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ВСТУП
Програму навчальної дисципліни “Захист та дотримання прав людини в
правоохоронній діяльності” розроблено відповідно до освітньо-професійної
програми підготовки магістрів спеціальності «Правознавство» 8.03040101.
Предметом вивчення дисципліни «Захист та дотримання прав людини в
правоохоронній

діяльності»

становлять

теоретико-методологічні

та

організаційно-правові засади діяльності правоохоронних органів у сфері
забезпечення прав і свобод людини.
Міждисциплінарні зв’язки: Курс “Захист та дотримання прав людини в
правоохоронній діяльності” тісно пов’язаний з іншими дисциплінами, а саме:
Судові та правоохоронні органи, Адміністративне право, забезпечення прав
людини у правоохоронній діяльності та галузевими юридичними науками. Це
дозволяє сформувати у слухачів цілісний науковий світогляд, вміння
використовувати знання суміжних дисциплін, що є край необхідним для
використання у практичній діяльності.
Програма навчальної дисципліни складається з таких розділів:
1. Мета та завдання навчальної дисципліни.
2. Структура навчальної дисципліни.

1.

Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою вивчення дисципліни є створення теоретико-методологічних
та науково-прикладних засад організації діяльності правоохоронних органів
щодо забезпечення прав і свобод людини, що включає розробку системи
наукових

поглядів,

пропозицій

організаційно-правового

характеру,

принципово нових підходів, моделей і технологій підвищення ефективності
правоохоронної діяльності.
1.2. Завдання дисципліни є набуття слухачами знань, умінь і навичок
(компетенцій) ефективно реалізовувати набуті теоретичні знання на практиці.
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Завданням дисципліни є також вивчення приписів нормативно-правових актів,
в частині захисту прав людини правоохоронними органами.
1.3.
-

У результаті вивчення дисципліни курсанти повинні знати:

предметну сферу і методологічну основу захисту та дотримання прав

людини в правоохоронній діяльності;
-

положення міжнародних документів щодо захисту прав людини.

-

основні види прав і свобод людини й роль правоохоронних органів у

їх забезпеченні.
-

способи забезпечення захисту прав людини в правоохоронній

діяльності.
-

вимоги Законів України щодо захисту прав, свобод і законних

інтересів громадян.
У результаті вивчення дисципліни курсанти повинні уміти:
- розкрити основні категорії методології управління правоохоронними
органами, адаптованої до умов формування правової держави в Україні;
- надати

характеристику

механізму

організаційно-правового

забезпечення правоохоронними органами прав і свобод людини;
- здійснити аналіз та визначити можливості використання в Україні
досвіду діяльності правоохоронних органів зарубіжних країн у сфері
забезпечення прав і свобод людини.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 години 3 кредити
ECTS.
Мова навчання: українська.
Консультативну допомогу здобувачі вищої освіти можуть отримати у
науково-педагогічних працівників кафедри загально-правових дисциплін, які
безпосередньо проводять заняття або звернувшись з письмовим запитом на
електронну пошту за адресою: co2001@ukr.net
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2. Структура навчальної дисципліни
Тема 1. Права і фундаментальні свободи людини та система їх захисту
на міжнародному і національному рівнях
Поняття прав людини та основні етапи їх розвитку. Міжнародне і
національне законодавство про забезпечення прав людини: порівняльний
аналіз. Конституція України про зобов’язання держави щодо забезпечення
прав людини та про умови їх обмеження.
Тема 2. Захист прав людини в правоохоронній діяльності
Положення міжнародних документів щодо захисту прав людини. Основні
види прав і свобод людини в Конституції України і роль органів внутрішніх
справ у їх забезпеченні. Способи забезпечення захисту прав людини в
правоохоронній діяльності. Вимоги Закону України «Про поліцію» щодо
захисту прав, свобод і законних інтересів громадян.
Тема 3: Право на свободу та особисту недоторканність
Чинне законодавство України та Європейська конвенція з прав людини.
Процедура затримання та арешту відповідно до існуючих стандартів. Типові
ситуації порушення права на свободу та особисту недоторканність, у яких
виникає загроза застосування катувань.
Тема 4. Забезпечення законності в адміністративній діяльності
правоохоронних органів
Зміст державного контролю за діяльністю поліції. Нагляд органів
прокуратури за діяльністю поліції та повноваження судових органів щодо
здійснення контролю. Громадський контроль в діяльності правоохоронних
органів. Відомчий контроль за законністю діяльності правоохоронних органів.
Оскарження незаконних дій працівників правоохоронних органів.
Тема 5. Контроль за дотриманням прав людини в діяльності
правоохоронних органів.

6

Становлення європейського контрольного механізму захисту прав
людини (Конвенції про захист прав людини і основних свобод із її змістом до
внесення змін, передбачених Протоколом № 11 до Конвенції від 11 травня
1994 року). Протокол № 14 до Конвенції про захист прав людини і основних
свобод від 13 травня 2004 року. Міжнародна система правоохоронних
організацій. Структурні підрозділи ООН по захисту прав людини. Основні
проблеми міжнародного співробітництва у сфері захисту прав людини.

