
  



1. Опис навчальної дисципліни 
 

 
 

 
Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

освітній ступень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

заочна форма навчання 

 

 
Кількість кредитів -3 

Галузь знань 
26 Цивільна безпека 

 

Спеціальність: 262 

Правоохоронна діяльність 

 
Загальна кількість 

годин - 90 

 

 

 

 
 

Освітній ступінь: 

магістр 

Рік підготовки: 

1-й 

Семестр 

1-й 

Лекції 

  

6 год. 

Семінарські 

4 год. 

Самостійна робота 

80 

Вид контролю: залік. 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою вивчення дисципліни «Актуальні проблеми захисту та дотримання 

прав людини в правоохоронній діяльності» є формування у здобувачів вищої 

освіти знань щодо недопущення випадків катувань у правоохоронній діяльності; 

ознайомлення з відповідною практикою Європейського суду з прав людини,; 

підвищення рівня обізнаності щодо регулювання захисту персональних даних та 

процесу їх обробки в Україні; ознайомлення з основними юридичними 

інструментами регулювання захисту персональних даних та порядком і 

процедурою їх застосування. 

Завдання навчальної дисципліни - є глибоке засвоєння теоретичного 

матеріалу на заняттях згідно тематичного плану. Особлива увага приділяється 

навчанню здобувачів вищої освіти дотримуватись, не порушувати, захищати 

основоположні свободи, що закріпленні на національному та міжнародному 

рівні. Аналізувати стан з прав людини у своїй діяльності, здійснення функцій для  

відновлення порушених прав і свобод. 

Перелік компетентностей, формування яких забезпечує вивчення 

навчальної дисципліни (з ОПП). 

Загальні компетентності: ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 5. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. ЗК 8. Здатність 

приймати обґрунтовані рішення. ЗК 10. Здатність оцінювати та забезпечувати 

виконуваних робіт. 

Спеціальні компетентності: СК 1.Здатність брати участь у розробленні 
та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах 

юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального й процесуального 

права в професійній діяльності. СК 2. Здатність забезпечувати законність та 

правопорядок, безпеку особистості, суспільства, держави в межах виконання 

своїх посадових обов’язків. СК 3. Здатність виявляти та аналізувати причини та 

умови, що спричиняють вчиненю кримінальних та адміністративних 

правопорушень, вживати заходуи для їх усунення. СК 5.Здатність давати 

кваліфіковані юридичні висновки й консультації в конкретних сферах юридичної 

діяльності. СК 15. Здатність вживати заходів з метою запобігання, виявлення та 

припинення адміністративних і кримінальних правопорушень, заходів, 

спрямованих на усунення загроз приватним та публічним інтересам людини й 

держави. 

Програмні результати навчання: РН 4. Узагальнювати практичні 

результати роботи і пропонувати нові рішення, з урахуванням цілей, обмежень, 

правових, соціальних, економічних та етичних аспектів. РН 5. Аналізувати умови 

і причини вчинення правопорушень, визначати шляхи їх усунення. РН 8. 

Забезпечувати законність та правопорядок, захист прав та інтересі в особистості, 

суспільства, держави з використанням ефективних методів й засобів 

забезпечення публічної безпеки і порядку в межах виконання своїх посадових 

обов’язків. РН 11. Розробляти та кваліфіковано застосовувати нормативно- 

правові акти в різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми 

матеріального й процесуального права в професійній діяльності.   РН 12. 



Надавати кваліфіковані юридичні висновки й консультації в конкретних сферах 

юридичної діяльності. РН 19. Аналізувати обстановку, рівень потенційних загроз та 

викликів, прогнозувати розвиток дій правопорушників, вживати заходів з метою 

запобігання, виявлення та припинення правопорушень. PH 20. Орієнтуватися у 

процесі зміни професійних завдань та ускладнення оперативної обстановки, 

знаходити шляхи розв’язання нетипових ситуацій, що виникають під час 

попередження, виявлення та припинення правопорушень. 

Міждисциплінарні зв’язки з актуальними проблемами застосування 

кримінального законодавства, актуальними проблемами поліцейської діяльності, 

інформаційно-аналітичне забезпечення правоохоронної діяльності. 

 

3. Програма навчальної дисципліни. 

Тема № 1. Правоохоронна діяльність у демократичному суспільстві. 

Основне завдання це окреслити рамки в межах яких має відбуватися дослідження 

правоохорони як явища суспільного життя, визначити методологічні основи 

розуміння правоохоронної діяльності. Ознаки правоохоронної діяльності та її 

визначення. Суб’єкти правоохоронної діяльності. Глибокого розуміння принципів 

правоохоронної діяльності, притаманні їм риси. Мета та завдання правоохоронної 

діяльності. Властивості функцій правоохоронної діяльності. 

 

 
Тема № 2. Заборона катувань у правоохоронній діяльності. 

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. Кваліфікація 

поганого поводження. Мінімальний рівень жорстокості. Нелюдське або таке, що 

принижує гідніст, поводження. 

 

Тема № 3. Правова приватність та захист персональних даних. 

 

Під час вивчення положень цієї теми особливу увагу слід звернути на принцип 

захисту персональних даних. Строки зберігання персональних даних для 

фінансової звітності. Підстави обробки персональних даних. За якими 

категоріями можливо провести індентифікацію (присвоєння ідентифікатора). 

Право на забуття в сучасному світі. Право на повагу до особистого та приватного 

життя. Співвідношення права на приватність і права на інформацію. 



4. Структура навчальної дисципліни 

 
Назвизмістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

заочна форма 

усього утомучислі  

л с п с.р. 

1 2 3 4 5 6  

Тема 1. Правоохоронна 

діяльність у 

демократичному 

суспільстві. 

30 2   20  

Тема 2 

Заборона катувань у 

правоохоронній 

діяльності. 

30 2 2  30  

Тема 3. Правова 

приватність та захист 

персональних даних 

30 2 2  30  

Усього годин на 

навчальну дисципліну 

90 6 4  80  

 

5. Теми семінарських занять 

 
№ п/п Назви тем Кількість 

годин 

1. Тема 2 Заборона катувань у правоохоронній діяльності. 2 

2. Тема 3 Правова приватність та захист персональних даних. 2 

 Всього 4 

 
6. Самостійна робота 
 

 

№ п/п Назви тем Кількість 

годин 

1. Тема 1. Правоохоронна діяльність у демократичному суспільстві. 20 

2. Тема 2. Заборона катувань у правоохоронній діяльності. 30 

3. Тема 3. Правова приватність та захист персональних даних. 30 



 Всього 80 

 

 

7. Індивідуальні завдання 

Крім того, з метою поглиблення знань із дисципліни, прищеплення навичок 
самостійної роботи з літературою пропонується опрацювати рішення 
Європейського суду з прав людини у справах: X v. Germany , Nevmerzhitsky v. 
Ukraine , D.G. v. Ireland , Raninen v. Finland , Henaf v. France , Ocalan v. Turkey , 
Rehbock v. Slovenia , Berliński v. Poland , Price v. the United Kingdom , Soering v. 

UK , Yankov v. Bulgaria, Броуґан i інші проти Сполученого Королівства, Вітольд 
Літва проти Польщі, K.F. проти Німеччини, Калашніков проти Росії, Клішин 

проти України , Клоот проти Бельгії, Ніколова проти Болгаріі, Мамедова проти 

Росії, Міханів проти України, Савін проти України, Салов проти України, H.М. 

проти Туреччини, Алексанян проти Росії, Биков проти Росії, Волохи проти 

України, Гіллоу проти Сполученого Королівства, Головань проти України, Клаас 

проти 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 

(No2), Фрідл проти  Австрії,  Аксель Шпрінгер проти  Німеччини , Ферайнігунг 

Більдендер Кюнстлер проти Австрії , Таршашаг о Собадшагйогокерт проти 

Угорщини. 

 

8. Методи навчання. 

Вибір методів навчання зумовлений характером пізнавальної діяльності 

здобувачів вищої освіти та особливостями навчального процесу у вищій школі. 

Зокрема, для досягнення мети навчальної дисципліни, формування комплексу 

відповідних знань та вмінь застосовуються пояснювально-ілюстративний, 

репродуктивний, проблемно-пошуковий та дослідницький методи. 

 

9. Оцінювання результатів освітньої діяльності. 

(для заочної форми навчання) 

Система оцінювання передбачає накопичення 100 балів з кожної навчальної 

дисципліни, які перераховуються в національну шкалу та шкалу оцінювання 

ЄКТС. Остаточною оцінкою з навчальної дисципліни за семестр є підсумкова 

семестрова оцінка, що складається з балів поточного й семестрового контролю і 

дорівнює максимально 100 балам. Оцінювання знань ЗВО здійснюється за 

уніфікованою системою, яка поширюється на всі навчальні дисципліни 

незалежно від обсягу та тривалості викладання. 

З навчальних дисциплін, що вивчаються продовж двох і більше семестрів, 

підсумком є середньозважена оцінка, з урахуванням результатів за попередні 

семестри. 

Види робіт, які складають суму підсумкових балів здобувача вищої освіти: 

- робота на семінарських, практичних заняттях (аудиторна робота) – 50 балів 

(на початку кожного семестру науково-педагогічний працівник в залежності від 

тематичного плану – кількості семінарських та практичних занять, передбачених 

тематичним планом - визначає максимальну  кількість 



навчальних занять, на яких здобувач вищої освіти може отримати не більше 50- 

ти балів). Кількість балів за одне навчальне заняття, в залежності від активності 

та прояву знань і вмінь здобувача вищої освіти, становить: «3», «4» або «5». В 

кінці семестру (заліково-екзаменаційної сесії) науково-педагогічний працівник 

розраховує суму підсумкового балу за роботу здобувача вищої освіти на 

семінарських та практичних заняттях за формулою: 
 

∑П=    
∑КБ 

×50, 
(∑кз×5)×0,66 

де: 

∑ П – підсумковий бал за роботу на семінарських та практичних заняттях; 

∑КБ – сума накопичених балів («3», «4», «5») під час семінарських та 

практичних занять; 

∑кз – кількість семінарських та практичних занять, передбачених тематичним 

планом за семестр; 

«5» - максимальна кількість балів за одне навчальне заняття; 

«0,66» - балансуючий коефіцієнт; 

«50» - максимальна кількість балів, яку може накопичити здобувач вищої 

освіти на семінарських та практичних заняттях; 

- самостійна робота – 30 балів (у разі, якщо у семестрі робочою програмою 

навчальної дисципліни передбачено більше 1-єї самостійної роботи, тоді 30 балів 

ділиться на їх кількість, це і буде максимальна кількість балів за одну самостійну 

роботу); 

- залік/екзамен – 40 балів; 
- наукова робота (як додатковий здобуток) – 10 балів. 

З метою підвищення поточного рейтингу успішності ЗВО має право 

перескладати усі форми поточного контролю (семінарські, практичні заняття, 

самостійну роботу тощо) відповідно до графіку, встановленого науково- 

педагогічним працівником, але не пізніше останнього навчального заняття перед 

підсумковим контролем. 

ЗВО, який в результаті складання підсумкового контролю сумарно 

накопичив менше 60-ти балів, допускається до повторного перескладання 

підсумкового контролю після закінчення заліково-екзаменаційної сесії. 

Якщо ЗВО не з’явився на підсумковий контроль до екзаменаційної відомості 

вноситься сумарна кількість накопичених балів отриманих ним в результаті 

навчання. 

10. Критерії оцінювання знань 

Оцінка “відмінно”/ А – виставляється, якщо здобувач вищої освіти має 

глибокі і системні знання, вміє узагальнювати теоретичний матеріал, 

співвідносити загальні знання з конкретними ситуаціями; оволодів навиками 

аналізу, моделювання та адекватного оцінювання ситуації; обізнаний з 

науковими працями вітчизняних та зарубіжних фахівців в даній галузі; матеріал 

викладає логічно, послідовно, переконливо і аргументовано. 

Оцінка “добре”/ В, С – виставляється, якщо здобувач вищої освіти показав 

достатній рівень знання курсу; надав правильні, але не зовсім повні визначення 

термінів; засвоїв основи аналітичного методу; допускає незначні неточності в 

розкритті окремих теоретичних положень. 



Оцінка “задовільно”/ D, Е – виставляється, якщо здобувач вищої освіти в 

цілому засвоїв теоретичний матеріал курсу навчальної дисципліни, але декламує 

із деякими упущеннями при визначенні основних явищ та процесів; намагається 

висловити своє ставлення до проблемних питань, хоча і не зовсім аргументовано; 

вміє аналізувати набуті теоретичні знання і співвідносити їх з конкретними 

ситуаціями; виклад матеріалу непослідовний, неточний, з наявними помилками. 

Оцінка “незадовільно”/ FX, F – виставляється, якщо здобувач вищої освіти 

виявив слабкі (відсутні) знання теоретичного матеріалу навчальної дисципліни; 

не зміг дати визначення основних категорій та явищ; відсутні знання основних 

норм і визначень; матеріал викладається непослідовно, нелогічно, фрагментарно 

та з допущенням помилок. 
Оцінка “зараховано”/ А,В,С,D,Е – виставляється, якщо здобувач вищої 

освіти виявив достатньо повні знання матеріалу навчальної дисципліни; вміє 

узагальнювати теоретичний матеріал, співвідносити загальні знання з 

конкретними ситуаціями, дає правильні, хоча і не завжди повні відповіді на 

поставлені запитання; може допускати неточності у розкритті окремих 

теоретичних положень, норм та визначень. 

Оцінка “не зараховано”/ FX, F – виставляється, якщо здобувач вищої освіти 

виявив слабкі знання або повну неготовність щодо вивчення ним матеріалу 

навчальної дисципліни; не зміг дати визначення основних термінів та визначень; 

виклад матеріалу непослідовний, нелогічний, фрагментарний, неточний, 

стислий; повна відсутність переконливості у викладенні матеріалу. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

 

За внутрішньою 

шкалою навчального 

закладу в балах 

 

За шкалою ECTS /За національною шкалою 

 Вноситься до відомості 

 Екзамен Залік 

90 – 100 А/Відмінно  
 

А,В,С,D,Е/Зараховано 82-89 В/Добре 

74-81 С/Добре 

64-73 D/Задовільно 

60-63 Е/Задовільно 

 

35-59 

FX/Незадовільно Не зараховано 

з можливістю повторного складання 



 
 

0-34 

F/Незадовільно Не зараховано 

з обов’язковим повторним курсом 

 

 

11. Питання для підсумкового контролю. 

Перелік питань для підготовки до заліку. 

1. Чи є Україна стороною Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод? 

2. Ознаки правоохоронної діяльності та її визначення в 

демократичному суспільстві. 

3. Суб’єкти правоохоронної діяльності в системі захисту прав. 

4. Риси правоохоронної діяльності. 
5. Принципи правоохоронної діяльності в демократичному суспільстві. 

6. Розкрийте принцип добропорядності громадян. 

7. Розкрийте принцип верховенства права. 

8. Розкрийте принцип законності. 

9. Розкрийте принцип взаємодії. 
10. Розкрийте принцип гласності. 

11. Розкрийте принцип незалежності суб’єктів правоохоронної 

діяльності. 

12. Розкрийте принцип професіоналізму та компетентності. 

13. Функції правоохоронної діяльності щодо захисту прав людини. 
14. Надайте визначення поняттям «свободи людини» та «права 

людини». 

15. Розмежуйте поняття «права» та «свободи», «права людини» та 

«права громадянина». 
16. Наведіть детермінанти порушення прав та свобод людини з боку 

правоохоронних органів. 

17. Назвіть та охарактеризуйте основні мотиви порушення прав та 

свобод людини з боку правоохоронних органів . 

18. Катування та інші жорстокі, нелюдські або такі, що принижують 

гідність, види поводження і покарання: визначення поняття, критерії 

розмежування. 

19. Надайте кваліфікацію поганого поводження. 

20. Градація жорстокості поводження - це. 

21. Як кваліфікувати жорстоке поводження з ув’язненими. 

22. Що включає нелюдське або таке, що принижує гідніст, поводження. 

23. Чи можна вважати тортури самостійним складом злочину. 
24. Дайте визначення мінімальний рівень жорстокості. 

25. Які основні напрямки діяльності Комітету проти катувань. 

26. Яке місце Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод у системі українського законодавства? 

27. Які суди в Україні при розгляді справ повинні застосовувати 

Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод 1950р. та 

практику Європейського суду з прав людини як джерело права? 



28. Як відповідно до Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод оцінюється затримання особи за відсутності 

підстав чи обставин, що прямо визначені в Конвенції? 

29. Кому належить право на життя відповідно до Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод? 

30. Чи передбачає ст. 5 «Право на свободу та особисту недоторканність» 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод обмеження 

цього права? 

31. Чи може бути піддано цензурі листування з Європейським судом з 

прав людини осіб, засуджених до позбавлення волі? 

32. Яку умову Конвенція про захист прав людини і основоположних 

свобод визначає як обставину, за якої особа має право на шлюб? 

33. Яке з прав, що підлягають захисту на підставі Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод, може підлягати законним 

обмеженням з метою підтримання авторитету та безсторонності суду? 

34. У яких випадках застосування смертної кари НЕ є порушенням ст. 2 

«Право на життя» Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод та Протоколів 6 і 13 до неї? 

35. Кому гарантується захист права на життя відповідно до Конвенції 

про захист прав людини і основоположних свобод? 

36. Яким є право на свободу та недоторканність згідно зі ст. 5 «Право на 

свободу та особисту недоторканність» Конвенції про захист прав людини і 

основних свобод? 

37. До якого виду роботи (видів діяльності) може бути віднесена «робота чи 

служба, що є частиною звичайних громадських обов'язків» відповідно до 

змісту ст. 4 «Заборона рабства та примусової праці" Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод? 

38. До якого виду роботи (видів діяльності) може бути віднесена 
«служба, що вимагається замість обов'язкової військової служби» 

відповідно до змісту ст. 4 «Заборона рабства та примусової праці» 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод? 

39. Який орган Ради Європи уповноважений розглядати скарги 

фізичних осіб на порушення державами їх зобов'язань за Конвенцією про 

захист прав людини і основоположних свобод? 

40. До якого моменту вважається невинуватою особа, яку звинувачено 

у скоєнні кримінального правопорушення, відповідно до змісту ст. 6 

«Право на справедливий суд» Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод? 

41. Чи передбачає ст. 8 «Право на повагу до особистого чи сімейного 

життя» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

обмеження закріплених в ній прав. 

42. Чи вправі держава на підставі ст. 9 «Свобода думки, совісті і релігії» 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод нав'язувати 

населенню певну релігію або переконання? 

43. Як Європейський Суд з прав людини тлумачить термін «закон» у 

виразі «обмеження встановлені законом», що використовується у тексті 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод»? 

44. Хто наділений правом на свободу пересування відповідно до 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. 



45. Яка мета обмеження права на свободу пересування НЕ може бути 

підставою для визнання такого обмеження правомірним відповідно до ст. 

2 Протоколу 4 Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод? 

46. Яка мета обмеження права на свободу пересування може бути 

підставою для визнання такого обмеження правомірним відповідно до ст. 

2 Протоколу 4 Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод? 

47. Які принципі захисту персональних даних вам відомі. 

48. Визначте строки зберігання персональних даних для фінансової 

звітності. 

49. Які є підстави обробки персональних даних. 

50. Які законодавчі акти гарантують право людини на захист даних? 

51. Чи потрібно враховувати категорію даних під час їх обробки? 
52. Що таке обробка даних? 

53. Які є категорії даних? 

54. Що таке згода суб’єкта персональних даних? 

55. Як ви розумієте право на конфіденційність ? 
56. Що ви відносите до права на приватність? 

57. За якими категоріями можливо провести індентифікацію 

(присвоєння ідентифікатора) ? 

58. Які є механізми реалізації права на забуття? 
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