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1. АНОТАЦІЯ ДО КУРСУ 

Забезпечення прав людини в правоохоронній діяльності (ЗПЛПД) – це дисципліна, яка вивчає теоретичні і методологічні 

положення основ захисту прав людини правоохоронними органами та формування і на цій основі у студентів правосвідомості і правової 

культури, в основу якої покладено почуття гуманності і справедливості.  

У межах навчального курсу студенти вивчатимуть історичні аспекти інституту прав людини, розглядатимуть сучасні підходи типології 

прав людини, правоохоронний та правозахисний механізми забезпечення прав людини в Україні та світі 
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Метою Забезпечення прав людини в правоохоронній діяльності як навчальної дисципліни є оволодіння студентами навичками 

тлумачення та застосовування норм законів і підзаконних нормативних актів, які регулюють захист прав людини правоохоронними органами, 

систематизація правової свідомості та розвиток аналітично-креативних здібностей і навичок студентів, які необхідні сучасним правникам для 

успішного здійснення професійних функцій в умовах мінливого правового життя суспільства. Отримання студентами стійких сучасних знань 

з теорії і практики з прав людини в Україні та світі, формування навиків і вмінь самостійного аналізу законодавства з питань забезпечення 

прав людини в правоохоронній діяльності, розвиток здібностей до науково-дослідної роботи, а також самостійності та відповідальності в 

обґрунтуванні та використанні в практичній роботі нормативного матеріалу. 

 

Передумови для вивчення дисципліни Головними формами вивчення курсу ЗПЛПД є лекції, семінарські заняття, індивідуальні 

заняття та самостійна робота студентів. Кращому опануванню здобувачами вищої освіти навчальним матеріалом може слугувати проведення 

певної частини лекційного заняття у форматі бесіди, що передбачає активізацію інтелектуальної діяльності здобувачів вищої освіти, 

мотивування їх до вивчення певної теми навчальної дисципліни, постановку «бінарних» та «небінарних» запитань для виявлення ставлення, 

думки, рівня ознайомлення та готовності здобувачів вищої освіти, визначення міри сприйняття ними матеріалу, що викладається.  

Вивчаючи курс, студенти готують індивідуальні завдання за окремими темами, що цікавлять їх найбільше, виступаючи з відповідними 

доповідями, а також  приймають участь в обговоренні усіх тем курсу. 

 

2. ОЧІКУВАНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЯКІ ПЛАНУЄТЬСЯ СФОРМУВАТИ 

ТА ДОСЯГНЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ  

У процесі реалізації програми дисципліни «Забезпечення прав людини в правоохоронній діяльності» формуються наступні 

компетентності із передбачених освітньою програмою: 

Інтегральна компетентність  
Здатність вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері правоохоронної діяльності або у процесі навчання, що 

передбачає застосування певних теорій та методів правоохоронної діяльності і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.  

ЗК6. Усвідомлення рівних можливостей та гендерних проблем. 

ЗК10. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.  

Спеціальні (фахові) компетентності  

СК5. Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати правову інформацію з різних джерел. 

СК8. Здатність ефективно забезпечувати публічну безпеку та порядок. 

СК10. Здатність визначати належні та придатні для юридичного аналізу факти. 

Навчальна дисципліна Забезпечення прав людини в правоохоронній діяльності забезпечує досягнення програмних результатів 

навчання (РН), передбачених освітньою програмою: 

РН6. Розуміти принципи і мати навички етичної поведінки, соціально відповідальної та свідомої діяльності у сфері правоохоронної 

діяльності.  
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РН17. Використовувати основні методи та засоби забезпечення правопорядку в державі, дотримуватись прав і свобод людини і 

громадянина, попередження та припинення нелегальної (незаконної) міграції та інших загроз національної безпеки держави (кібербезпеку, 

економічну та інформаційну безпеку, тощо).  

 

Заплановані результати навчання за навчальною дисципліною 

Знання: 

де отримувати навчальну інформацію, як її обробляти, які якості виховувати в собі щодо майбутньої професії, в яких сферах 

використовувати здобуті знання; основні групи деонтологічних вимог до професійних та етичних якостей правознавця (психологічна, 

політична, правова, етична, естетична культура юриста як спеціаліста), норми нормативно-правового та морального поводження, 

деонтологічні нормативи культури, тенденції їх розвитку;   

Уміння: 

розумітися у структурі права, засобах юридичної техніки і вирішувати на цій основі питання юридичної кваліфікації; самостійно 

поповнювати та поглиблювати свої знання; використовувати обсяг здобутих знань; аналізувати причинно-наслідкові зв’язки у державному та 

законодавчому процесах; визначати вплив традицій і звичаїв на розвиток окремих правових документів, а також нові підходи у реформуванні 

чинної правової системи держави; використовувати всі способи мистецтва спілкування при прийнятті рішень у практичної діяльності. 

Навички: 

уміти правильно тлумачити і застосовувати правові норми та принципи, сприяти реалізації прав людини і впровадженню вимог 

верховенства права у суспільну, передусім юридичну, практику; використовувати поняттєво-категорійний апарат право- і державознавства 

для оцінки та аналізу юридичних фактів, правових статусів, правових ситуацій, форм держави та державних механізмів, юридичних 

конфліктів та способів їх вирішення. 

 

 

 

3. ОБСЯГ ТА ОЗНАКИ КУРСУ 

Загалом Вид заняття 
(денне відділення / заочне відділення) 

Ознаки курсу 

ЄКТС годин 
Лекційні заняття Практичні заняття Самостійна робота 

Курс, (рік 

навчання) 

Семестр Обов’язкова / 

вибіркова 

4 120 14 / 4 14 / 2  92 /114   1    2 Вибіркова 

 

 

 

 

 

 



4 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма Заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

лекц. прак 
сам. 

роб. 
лекц. прак 

сам. 

роб. 

Тема 1. Природа, сутність і характерні ознаки правоохоронної діяльності 

 
12 1 1 10 12 - - 12 

Тема 2. Права людини в діяльності  правоохоронних органів 

 
12 2 2 8 12 2 1 9 

Тема 3. Джерела права у сфері правоохоронної діяльності 

 
12 2 2 8 12 - - 12 

Тема 4. Державні правоохоронні органи як суб'єкт правового захисту прав, 

свобод і законних інтересів людини і громадянина 
12 2 2 8 12 2 1 9 

Тема 5. Державні контрольно- юрисдикційні органи виконавчої влади  

 
12 1 1 10 12 - - 12 

Тема 6. Органи охорони Конституції України і державного контролю 

 
12 1 1 10 12 - - 12 

Тема 7. Недержавні правоохоронні органи як суб'єкт правового захисту 

прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина 
12 1 1 10 12 - - 12 

Тема 8. Національні механізми забезпечення прав людини      

 
12 1 1 10 12 - - 12 

Тема 9. Особливості забезпечення прав окремих категорій 

 
12 2 2 8 12 - - 12 

Тема 10. Свобода та особиста недоторканість людини у правоохоронній 

діяльності 
12 1 1 10 12 - - 12 

Усього годин 120 14 14 92 120 4 2 114 

ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ - ЗАЛІК 

 

 

5. ТЕХНІЧНЕ Й ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ / ОБЛАДНАННЯ 

Студенти отримують теми та питання курсу, основну і додаткову літературу, рекомендації, завдання та оцінки за їх виконання як 

традиційним шляхом, так і з використанням університетської платформи он-лайн навчання на базі Moodle. Окрім того, практичні навички у 

пошуку та аналізу інформації за курсом, з оформлення індивідуальних завдань, тощо, студенти отримують, користуючись університетськими 

комп’ютерними класами та бібліотекою. 
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6. ПИТАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
№ з/п  

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Тема 1. Природа, сутність і характерні ознаки правоохоронної діяльності 

1. Правоохоронна діяльність: поняття та принципи 

2. Ознаки правоохоронної діяльності 

3. Завдання та функції правоохоронних органів 

1 - 

2 Тема 2. Права людини в діяльності  правоохоронних органів 

1.Правовий статус індивіда, його структура та види.  

2. Покоління прав людини.  

3.Права людини і права громадянина. . Система основних прав та свобод людини і громадянина. 

4.Юридичні обов’язки людини і громадянина.  

5.Система гарантій прав людини і громадянина в сучасній державі.  

6. Міжнародні стандарти прав людини. 

2 1 

3 Тема 3. Джерела права у сфері правоохоронної діяльності 

1.Конституція України; 

2.Закони та законодавчі акти; 

3.Нормативні акти уряду та органів центрального управління; 

4.Міжнародні нормативно-правові акти та договори; 

5. Акти органів місцевого самоврядування; 

6. Рішення органів судочинства. 

2 - 

4 Тема 4. Державні правоохоронні органи як суб'єкт правового захисту прав, свобод і законних інтересів людини і 

громадянина (органи охорони правопорядку) 

1.Служба безпеки України; 

2. Державна податкова служба; 

3. Державна митна служба; 

4.Прикордонна служба України; 

5.Національна Поліція України; 

6. Державна пенітенціарна служба України; 

7.   Державна охорона органів державної влади України та посадових осіб; 

8. Органи Військової служби правопорядку у Збройних Силах України. 

2 1 

5 Тема 5. Державні контрольно- юрисдикційні органи виконавчої влади  

1.Органи державної контрольно-ревізійної служби; 

2.Органи рибоохорони; 

3. Органи лісоохорони. 

1 - 
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6 Тема 6. Органи охорони Конституції України і державного контролю 

1. Конституційний Суд України; 

2. Прокуратура України; 

3. Рахункова палата; 

4. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. 

1 - 

7 Тема 7. Недержавні правоохоронні органи як суб'єкт правового захисту прав, свобод і законних інтересів 

людини і громадянина 

1. Приватні охоронні підприємства; 

2. Приватні детективні об’єднання та детективи, що здійснюють свою діяльність індивідуально; 

3. Громадські формування з охорони громадського порядку та державного кордону. 

1 - 

8 Тема 8. Національні механізми забезпечення прав людини      

1. Правоохоронний механізм забезпечення прав людини 

2. Правозахисний механізм забезпечення прав людини 

3. Конституційна скарга у механізмі забезпечення прав людини 

1 - 

9 Тема 9. Особливості забезпечення прав окремих категорій 
1. Особливості комунікації/поведінки працівника Національної поліції в сучасному мульти-культуральному 

суспільстві;  

2. Особливості забезпечення прав дитини;  

3. Особливості забезпечення прав осіб з особливими потребами;  

4. Забезпечення гендерної рівності у правоохоронній діяльності. 

2 - 

10 Тема 10. Свобода та особиста недоторканість людини у правоохоронній діяльності 

1. Право людини на свободу та особисту недоторканність: поняття, закріплення в національному законодавстві та 

підстави його обмеження; 

2. Забезпечення права на свободу та особисту недоторканність  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 

1 - 

 Всього 14 2 

 

7. САМОСТІЙНА РОБОТА 

До самостійної роботи студентів щодо вивчення дисципліни «Забезпечення прав людини в правоохоронній діяльності» включаються: 

1. Знайомство з науковою та навчальною літературою відповідно зазначених у програмі тем. 

2. Опрацювання лекційного матеріалу.  

3. Підготовка до практичних занять. 

4. Консультації з викладачем протягом семестру. 

5. Самостійне опрацювання окремих питань навчальної дисципліни. 

6. Підготовка та виконання індивідуальних завдань у вигляді есе, рефератів тощо. 

7. Підготовка до підсумкового контролю. 
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Тематика та питання до самостійної підготовки та індивідуальних завдань 

№ з/п  

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Тема 1. Природа, сутність і характерні ознаки правоохоронної діяльності 

1. Правоохоронна діяльність: поняття та принципи 

2. Ознаки правоохоронної діяльності 

3. Завдання та функції правоохоронних органів 

Реферат 

Забезпечення прав людини як основне завдання правоохоронних органів. 

10 12 

2 Тема 2. Права людини в діяльності  правоохоронних органів 

1. Правовий статус індивіда, його структура та види.  

Покоління прав людини.  

2. Права людини і права громадянина. . Система основних прав та свобод людини і громадянина. 

3. Юридичні обов’язки людини і громадянина.  

4. Система гарантій прав людини і громадянина в сучасній державі.  

5. Міжнародні стандарти прав людини. 

Реферат 

Механізм забезпечення прав людини і громадянина у процесі соціально-політичного реформування українського 

суспільства. 

8 9 

3 Тема 3. Джерела права у сфері правоохоронної діяльності 

1.Конституція України; 

2.Закони та законодавчі акти; 

3.Нормативні акти уряду та органів центрального управління; 

4.Міжнародні нормативно-правові акти та договори; 

5. Акти органів місцевого самоврядування; 

6. Рішення органів судочинства. 

Реферат 

Шляхи підвищення ефективності діяльності органів державної влади щодо захисту прав людини і громадянина. 

8 12 

4 Тема 4. Державні правоохоронні органи як суб'єкт правового захисту прав, свобод і законних інтересів людини і 

громадянина (органи охорони правопорядку) 

1.Служба безпеки України; 

2. Державна податкова служба; 

3. Державна митна служба; 

4.Прикордонна служба України; 

5.Національна Поліція України; 

6. Державна пенітенціарна служба України; 

8 9 
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7.   Державна охорона органів державної влади України та посадових осіб; 

8. Органи Військової служби правопорядку у Збройних Силах України. 

Реферат 

Види гарантій захисту прав людини. 

5 Тема 5. Державні контрольно- юрисдикційні органи виконавчої влади  

1.Органи державної контрольно-ревізійної служби; 

2.Органи рибоохорони; 

3. Органи лісоохорони. 

Реферат 

Особливості забезпечення прав окремих категорій людей. 

10 12 

6 Тема 6. Органи охорони Конституції України і державного контролю 

5. Конституційний Суд України; 

6. Прокуратура України; 

7. Рахункова палата; 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. 

Реферат  
Зростання соціальної ролі прав людини як історична закономірність; 

10 12 

7 Тема 7. Недержавні правоохоронні органи як суб'єкт правового захисту прав, свобод і законних інтересів людини 

і громадянина 

4. Приватні охоронні підприємства; 

5. Приватні детективні об’єднання та детективи, що здійснюють свою діяльність індивідуально; 

Громадські формування з охорони громадського порядку та державного кордону. 

Реферат 

Дотримання прав уразливих груп населення у діяльності поліції. 

10 12 

8 Тема 8. Національні механізми забезпечення прав людини      

1. Правоохоронний механізм забезпечення прав людини 

2. Правозахисний механізм забезпечення прав людини 

3. Конституційна скарга у механізмі забезпечення прав людини 

Реферат 

Міжнародні і національні причини актуалізації питання про права людини в нових історичних умовах. 

10 12 

9 Тема 9. Особливості забезпечення прав окремих категорій 
5. Особливості комунікації/поведінки працівника Національної поліції в сучасному мульти-культуральному суспільстві;  

6. Особливості забезпечення прав дитини;  

7. Особливості забезпечення прав осіб з особливими потребами;  

Забезпечення гендерної рівності у правоохоронній діяльності. 

Реферат 

Поняття міжнародно-правових стандартів у діяльності правоохоронних органів України. 

8 12 
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10 Тема 10. Свобода та особиста недоторканість людини у правоохоронній діяльності 

1. Право людини на свободу та особисту недоторканність: поняття, закріплення в національному законодавстві та 

підстави його обмеження; 

2. Забезпечення права на свободу та особисту недоторканність  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 

Реферат 

Забезпечення права на свободу та особисту недоторканність людини в діяльності судових і правоохоронних органів 

України (на основі практики 8 Європейського суду з прав людини). 

10 12 

 
Всього 92 114 

 

8. ВИДИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Робоча програма навчальної дисципліни передбачає наступні види та методи контролю:  
Види контролю Складові оцінювання 

поточний контроль, який здійснюється у ході: проведення практичних занять, виконання індивідуального 

завдання; проведення консультацій та відпрацювань.  
50% 

підсумковий контроль, який здійснюється у ході проведення іспиту (заліку). 

 

50% 

 

Методи діагностики знань 

(контролю) 

фронтальне опитування; наукова доповідь, реферати, усне повідомлення, індивідуальне опитування; 

робота у групах; ділова гра, розв`язання ситуаційних завдань, кейсів, практичних завдань, залік 

 

9. ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНОЇ, САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

З ПІДСУМКОВИМ КОНТРОЛЕМ У ФОРМІ ЕКЗАМЕНУ/ ЗАЛІКУ 

Денна форма навчання 

Поточний контроль 

Види роботи 
Планові терміни 

виконання 
Форми контролю та звітності 

Максимальний 

відсоток 

оцінювання 

Систематичність і активність роботи на семінарських (практичних) заняттях 
1.1. Підготовка до практичних занять Відповідно до 

робочої програми та 

розкладу занять 

Перевірка обсягу та якості засвоєного матеріалу під 

час практичних занять 
 

25 

Виконання завдань для самостійного опрацювання  
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1.2. Підготовка програмного матеріалу (тем, 

питань), що виноситься на самостійне 

вивчення 
-//- 

Розгляд відповідного матеріалу під час аудиторних 

занять або ІКР
1
, перевірка конспектів навчальних 

текстів тощо  
10 

Виконання індивідуальних завдань (науково-дослідна робота студента) 

1.3. Підготовка реферату (есе) за заданою 

тематикою  

Відповідно до 

розкладу занять  і 

графіку ІКР 

Обговорення (захист) матеріалів реферату (есе)  

10 

1.4. Інші види індивідуальних завдань, в т.ч. 

підготовка наукових публікацій, участь у 

роботі круглих столів, конференцій тощо. 
-//- 

Обговорення результатів проведеної роботи під час 

аудиторних занять або ІКР, наукових конференцій 

та круглих столів. 

 

5 

Разом балів за поточний контроль 50 

Підсумковий контроль   залік 50 

Всього балів 100 

 

Заочна форма навчання 

Поточний контроль 

Види самостійної роботи  Планові терміни 

виконання  

Форми контролю та звітності  Максимальний 

відсоток 

оцінювання 

Систематичність і активність роботи під час аудиторних занять 

1.1. Підготовка до аудиторних занять Відповідно до 

розкладу 

Перевірка обсягу та якості засвоєного матеріалу під 

час аудиторних занять 
 

15 

За виконання контрольних робіт (завдань)  

1.2. Підготовка контрольних робіт  

-//- 

Перевірка контрольних робіт (завдань) 15 

 

Виконання завдань для самостійного опрацювання  

1.3. Підготовка програмного матеріалу (тем, 

питань), що виноситься на самостійне 

вивчення 
-//- 

Розгляд відповідного матеріалу під час аудиторних 

занять або ІКР
2
, перевірка конспектів навчальних 

текстів тощо  
10 

Виконання індивідуальних завдань (науково-дослідна робота студента) 

2.1. Підготовка реферату (есе) за заданою 

тематикою 

Відповідно до 

графіку ІКР 

Обговорення (захист) матеріалів реферату (есе) під 

час ІКР 
 

5 

                                                                 
1
 Індивідуально-консультативна робота викладача зі студентами 

2
 Індивідуально-консультативна робота викладача зі студентами 
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2.3. Інші види індивідуальних завдань, в т.ч. 

підготовка наукових публікацій, участь у 

роботі круглих столів, конференцій тощо. 

-//- Обговорення результатів проведеної роботи під час 

ІКР, наукових конференцій та круглих столів. 
5 

Разом балів за поточний контроль 50 

Підсумковий контроль 

залік 
 

50 

 

Всього балів підсумкової оцінки 

 

100 

 

 

Таблиця відповідності результатів контролю знань за різними шкалами 

100-бальною шкалою Шкала за ECTS За національною шкалою 

залік 

90-100 (10-12) A зараховано 

82-89 ( 8-9) B 

74-81(6-7) C 

64-73 (5) D 

60-63 (4) E 

35-59 (3) Fx не зараховано 

1-34 (2) F 

 

10. КРИТЕРІЇ ПІДСУМКОВОЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ  

здобувачів наукового ступеню доктора філософії 

Оцінювання успішності навчання здобувачів наукового ступеню доктора філософії здійснюється за 100-баловою шкалою, яка 

переводиться відповідно в національну шкалу («зараховано», «не зараховано») та шкалу Європейської кредитної трансферно-накопичувальної 

системи (ЄКТС – А, B, C, D, E, FХ, F). 

Рівень знань оцінюється:  

- «зараховано» А - від 90 до 100 балів. Здобувач виявляє особливі творчі здібності, вміє самостійно знаходити та опрацьовувати 

необхідну інформацію, демонструє знання матеріалу, проводить узагальнення і висновки.  Був присутній на лекціях та семінарських заняттях, 

під час яких давав вичерпні, обґрунтовані, теоретично і практично правильні відповіді, має конспект з виконаними завданнями до самостійної 

роботи, презентував реферат (есе) за заданою тематикою, проявляє активність і творчість у науково-дослідній роботі;  

- «зараховано»  В - від 82 до 89 балів. Здобувач володіє знаннями матеріалу, але допускає незначні помилки у формуванні термінів, 

категорій, проте за допомогою викладача швидко орієнтується і знаходить правильні відповіді. Був присутній на лекціях та семінарських 



12 

заняттях, має конспект з виконаними завданнями до самостійної роботи, презентував реферат (есе) за заданою тематикою, проявляє активність 

і творчість у науково-дослідній роботі;  

- «зараховано» С -  від 74 до 81 балів – Здобувач відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних 

положень, з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, але дає недостатньо обґрунтовані, невичерпні відповіді, допускає 

помилки. При цьому враховується наявність конспекту з виконаними завданнями до самостійної роботи,  реферату та активність у науково-

дослідній роботі;  

- «зараховано» D -  від 64 до 73 балів. Здобувач був присутній не на всіх лекціях та семінарських заняттях, володіє навчальним 

матеріалом на середньому рівні, допускає помилки, серед яких є значна кількість суттєвих. При цьому враховується наявність конспекту з 

виконаними завданнями до самостійної роботи,  рефератів (есе);  

- «зараховано» Е -  від 60 до 63 балів. Здобувач був присутній не на всіх лекціях та семінарських заняттях, володіє навчальним 

матеріалом на рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на репродуктивному рівні, на всі запитання дає необґрунтовані, 

невичерпні відповіді, допускає помилки, має неповний конспект з завданнями до самостійної роботи. 

- «не зараховано» FX – від 35 до 59 балів. Здобувач володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину 

навчального матеріалу. 

- «не зараховано» F – від 0 до 34 балів. Здобувач не володіє навчальним матеріалом. 
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