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дисципліни  

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В ПРАВООХОРОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

Викладач 

Лекції, семінарські заняття, консультації: Рижук Ірина Володимирівна, 

кандидат юридичних наук 

(http://www.univer.km.ua/kafedra.php?kafid=11&w=sklad). 

Контактна 

інформація та 

науковий 

профіль 

викладача 

Електронна адреса: kursu@univer.km.ua 

Профіль у соціальних мережах: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100002566605922 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5916-3774 

GoogleScholar: https://scholar.google.com/citations?user=_8-NEJ0AAAAJ 

Academia.edu: https://independent.academia.edu/ИринаРыжук 

Інформаційні 

ресурси  
Електронна бібліотека: http://elibrary.univer.km.ua/index.php 

Консультації  

Офлайн консультації: навчальний корпус №4, вул.Проскурівська, 57  

ауд. 227: 

Рижук Ірина Володимирівна: понеділок з 15.00 до 16.20; 

Рижук Ірина Володимирівна: середа з 15.00 до 16.20. 

Онлайн консультації: за попередньою домовленістю електронною поштою у 

робочі дні з 9.00 до 17.00 

Консультації до заліку: напередодні екзамену згідно із затвердженим 

розкладом. 

 

Опис навчальної дисципліни 

Цілі та 

особливості 

навчальної 

дисципліни  

Засвоєння основних положень із забезпечення прав людини в правоохоронній 

діяльності сприятиме підвищенню правової культури здобувачів вищої освіти, 

виробленню навичок самостійного аналізу правової дійсності, вмінню 

використовувати набуті знання під час практичної діяльності та вихованню у 

них глибокої поваги до загальновизнаних моральних і правових цінностей. 

Програмні Загальні компетентності: 

https://orcid.org/0000-0002-5916-3774
https://scholar.google.com/citations?user=_8-NEJ0AAAAJ
https://independent.academia.edu/ИринаРыжук


компетентності, 

які здобуваються 

під час вивчення 

навчальної 

дисципліни 

1. здатність застосовувати знання при порушенні прав людини; 

2. знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності; 

3. здатність приймати обґрунтовані рішення. 

Спеціальні компетентності: 

1. здатність організовувати нагляд (контроль) за додержанням вимог 

законодавства у сфері правоохоронної діяльності щодо забезпечення 

прав людини; 

2. здатність професійно оперувати категоріально-понятійним апаратом 

права і правоохоронної діяльності; 

3. здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і 

застосування набутих знань та навичок у забезпеченні прав людини у 

діяльності правоохоронних органів; 

4. здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати 

та узагальнювати правову інформацію з різних джерел щодо 

забезпечення прав людини правоохоронними органами; 

5. здатність ефективно забезпечувати публічну безпеку та порядок; 

6. здатність визначати належні та придатні для юридичного аналізу факти 

при порушенні прав людини; 

7. здатність до аналізу та оцінки ризиків що впливають на вчинення 

адміністративних правопорушень та кримінальних злочинів 

(проступків); 

8. здатність забезпечувати охорону об’єктів державної власності, 

державну охорону органів державної влади України та безпеку взятих 

під захист осіб, охорону фізичних осіб та об’єктів приватної і 

комунальної власності; 

9. здатність вживати заходів з метою запобігання, виявлення та 

припинення адміністративних і кримінальних правопорушень, заходів, 

спрямованих на усунення загроз життю та здоров’ю фізичних осіб. 

Результати 

навчання 

Після завершення вивчення дисципліни здобувач повинен 

продемонструвати наступні результати навчання: 

1. збирати необхідну інформацію з різних джерел, аналізувати і оцінювати 

її; 

2. формулювати і перевіряти гіпотези, аргументувати висновки; 

3. здійснювати координацію діяльності суб’єктів забезпечення публічної 

безпеки і порядку, а також комунікацію з фізичними та юридичними 

особами з метою своєчасного реагування на кримінальні злочини, 

адміністративні правопорушення та події; 

4. здійснювати пошук інформації у доступних джерелах для повного та 

всебічного встановлення необхідних обставин; 

5. застосовувати заходи, спрямовані на усунення загрози життю та 

здоров’ю фізичних осіб і публічній безпеці, що виникли внаслідок 

учинення кримінального злочину чи адміністративного 

правопорушення; 

6. використовувати основні методи та засоби забезпечення правопорядку в 

державі, дотримуватись прав і свобод людини і громадянина; 

7. вміти оцінювати обстановку, рівень потенційних загроз та викликів, 

прогнозувати розвиток обстановки, дій правопорушників та противник, 

вживати заходів з метою запобігання, виявлення та припинення 

правопорушень.  

Місце Курс навчання –1-й, семестр – 1-й. 



дисципліни в 

логічній схемі 

(Передреквізтти 

і постреквізтти 

навчальної 

дисципліни)  

Тип дисципліни -  вибіркова. 

Для успішного опанування дисципліни студенти повинні володіти знаннями 

навчальних дисциплін: Міжнородно-правові механізми захисту прав людини.  

Дисципліна вивчається паралельно із такими спорідненими навчальними 

дисциплінами: Адміністративна діяльність Національної поліції України;  

Правове регулювання запобігання та протидії корупції. 

Знання цієї навчальної дисципліни слугуватимуть базою для подальшого 

вивчення дисциплін: Правовий статус правоохоронних органів у зарубіжних 

країнах; Міжнародний та закордонний досвід функціонування правоохоронних 

органів. 

Обсяг 

навчальної 

дисципліни 

3 кредита ЄКТС / 90 годин, у тому числі, самостійної роботи - 60 годин, 

лекційних - 16 годин, семінарських - 14 годин.  

Форма навчання  денна 

Мова 

викладання 
українська 

Формат 

вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Лекції, семінарські заняття, виконання самостійної роботи, консультації, залік 

тощо.  

Для осіб із особливими освітніми потребами, у разі необхідності,  

розробляється індивідуальний формат вивчення навчальної дисципліни.  

Необхідне 

обладнання 
Мультимедійний проектор, комп’ютер, фліпчарт. 

Зміст навчальної 

дисципліни та 

організація 

поточного та 

підсумкового 

контролю 

Години  

(лек. / сем. / 

СРС) 

Тема Методи навчання та 

форми поточного 

контролю 

Максимальна 

кількість 

балів 

2./ 2 / 6 

Міжнародне і 

національне 

законодавство про 

забезпечення прав 

людини 

Усний виклад, 

дискусійні обговорення 

проблемних питань, 

тести,  індивідуальні 

завдання. 

Лекція – 1,1 
Семінарське 

заняття – 5 

СРС –2,22 

2./ - / 6 

Система, завдання 

та функції 

правоохоронних 

органів із 

забезпечення прав 

людини 

Усний виклад, 

дискусійні обговорення, 

індивідуальні завдання. 

Лекція – 1,1 
СРС –2,22 

2./ 2 / 7 

Забезпечення 

права на життя в 

правоохоронній 

діяльності 

Усний виклад, 

дискусійні обговорення 

проблемних питань, 

тести, бліц-опитування, 

індивідуальні завдання. 

Лекція – 1,1 

Семінарське 

заняття – 5 
СРС –2,22 

2./ 2 / 7 

Забезпечення 

права на свободу 

та особисту 

недоторканність в 

правоохоронній 

діяльності 

Усний виклад, 

дискусійні обговорення 

проблемних питань, 

тести,  індивідуальні 

завдання. 

Лекція – 1,1 
Семінарське 

заняття – 5 

СРС –2,22 

2./ 2 / 7 

Заборона катувань 

та жорстокого 

поводження  в 

Усний виклад, 

дискусійні обговорення 

проблемних питань, 

Лекція – 1,1 
Семінарське 

заняття – 5 



діяльності 

правоохоронних 

органів 

тести,  індивідуальні 

завдання, слайдові 

презентації. 

СРС –2,22 

2./ 2 / 7 

Забезпечення 

інформаційних 

прав 

правоохоронними 

органами 

Усний виклад, 

дискусійні обговорення 

проблемних питань, 

тести,  індивідуальні 

завдання, слайдові 

презентації. 

Лекція – 1,1 
Семінарське 

заняття – 5 

СРС –2,22 

2./ 2 / 7 

Дотримання права 

власності 

правоохоронними 

органами 

Усний виклад, тести,  

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання, 

слайдові презентації. 

Лекція – 1,1 

Семінарське 

заняття – 5 
СРС –2,22 

1./ 2 / 7 

Забезпечення 

свободи мирних 

зібрань в 

правоохоронній 

діяльності 

Усний виклад, тести,  

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання, 

слайдові презентації. 

Лекція – 0,55 

Семінарське 
заняття – 5 

СРС –2,22 

1./ - / 7 

Дотримання прав 

уразливих груп 

населення у 

діяльності 

правоохоронних 

органів 

Усний виклад, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання. 

Лекція – 0,55 

СРС –2,22 

 

Методи навчання та форми поточного контролю, порядок накопичення балів 

визначені у робочій програмі та навчально-методичних матеріалах навчальної 

дисципліни «Забезпечення прав людини в правоохоронній діяльності» 

розміщені в електронній бібліотеці університету 

(http://elibrary.univer.km.ua/index.php) 

 

Питання для підсумкового контролю наведені у навчально-методичних 

матеріалах дисципліни «Забезпечення прав людини в правоохоронній 

діяльності», які розміщені в електронній бібліотеці університету 

(http://elibrary.univer.km.ua/index.php) 

Залік усно-письмовий. Структура залікового білету включає 2 теоретичних 

питання та 5 тестових завдань. 

Рекомендовані 

джерела для 

вивчення 

навчальної 

дисципліни  

1. Забезпечення прав людини у правоохоронній діяльності: навч. посіб. / кол. 

авт.; ред. В.О. Боняк. 2-е вид., перероб. і доп.  Дніпро : ДДУВС ; Ліра ЛТД, 

2018. 260 с.  

2. Міжнародні стандарти прав людини у правоохоронній діяльності: практикум 

/ Боняк В.О., Завгородній В.А., Перепьолкін С.М., Філяніна Л.А., 

Христова Ю.В. Дніпропетровськ Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2014. 284 с. 

3. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: Навчальний 

пособник/ [Чернєй В.В., Константінов С.Ф., Братель С.Г. та ін.]; під заг. ред. 

Коваленка В.В. [5-те вид.].  К.: ПП «Дірект Лайн», 2014.  408 с. 

4. Права людини в діяльності поліції: Практичний посібник/ кол.авт.; 

ред.О.Делеменчук. Національна академія внутрішніх справ, 2016. 79 с. 

5. Діяльність ОВС України в забезпеченні прав людини за сучасних умов // 

Іменем Закону.  № 42 (5480).  22.10-27.10.2005.  44 с. 

6. Доповідь щодо ситуації з правами людини в Україні 16 серпня – 15 



листопада 2017 року / Управління Верховного комісара Організації 

Об’єднаних Націй з прав людини. 

URL: http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/UAReport20th_UKR.pd 

7. Україна-2016: здобутки і проблеми на шляху трансформації. Прогнози-2017. 

Громадська думка про підсумки 2016 р. / Ю. Якименко, А. Биченко, В. Замятін 

та ін.  2017. URL: http://razumkov.org.ua/uploads/article/2016-2017_Pidsumky.pdf. 

8.Серьогін В.О. Право на недоторканність приватного життя (прайвесі) у 

конституційно-правовій теорії та практиці: монографія / В.О. Серьогін ; Харк. 

нац. ун-т внутр. справ.  Х. : Фінн, 2010.  605 с. 

9. Заборона катування: практика Європейського суду з прав людини, 

міжнародні нормативні акти та законодавство України: Науково-практичний 

посібник / Cтолітній А.В., Смирнов А.О., Курись А.С., Шмаленя С.В.; Норма 

права. 2019. 820 с. 

10. Доктрина та практика захисту прав людини : навчальний посібник / Ю. С. 

Размєтаєва. Київ: ФОП Голембовська О.О., 2018.  364 с. 

Політика щодо 

дедлайнів та 

здобуття балів за 

пропущені 

заняття  

Здобуття балів за пропущені лекції та семінарські заняття відбувається у 

порядку, визначеному Положенням про організацію освітнього процесу у 

ХУУПі імені Леоніда Юзькова, затвердженим рішенням вченої ради від 

29.05.2017 р., протокол №14, введеним в дію наказом від 06.06.2017 р. № 

279/17  

(http://univer.km.ua/page/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_202

0.pdf). 

Критерії 

оцінювання 

Положення про організацію освітнього процесу у ХУУПі імені Леоніда 

Юзькова, затверджене рішенням вченої ради від 29.05.2017 р., протокол №14, 

введене в дію наказом від 06.06.2017 р. № 279/17 

(http://univer.km.ua/page/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_202

0.pdf). 

Можливість 

визнання 

результатів 

неформальної 

освіти  

Студенту визнаються результати участі у: конференціях, тренінгах, круглих 

столах за тематикою, пов’язаною з навчальною дисципліною, у порядку, 

визначеному Положенням про організацію освітнього процесу. 

Політика 

академічної 

доброчесності 

Розділ «Академічна доброчесність» на сайті Університету 

http://univer.km.ua/page.php?pid=188 

Політика 

врегулювання 

конфліктів 

Етичний кодекс Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова, затверджений рішенням вченої ради університету 27 травня 

2020 року, протокол № 9, введений в дію наказом від 27.05.2020 р. № 201/20  

(http://www.univer.km.ua/) 

Зворотній 

зв’язок 

1. Під час аудиторних занять, консультацій. 

2. За допомогою анкетування після завершення вивчення навчальної 

дисципліни, регулярних анкетувань студентів, що проводяться в 

університеті. 

 

 

http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/UAReport20th_UKR.pdf
http://univer.km.ua/page/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_2020.pdf
http://univer.km.ua/page/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_2020.pdf
http://univer.km.ua/page/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_2020.pdf
http://univer.km.ua/page/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_2020.pdf
http://univer.km.ua/page.php?pid=188
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В.о. завідувача кафедри   конституційного,  

адміністративного та фінансового права, 

д.ю.н., професор                                                          ____________________     І.Л. Самсін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 
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