґрунтованість судових рішень, процесуальні гарантії 

затриманого, право на приватність, недоторканність приватного життя, 

особисте життя, сімейне життя, таємниця листування, таємниця 

телефонних розмов, таємниця телеграфної та іншої кореспонденції, 



таємниця особистого життя, право спростувати недостовірну 

інформацію. 

Практичне заняття  

План: 

1. Право людини на свободу та особисту недоторканість: поняття, 

закріплення в національному законодавстві та підстави його 

обмеження. 

2. Забезпечення права на свободу та особисту недоторканість людини в 

діяльності судових і правоохоронних органів України (на основі 

практики Європейського Суду з прав людини). 

3. Право на приватність: поняття та підстави його обмеження. 

 

Виконати практичні завдання: 

Практичне завдання №1 

 

Вироком Артемівського районного суду м. Луганська громадянина 

України Шевченка було засуджено за ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу 

України «Грабіж» до позбавлення волі строком на три роки. Інших обмежень 

вироком суду передбачено не було. Під час останньої зустрічі Шевченка зі 

своїм адвокатом, засуджений попросив його розтлумачити ч. З ст. 63 

Конституції України. Зокрема, згідно з даною конституційною нормою він 

під час відбування покарання може користуватися не лише правами людини, 

а також і громадянина України, за винятком обмежень, що визначені законом 

та встановлені вироком суду. 

Як би Ви були на місці адвоката, які б назвали права Шевченку, котрі 

він може реалізувати як громадянин України відбуваючи покарання? 

 

Практичне завдання №2 

 

У рубриці «Кримінальна хроніка» всеукраїнського часопису 

«Підсумок» було розміщено інформацію про затримання співробітниками 

Головного управління карного розшуку в м. Києві громадянина Мусієва, за 

підозрою у скоєнні ним у складі організованої злочинної групи низки 

розбійних нападів на банківські установи. Підозрюваний дізнавшись про 

публікацію, через свого адвоката звернувся з позовом до суду на предмет 

порушення презумпції його невинуватості діями всеукраїнського часопису. 

Що таке презумпція невинуватості? Чи була вона порушена у даному 

разі? 

 

Практичне завдання №3 

 

У відомому діалозі Платона «Крітон», давньогрецький філософ Сократ 

запитує Крітона: чи має право особа, яка вважає, що вона несправедливо 

звинувачена у скоєнні злочину й відбуваючи покарання, втекти із в'язниці? 



Дайте відповідь у конституційно-правовому аспекті на поставлене 

питання у формі есе. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: знати основні поняття, терміни та категорії, 

що підлягають засвоєнню до даної теми, таких як право на свободу, особиста 

недоторканність, затримання, взяття під варту (арешт), адміністративний 

арешт, тримання під вартою, звільнення з-під варти, необґрунтованість 

судових рішень, процесуальні гарантії затриманого, право на приватність, 

недоторканність приватного життя, особисте життя, сімейне життя, таємниця 

листування, таємниця телефонних розмов, таємниця телеграфної та іншої 

кореспонденції, таємниця особистого життя, право спростувати недостовірну 

інформацію тощо; 

вміти аналізувати основні положення чинного законодавства у сфері 

свободи та особистої недоторканності у правоохоронній діяльності, 

Європейські стандарти діяльності правоохоронних органів у галузі захисту 

права на свободу й особисту недоторканність, юридичні гарантії 

недоторканності особи, положення Європейського Суду з прав людини. 

 

Завдання до самостійної роботи до Теми 3: 

Підготувати мультимедійні презентації 

на запропоновані теми: 

 

➢ Право людини на свободу та особисту недоторканність: поняття, 

закріплення в національному законодавстві та підстави його 

обмеження. 

➢ Забезпечення права на свободу та особисту недоторканність людини в 

діяльності судових і правоохоронних органів України. 

➢ Рівень гарантованості права на свободу та особисту недоторканність. 

 

Скласти схеми: 

 

➢ Право на недоторканність приватного життя як самостійна категорія 

прав людини. 

➢ Підстави для перевірки документів у громадян працівниками поліції. 

➢ Процесуальні гарантії затриманого під час вирішення питання щодо 

тримання під вартою. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 3: 



Тематика рефератів: 

 

➢ Порядок кваліфікації злочинів та адекватність покарання у світлі 

заборони катування, нелюдського або такого, що принижує гідність 

поводження чи покарання. 

➢ Неналежні умови тримання під вартою як один із видів порушення 

Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод. 

➢ Негативні та позитивні обов’язки держави відповідно до Європейської 

конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: загальна 

характеристика. 

➢ Справедлива сатисфакція: поняття, склад та особливості присудження. 

 

 

ТЕМА 4. ПОВАГА ДО ПРИВАТНОГО І СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ, 

ЖИТЛА І КОРЕСПОНДЕНЦІЇ У ПРАВООХОРОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Семінарське заняття  

 

План: 

1. Поняття права на приватність. 

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

робота поліції. 

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

захист прав людини та основоположних свобод. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

приватність, приватне життя, сімейне життя, право на житло, право на 

недоторканність кореспонденції. 

Практичне заняття – 2 год. 

План: 

1. Поняття права на приватність. 

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

робота поліції. 

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

захист прав людини та основоположних свобод. 

Вирішити практичні завдання: 

Практичне завдання №1 

 



Директор ТОВ «Техма» відмовив у прийнятті на вакантну посаду 

фахівця з технічної підтримки В. Коваленку, на підставі того, що відповідно 

до ст. 17 ЗУ «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків» роботодавці зобов’язані створювати умови  праці,  які  дозволяли 

б жінкам і чоловікам здійснювати трудову діяльність на рівній основі. У 

відділі технічної підтримки і так працює багато чоловіків, і для вирівняння 

гендерного балансу на підприємстві роботодавець віддає перевагу жінкам.  

На заперечення В. Коваленка, директор зауважив, що роботодавці 

можуть здійснювати позитивні дії, спрямовані на досягнення  збалансованого 

співвідношення  жінок  і  чоловіків  у різних сферах трудової діяльності,  а 

також серед різних категорій працівників.  

Кваліфікуйте дії директора. Чи має місце гендерна дискримінація? 

Приведіть приклад позитивних дій у трудовій сфері.  

 

Практичне завдання №2 

 

Кучеренко П. вчинив злочин за що передбачена кримінальна 

відповідальність за ст. 187 Кримінального кодексу України. Громадянина 

Кучеренко було взято під варту. Під час проходження медичного огляду 

жодних ушкоджень на тілі та обличчі Кучеренка засвідчено не було. На час 

звільнення з-під варти судово-медичною експертизою була засвідчена велика 

кількість тілесних ушкоджень та синців на тілі Кучеренка, який повідомив, 

що з ним жорстоко поводились правоохоронці з метою надання свідчень по 

справі. Представники правоохоронних органів свою причетність 

заперечують.  

Надайте правову оцінку ситуації. Яка стаття Європейської конвенції 

про захист прав людини і основоположних свобод була порушена?В які 

органи звернутися за допомогою в даному випадку. 

 

Практичне завдання №3 

 

04 березня 2019 року громадянина Д. було затримано як підозрюваного 

у вчиненні низки злочинів. Цього ж дня він підписав відмову від захисника. 

Пана Д. було поміщено в Дніпровський ізолятор тимчасового тримання 

(ІТТ). З 05 березня до участі у справі було залучено захисника. За 

результатами медичного огляду та експертизи заявника 04 і 05 березня 2019 

року, відповідно, було встановлено наявність у нього тілесних ушкоджень. За 

твердженнями заявника, 17 березня 2019 року він знову зазнав жорстокого 

поводження, зокрема до нього було застосовано електричний струм, після 

чого він зізнався у вчиненні ще декількох злочинів. 19 березня 2019 року 

громадянин Д. був переведений до Дніпровського СІЗО, де його було 

оглянуто лікарем, який встановив на обох щиколотках сліди опіків, які могли 

бути отримані в результаті ураження електричним струмом. 

29 квітня 2019 року прокуратурою Дніпропетровської області було 

порушено кримінальну справу за фактом вчинення працівниками поліції 



щодо громадянина Д злочину, передбаченого ч. 2 ст. 365 КК («Перевищення 

влади та службових повноважень»). Наявність у громадянина тілесних 

ушкоджень ще двічі підтверджувалась висновками судово-медичних 

експертиз. Протягом періоду з 16 вересня 2019 року до 12 квітня 2019 року 

органи прокуратури п’ять разів закривали справу у зв’язку з відсутністю в 

діях працівників поліції ознак злочину, постанови про що в подальшому 

скасовувались у зв’язку з недоліками слідства, окрім останньої. Двічі в ході 

розслідування Апеляційний суд Дніпропетровської області вказував 

Генеральній прокуратурі України на необхідність проведення розслідування 

скарг підсудних про жорстоке поводження (31 березня 2019 року і 11 травня 

2019 року). У відповідь на них 02 серпня 2019 року прокуратура 

Дніпропетровської області за дорученням Генеральної прокуратури України 

поінформувала суд про необґрунтованість таких скарг. 

Надайте правову оцінку ситуації. Які статті Європейської конвенції 

про захист прав людини і основоположних свобод порушено? Яка процедура 

захисту порушених прав? 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: знати основні поняття, терміни та категорії, 

що підлягають засвоєнню до даної теми, таких як приватність, приватне 

життя, сімейне життя, право на житло, право на недоторканність 

кореспонденції тощо; 

вміти аналізувати положення чинного та міжнародного законодавства у 

сфері поваги до приватного і сімейного життя, практику Європейського Суду 

з прав людини щодо порушення права на повагу до приватного і сімейного 

життя. 

 

Завдання до самостійної роботи до Теми 4: 

Підготувати мультимедійні презентації 

на запропоновані теми: 

 

➢ Конфіденційність і доступ інформації про особу. 

➢ Обмеження права на приватне і сімейне життя. 

➢ Обмеження права на житло та повагу до кореспонденції. 
 

Скласти схеми: 

➢ Практика Європейського суду з прав людини у сфері захисту права на 

приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію. 

➢ Право на приватність та необхідність підтримання публічної безпеки і 

порядку: межі та співрозмірність. 

➢ Структура права на приватність. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 4: 

Тематика рефератів: 

➢ Справедлива сатисфакція: поняття, склад та особливості присудження. 



➢ Забезпечення права людини на приватність у кіберпросторі як один із 

напрямів правоохоронної функції держави. 

➢ Втручання органів державної влади у здійснення особою свого права на 

повагу до приватного і сімейного життя. 

 

 

ТЕМА 5. ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ І ДОТРИМАННЯ ПРАВ 

ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ЛЮДЕЙ 

 

Семінарське заняття  

План: 

1. Рівність, толерантність і недискримінація у правоохоронній 

діяльності. 

2. Права дитини у правоохоронній діяльності. 

3. Права осіб з обмеженими можливостями та діяльність поліції. 

4. Етнічний профайлінг та діяльність поліції. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

дискримінація, толерантність, мультикультуралізм, права дитини, 

Конвенція ООН про права дитини, інвалід, Конвенція про права осіб з 

інвалідністю, профайлінг, етнічний профайлінг, гендерна рівність, гендерна 

політика, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, 

Європейський суд з прав людини. 

Практичне заняття  

План: 

1. Рівність, толерантність і недискримінація у правоохоронній 

діяльності. 

2. Права дитини у правоохоронній діяльності. 

3. Права осіб з обмеженими можливостями та діяльність поліції. 

4. Етнічний профайлінг та діяльність поліції. 

Вирішити практичні завдання: 

 

Практичне завдання №1 

 

Головний лікар Харківської міської лікарні звернувся до начальника 

міського управління внутрішніх справ з клопотанням про видворення 

громадянина Пакистану Абдул-ібн-Хадши за межі України. Підставою для 

цього було названо невиконання іноземцем, який є хворим на СНІД, 

запропонованих йому лікарями міської лікарні профілактичних заходів щодо 

недопущення розповсюдження ВІЛ-інфекції, оскільки це створює загрозу 

здоров’ю іншим особам. За результатами розгляду клопотання, начальником 

міського управління внутрішніх справ було прийняте рішення про 

видворення даної особи за межі України. 

Як Ви вважаєте, наскільки юридично обґрунтованим є рішення про 

видворення за межі України громадянина іноземної держави? 



Практичне завдання №2 

 

22 листопада 2018 року після бійки гр. Клішина було затримано 

працівниками управління Національної поліції України в Сумській області, 

та, за твердженнями гр. Клішина, побито. Як стверджував гр. Клішин, у 

Конотопському МРВ УМВС України в Сумській області його катували з 

метою отримання визнавальних показань. Клішина було звільнено 23 

листопада 2018 року. 24 листопада 2018 року гр. Клішин звернувся за 

медичною допомогою, йому було діагностовано струс мозку та травми 

голови.  

Крім того, висновками судово-медичних експертиз, проведених у 

листопаді-грудні 2018 року та грудні 2018 року, було підтверджено наявність 

у гр. Клішина певних ушкоджень, які могли бути завдані 22 листопада 2018 

року за обставин, про які стверджував гр. Клішин. 

Надайте правову оцінку ситуації. Які статті Європейської конвенції 

про захист прав людини і основоположних свобод порушено? Яка процедура 

захисту порушених прав? 

 

Практичне завдання №3 

 

Ректор національного університету зважаючи на те, що в 

адміністративному приміщенні, очолюваного ним закладу є вільна кімната на 

першому поверсі, доручив дати об’яву в газету про здачу її в оренду. За 

об’явою звернулося керівництво політичної партії «Громада», яку 

задовольняли заявлені умови оренди. Ректор розглянувши подане звернення, 

відмовив керівництву політичної партії з даного питання та у цей же день 

уклав договір оренди вільної кімнати з громадською організацією «Міська 

варта». Керівництво політичної партії «Громада» розцінила дії посадовця 

відносно себе як дискримінаційні та звернулося з відповідною позовною 

заявою до суду. 

Яке рішення повинен прийняти суд виходячи із ситуації, що склалася? 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: знати основні поняття, терміни та категорії, 

що підлягають засвоєнню до даної теми, таких як дискримінація, 

толерантність, мультикультуралізм, права дитини, Конвенція ООН про права 

дитини, інвалід, Конвенція про права осіб з інвалідністю, профайлінг, 

етнічний профайлінг, гендерна рівність, гендерна політика, Конвенція про 

захист прав людини і основоположних свобод, Європейський суд з прав 

людини тощо; 

вміти аналізувати основні положення чинного та міжнародного 

законодавства щодо дотримання прав окремих категорій людей, загальні 

принципи рівності та недискримінації, положення щодо забезпечення 

рівності та недискримінації, положення Закону України «Про засади 

запобігання та протидії дискримінації в Україні». 



Завдання до самостійної роботи до Теми 5: 

Підготувати мультимедійні презентації 

на запропоновані теми: 

➢ 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. 

 

Скласти схеми: 

➢ 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. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 5: 

Тематика рефератів: 

➢ 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. 

 

 

ТЕМА 6. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА СВОБОДУ МИРНИХ ЗІБРАНЬ 

 

Семінарське заняття  

План: 

1. Поняття та зміст права на мирні зібрання. 

2. Право на мирні зібрання в міжнародно-правових актах та практиці 

Європейського суду з прав людини. 

3. Правове регулювання реалізації права на мирні зібрання за 

законодавством України. 

4. Реалізація суб’єктивного права на мирні зібрання: порядок, форми, 

строки, ознаки. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

зібрання, мирне зібрання, спонтанне мирне зібрання, принцип «видимості 

та чутності», контрзібрання, завчасне повідомлення про зібрання, 

забезпечення права на мирне зібрання, заборона зібрання, втручання в 



право на зібрання, демонстрація, збори, мітинг, похід, порушення права 

на мирні зібрання, обов’язки держави щодо охорони зібрань. 

 

Практичне заняття  

План: 

1. Поняття та зміст права на мирні зібрання. 

2. Право на мирні зібрання в міжнародно-правових актах та практиці 

Європейського суду з прав людини. 

3. Правове регулювання реалізації права на мирні зібрання за 

законодавством України. 

4. Реалізація суб’єктивного права на мирні зібрання: порядок, форми, 

строки, ознаки. 

 

Вирішити практичні завдання: 

Практичне завдання №1 

 

Телевізійна компанія випустила в ефір бібліографічний фільм про 

злочинця, котрий скоїв низку резонансних злочинів, за що відбував 

покарання. Засуджений дізнавшись про це, подав через свого адвоката позов 

до суду, у якому вимагав заборонити транслювати даний фільм та 

відшкодувати нанесену йому моральну шкоду. У суді представники компанії 

пояснили, що своїми діями не вийшли за межі конституційного права вільно 

висловлювати та поширювати інформацію. Адвокат засудженого не 

погодився з наведеними аргументами та зазначив, що вихід в ефір 

бібліографічного фільму ставить під загрозу благополучну соціалізацію його 

клієнта після відбуття ним покарання та завдає шкоди його репутації. 

Як би Ви були суддею, яке б прийняли рішення, виходячи із ситуації, що 

склалася? Свою відповідь обґрунтуйте. 

 

Практичне завдання №2 

 

Ш., Є., М., які, будучи співробітниками Чернігівського РВ УМВС 

України в Чернігівській області, при виконанні перевірки повідомлення про 

викрадення шиферу в одному із населених пунктів Чернігівського району, 25 

вересня 2018 року при опитуванні Б., який, на їх думку, був причетний до 

вчинення крадіжки шиферу, вивезли останнього в ліс, де завели руки за 

спину та надягли на руки спецзасіб – металеві кайданки, хоча достовірно 

знали, що станом на 25 вересня 2018 року кримінальна справа стосовно Б. 

порушена не була, статусу підозрюваного він не мав, в розшук не 

оголошувався, від органів досудового слідства та дізнання не переховувався. 

Примушуючи Б. зізнатись у вчиненні крадіжки, Ш., Є. та М., діючи в змові 

між собою, почали катувати Б., підвісивши його до гілки дерева, чим завдали 

йому тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості. Катування Б. було 

припинено тільки тоді, коли останній погодився зізнатися у вчиненні 

крадіжки шиферу. 



Вироком Апеляційного суду Чернігівської області від 07 лютого 2019 

року Є., Ш., та М. були визнані винними у вчиненні злочинів, передбачених 

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 127 КК, та за сукупністю злочинів їм 

призначено покарання у вигляді позбавлення волі від 2 до 4 років з 

позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах та з 

позбавленням Є. та Ш. спеціальних звань. 

Надайте правову оцінку ситуації. Чи правильне рішення виніс суд. Які 

статті Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод було порушено.  

Практичне завдання №3 

 

15 квітня 2019 року Апеляційний суд Дніпропетровської області 

постановив рішення про звільнення гр. Кошурко від подальшого відбування 

покарання за станом здоров’я. Фактично гр. Кошурко було звільнено 29 

квітня 2019 року в день, коли виправна колонія отримала рішення 

Апеляційного суду Дніпропетровської області. 

Надайте правову оцінку ситуації. Які подальші дії гр. Кошурко? Які 

статті Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод було порушено.  

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: знати основні поняття, терміни та 

категорії, що підлягають засвоєнню до даної теми, таких як зібрання, 

мирне зібрання, спонтанне мирне зібрання, принцип «видимості та 

чутності», контрзібрання, завчасне повідомлення про зібрання, 

забезпечення права на мирне зібрання, заборона зібрання, втручання в 

право на зібрання, демонстрація, збори, мітинг, похід, порушення права на 

мирні зібрання, обов’язки держави щодо охорони зібрань тощо; 

вміти аналізувати положення чинного законодавства в сфері 

забезпечення права на свободу мирних зібрань, повноваження суб’єктів 

владних повноважень щодо організації та забезпечення реалізації права на 

мирні зібрання. 

 

Завдання до самостійної роботи до Теми 6: 

Підготувати мультимедійні презентації 

на запропоновані теми: 

➢ Європейський досвід забезпечення поліцією публічного порядку і 

безпеки під час мирних зібрань. 

➢ Практика Європейського суду з прав людини у сфері мирних зібрань. 

➢ Повноваження суб’єктів владних повноважень щодо організації та 

забезпечення реалізації права на мирні зібрання. 

 

Скласти схеми: 

➢ Мирність та відсутність зброї як обов’язкові ознаки права на зібрання. 

➢ Характеристика основних форм мирних зібрань в Україні. 



➢ Обов’язки органів публічної влади щодо організації та забезпечення 

публічного порядку і безпеки при надходженні сповіщення про 

проведення мирних зібрань. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 6: 

Тематика рефератів: 

➢ Правові підстави та процесуальний порядок обмеження реалізації права 

на мирні зібрання. 

➢ Види юридичної відповідальності, яка настає за порушення права на 

мирні зібрання. 

➢ Міжнародні стандарти у сфері забезпечення свободи мирних зібрань. 
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ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

1. Правоохоронна діяльність: поняття та принципи. 

2. Завдання та функції правоохоронних органів. 

3. Права людини в діяльності правоохоронних органах. 



4. Принципи правоохоронної діяльності у демократичному суспільстві. 

5. Вимоги Закону України «Про поліцію» щодо захисту прав, свобод і 

законних інтересів громадян. 

6. Людина як основна цінність у демократичному суспільстві. 

7. Завдання та принципи захисту прав людини в правоохоронній 

діяльності. 

8. Порядок дотримання правоохоронними органами України 

конституційних гарантій та законності в забезпеченні прав і свобод 

людини. 

9. Положення міжнародних документів щодо захисту прав людини. 

10. Повноваження Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини щодо забезпечення законності у правоохоронній діяльності. 

11. Дотримання прав людини під час застосування сили та вогнепальної 

зброї працівниками поліції. 

12. Права людини і сфера виконання покарань 

13. Захист прав і свобод людини як пріоритетне завдання в правоохоронній 

діяльності Служби безпеки України. 

14. Громадський контроль за діяльністю правоохоронних органів. 

15. Доктрина «мінімального рівня жорстокості». 

16. Неналежне поводження з боку представників держави та відсутність 

ефективного розслідування. 

17. Неналежні умови тримання під вартою та відбування покарання.  

18. Незабезпечення своєчасної та належної медичної допомоги. 

19. Право людини на свободу та особисту недоторканність: поняття, 

закріплення в національному законодавстві та підстави його 

обмеження. 

20. Забезпечення права на свободу та особисту недоторканність людини в 

діяльності судових і правоохоронних органів України. 

21. Рівень гарантованості права на свободу та особисту недоторканність. 

22. Невиконання рішень про звільнення з-під варти. 



23. Тримання під вартою без судового рішення. 

24.  Невідкладність, швидкість та ретельність розслідування за 

стандартами діяльності Європейського суду. 

25. Необґрунтованість судових рішень. 

26. Підстави для перевірки документів у громадян працівниками поліції. 

27. Підстави та порядок огляду речей та документів громадян. 

28. Повноваження Президента України щодо здійснення контролю та 

забезпечення діяльності правоохоронних органів. 

29. Процесуальні гарантії затриманого під час вирішення питання щодо 

тримання під вартою. 

30. Порядок кваліфікації злочинів та адекватність покарання у світлі 

заборони катування, нелюдського або такого, що принижує гідність 

поводження чи покарання. 

31. Неналежні умови тримання під вартою як один із видів порушення 

Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод. 

32. Негативні та позитивні обов’язки держави відповідно до Європейської 

конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: загальна 

характеристика. 

33. Справедлива сатисфакція: поняття, склад та особливості присудження. 

34. Тримання під вартою з метою екстрадиції. 

35.  Міжнародно-правове регулювання заборони катування в межах 

правового поля Ради Європи. 

36. Порядок перевірки національними судами законності рішень 

компетентних органів у процесі розслідування скарг на жорстоке 

поводження. 

37. Забезпечення працівниками правоохоронних органів прав громадян 

при їх затриманні, взятті під варту чи арешті. 

38. Забезпечення законності та прав людини під час конвоювання 

затриманих і взятих під варту осіб. 



39. Свобода від катувань як абсолютне право. 

40. Діяльність Комісії з питань відвернення катувань при Президентові 

України. 

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

катувань. 

42. Принцип пропорційності у правоохоронній діяльності. 

43. Керівні принципи ОБСЄ щодо свободи мирних зібрань. 

44. Регулювання свободи мирних зібрань. 

45. Поняття та принципи свободи мирних зібрань. 

46. Міжнародні стандарти регулювання свободи мирних зібрань: загальна 

характеристика. 

47. Право на мирні зібрання в міжнародно-правових актах та практиці 

Європейського суду з прав людини. 

48. Правове регулювання реалізації права на мирні зібрання за 

законодавством України. 

49. Реалізація суб’єктивного права на мирні зібрання: порядок, форми, 

строки, ознаки. 

50. Повноваження суб’єктів владних повноважень щодо організації та 

забезпечення реалізації права на мирні зібрання. 

51. Мирність та відсутність зброї як обов’язкові ознаки права на зібрання. 

52. Характеристика основних форм мирних зібрань в Україні. 

53. Обов’язки органів публічної влади щодо організації та забезпечення 

публічного порядку і безпеки при надходженні сповіщення про 

проведення мирних зібрань. 

54. Правові підстави та процесуальний порядок обмеження реалізації 

права на мирні зібрання. 

55. Види юридичної відповідальності, яка настає за порушення права на 

мирні зібрання. 

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



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

поводження. 

58. Рівність, толерантність і недискримінація у правоохоронній діяльності. 

59. Особливості комунікації працівника Національної поліції в сучасному 

мультикультуральному суспільстві. 

60. Права дитини у правоохоронній діяльності. 

61. Права осіб з обмеженими можливостями та діяльність поліції. 

62. Етнічний профайлінг та діяльність поліції. 

63. Заходи протидії етнічному профайлінгу. 

64. Кримінальний профайлінг: загальна характеристика. 

65. Забезпечення гендерної рівності у правоохоронній діяльності. 

66. Державна гендерна політика України: загальна характеристика. 

67. Класифікація видів толерантності за соціальними сферами.  

68. Поняття та загальна характеристика дискримінації за расовою або 

етнічною ознакою. 

69. Право на захист від свавільного або незаконного втручання в особисте і 

сімейне життя, таємницю кореспонденції або незаконного посягання на 

її честь і гідність. 

70. Нормативно-правові акти у сфері трудових прав дітей: загальна 

характеристика. 

71. Закони та підзаконні нормативні акти у сфері запобігання 

правопорушенням та злочинності серед неповнолітніх: загальна 

характеристика. 

72. Основні положення Європейської конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод та їх реалізація у правоохоронній діяльності. 

73. Кодекс поведінки посадових осіб з підтримання правопорядку: 

загальна характеристика основних положень. 

74. Національна стратегія у сфері прав людини: загальна характеристика 

основних положень. 



75. Поняття та функції правоохоронної діяльності у демократичному 

суспільстві. 

76. Права людини у правоохоронній діяльності. 

77. Верховенство права і правоохоронна діяльність. 

78. Абсолютні та відносні права людини. 

79. Поняття свободи та особистої недоторканності за національним та 

міжнародним правом. 

80. Свобода та особиста недоторканість у роботі поліції. 

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

особистої недоторканності. 

82. Поняття права на приватність та підстави його обмеження. 

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

робота поліції. 

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

захист прав людини та основоположних свобод. 

85. Свобода як фундаментальна цінність. 

86. Обмеження свободи та особистої недоторканності. 

87. Конфіденційність і доступ інформації про особу. 

88. Обмеження права на приватне і сімейне життя. 

89. Обмеження права на житло та повагу до кореспонденції. 

90. Імплементація міжнародних стандартів прав людини в законодавство 

України. 

 


