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1. ЦІЛЬОВА НАСТАНОВА 

 

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 262 

«Правоохоронна діяльність» для вступників щодо здобуття освітнього ступеня 

магістр, містить інформацію про зміст та обсяг навчальних дисциплін 

«Адміністративна діяльність Національної поліції України»,  

«Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції», «Запобігання та протидія 

домашньому насильству» теоретичні знання та практичні навички з яких 

необхідно для якісного складання вступних випробувань за вказаною галуззю 

знань та освітнім ступенем. 

Програма фахового вступного випробування створена з навчальних  

дисциплін «Адміністративна діяльність Національної поліції України»,  

«Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції», «Запобігання та протидія 

домашньому насильству» для допомоги здобувачам вищої освіти при 

підготовці до екзамену та має наступну структуру: 

- вимоги щодо рівня сформованості знань, умінь та навичок відповідно 

до освітньо-кваліфікаційної характеристики;  

- теоретична складова: 

➢ короткий зміст навчального матеріалу, що виноситься на 

державну атестацію;  

➢ список рекомендованої літератури. 

У разі, коли знання у здобувачів вищої освіти є фрагментарними, стисле 

викладення матеріалу у програмі допоможе правильно побудувати відповіді на 

питання комплексного практично-орієнтованого екзамену. 

 

Метою навчальної дисципліни «Поліцейська діяльність» є 

формування у здобувачів вищої освіти ідеології «служіння народові», 

виховання неухильної поваги до закону, дотримання законності у всіх 

формах правоохоронної діяльності, відповідальності за порушення прав і 

свобод людини і громадянина в державі.  

Основними завданнями вивчення дисципліни «Поліцейська 

діяльність» є опанування курсантами передовими формами і методами 

роботи в адміністративній сфері, оволодіння навичками праці з 

нормативними матеріалами, уміння практичної організації ефективної роботи 

тих чи інших служб, апаратів, підрозділів поліції, використання допомоги 

різних громадських формувань у здійсненні охорони громадського порядку і 

боротьби з правопорушеннями.  

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачи вищої 

освіти повинні:  

Знати:  

- основні права, свободи й обов’язки людини та громадянина; гарантії 

дотримання прав людини в Україні; забезпечення прав і свобод людини в 

діяльності Національної поліції України; принцип поваги до честі й гідності 

особи; міжнародні стандарти у сфері прав людини;  
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- форми та методи партнерства; основні критерії оцінювання рівня 

довіри населення до поліції; поняття громадського контролю, його принципи, 

суб’єкти й інструменти;  

- організаційно-правові засади запобігання та протидії домашньому 

насильству;  

- правові засади діяльності поліції, основні положення Закону України 

«Про Національну поліцію» та інші нормативно-правові акти з питань 

діяльності поліції; порядок взаємодії між структурними підрозділами 

Національної поліції України, іншими державними органами та 

громадськими організаціями;  

- основні вимоги до складання та оформлення службових документів.  

Уміти:  

- забезпечувати реалізацію, охорону, захист, а в разі потреби – 

відновлення прав і свобод людини та громадянина; керуватися практикою 

Європейського суду з прав людини в процесі надання поліцейських послуг;  

- дотримуватися вимог антикорупційного законодавства, визначати 

потенційні форми вияву корупційних діянь і реагувати на них у межах своїх 

повноважень;  

- налагоджувати взаємодію поліції з населенням на засадах 

партнерства, формувати позитивний імідж поліції;  

- вживати заходів щодо запобігання та протидії домашньому 

насильству в межах наданих повноважень;  

- застосовувати норми законодавчих та інших нормативно- правових 

актів, які регламентують діяльність поліції;  

- правильно складати й оформлювати службові документи.  

 

Метою вивчення курсу Адміністративно-юрисдикційної діяльності 

поліції є формування у курсантів ідеології «служіння народові», виховання 

неухильної поваги до закону, дотримання законності у всіх формах 

правоохоронної діяльності, відповідальності за порушення прав і свобод 

людини і громадянина в державі. 

Завданнями дисципліни є опанування курсантами передовими формами 

і методами роботи в адміністративній сфері, оволодіння навичками праці з 

нормативними матеріалами, уміння практичної організації ефективної роботи 

тих чи інших служб, апаратів, підрозділів Національної поліції України, 

використання допомоги різних громадських формувань у здійсненні охорони 

публічного порядку і боротьби з правопорушеннями. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми курсанти повинні: 

Знати: 

- предмет і систему навчального курсу, нормативно-правове 

забезпечення адміністративно-юрисдикційної діяльності поліції; 

- поняття та напрями адміністративно-юрисдикційної діяльності поліції; 

- поняття, види форм та методи адміністративно-юрисдикційної 

діяльності поліції; 
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- основи організації охорони громадського порядку та її форми; 

- правові підстави та порядок застосування адміністративно-запобіжних 

заходів, заходів адміністративного припинення та систему адміністративних 

стягнень; 

- поняття нагляду та контролю, способи забезпечення законності 

працівників поліції, види їх відповідальності за порушення законності; 

- порядок оформлення матеріалів у справах про адміністративні 

правопорушення; 

- порядок реєстрації та розгляду в поліції інформації про злочини та 

події, провадження по розгляду звернень громадян із скаргами, 

зауваженнями, пропозиціями; 

- організацію діяльності служб Національної поліції України; 

- порядок оскарження дій працівників поліції в адміністративному 

судочинстві. 

Уміти: 

- сформулювати суть і дати визначення предмету і системі навчального 

курсу, нормативно-правове забезпечення адміністративно-юрисдикційної 

діяльності поліції; 

- сформулювати суть і дати визначення поняття та напрямів 

адміністративно-юрисдикційної діяльності поліції; 

- сформулювати суть і дати визначення поняттям, видам, формам та 

методам адміністративно-юрисдикційної діяльності поліції; 

- проводити зв’язок тем з  іншими навчальними дисциплінами; 

- визначити основи організації охорони публічної безпеки і порядку та її 

форми; 

- визначити правові підстави та порядок застосування адміністративно-

запобіжних заходів, заходів адміністративного припинення та систему 

адміністративних стягнень; 

- класифікувати заходи адміністративного примусу за змістом та за 

нормативним визначенням; 

- сформулювати суть і дати визначення поняттю нагляду та контролю, 

способи забезпечення законності працівників поліції, види їх 

відповідальності за порушення законності; 

- визначити порядок оформлення матеріалів у справах про 

адміністративні правопорушення; 

- визначити законні підстави та порядок застосування заходів фізичного 

впливу, спецзасобів та вогнепальної зброї працівниками поліції; 

- визначити порядок реєстрації та розгляду в поліції заяв і повідомлень 

про кримінальні правопорушення та інші події, провадження по розгляду 

звернень громадян із скаргами, зауваженнями, пропозиціями; 

- організацію діяльності служб Національної поліції України; 

- сформулювати суть і дати визначення порядку оскарження дій 

працівників поліції в адміністративному судочинстві; 

- аналізувати правові та організаційні форми адміністративної 

діяльності; 
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- складати службові документи (рапорти), оформляти службову 

документацію з питань діяльності Національної поліції України по охороні 

публічної безпеки і порядку; 

- оформляти матеріали у справах про адміністративні правопорушення; 

- кваліфікувати дії правопорушників за КУпАП. 

 

Метою навчальної дисципліни «Запобігання та протидія домашньому 

насильству» – є засвоєння основних правових понять, категорій, правової 

основи діяльності щодо запобігання та протидії домашньому насильству, 

прищеплення умінь правильної кваліфікації випадків домашнього 

насильства, засвоєння алгоритму реагування на випадки домашнього 

насильства і їх належного документального оформлення.  

Завдання навчальної дисципліни – є забезпечення викладання й 

вивчення курсу з метою всебічної підготовки правоохоронців та 

правознавців, які володіють основами теоретичних знань і практичними 

навичками їх застосування у професійній діяльності. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

повинен знати: 

- поняття, форми, причини та наслідки домашнього насильства;  

- основні положення законодавства України з запобігання та протидії 

домашньому насильству, порядок його застосування; 

- методи та форми, алгоритм діяльності поліцейських у типових 

ситуаціях;  

- правила спілкування з членами родини, в якій вчинено 

насильство; 

- алгоритм дій поліції при реагуванні на випадки домашнього 

насильства. 

На рівні навичок здобувач вищої освіти має уміти: 

- застосовувати отримані знання при оцінці конкретної ситуації, 

для розв’язання типових ситуацій, що виникають під час діяльності 

працівників поліції, а також організовувати свою діяльність на основі 

певного алгоритму; 

- правильно кваліфікувати домашнє насильство; 

- спілкуватись з членами родини, в якій вчинено насильство; 

- інформувати постраждалих осіб про засоби отримання допомоги 

та перенаправляти до інших суб'єктів запобігання та протидії домашньому 

насильству; 

- складати необхідні службові та інші документи під час 

реагування на випадки домашнього насильства; 

- дотримуватись правил особистої безпеки при реагуванні на 

випадки домашнього насильства. 
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ЗМІСТОВНА ЧАСТИНА 

 

«АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 

УКРАЇНИ» 

 

Тема 1. Предмет та система курсу «Адміністративна діяльність 

Національної поліції України». Форми та методи адміністративної 

діяльності Національній поліції України. 

 

Поняття, предмет, завдання та система навчальної дисципліни 

«Адміністративна діяльність Національної поліції України». Поняття та 

сутність адміністративної діяльності Національної поліції України, її 

співвідношення з адміністративним та іншими галузями права Правове 

регулювання адміністративної діяльності Національної поліції  та основні 

напрямки: внутрішньо-організаційний та зовнішній.  Види адміністративної 

діяльності Національної поліції: охорона громадського порядку, здійснення 

дозвільної системи, забезпечення діяльності спеціальних установ поліції, 

забезпечення реалізації прав громадян на вільне пересування та обрання 

місця проживання, забезпечення безпеки дорожнього руху, охорона об’єктів, 

взаємодія з іншими органами правоохоронної системи та ін.. 

Основні форми та методи адміністративної діяльності  органів 

Національної поліції. Переконання. Адміністративний примус. Заходи 

адміністративного примусу: адміністративно-попереджувальні заходи; 

заходи адміністративного припинення; адміністративні стягнення. 

Адміністративний метод. Економічний метод. Метод субординації та 

координації. 

Форми адміністративної діяльності Національної поліції: поняття та 

класифікація. Правові форми: видання актів управління, укладення угод, 

здійснення інших юридично значущих дій. Поняття актів управління та їх 

класифікація. 

Організаційні (неправові) форми адміністративної діяльності 

Національної поліції: здійснення суспільно-організаційних заходів 

Національної поліції;  здійснення матеріально-технічних заходів 

Національної поліції. 

Адміністративні акти Національної поліції. Акти управління та їх 

класифікація: за сферою застосування; за юридичними ознаками; за формою 

видання; за назвою. 
 

Тема 2. Органи Національної поліції як суб’єкти адміністративної 

діяльності. Правова основа проходження служби в органах Національної 

поліції. 
 

Правове положення, завдання та функції Міністерства внутрішніх 

справ України. Завдання, функції та структура Національної поліції. 

Структура, основні завдання та функції поліції . Права і обов’язки 
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працівників поліції . Особовий склад поліції. Принципи діяльності поліції. 

Організація поліції  та її підпорядкованість. Прийняття на службу до поліції. 

Проходження служби в поліції. Правила поведінки та професійної етики 

особового складу органів Національної поліції. Службова дисципліна. 

Дисциплінарний проступок. Види заохочень і стягнень. Строки дії 

адміністративних стягнень. Порядок накладення та оскарження 

дисциплінарного стягнення.  Діяльність поліції  і права громадян. Суть і 

значення законності у діяльності поліції. Причини і умови, що сприяють 

порушенням законності в адміністративній діяльності працівників поліції, 

основні напрямки їх попередження. Способи забезпечення законності в 

адміністративній діяльності поліції. Відповідальність працівників поліції за 

порушення законності. Правовий та соціальний захист співробітників 

Національної поліції. 

 

Тема 3. Адміністративний нагляд органів Національної поліції. 

 

Поняття, зміст і види адміністративного нагляду. Категорії осіб, 

відносно яких адміністративний нагляд не встановлюється. Терміни 

встановлення адміністративного нагляду. Порядок здійснення 

адміністративного нагляду. Порядок припинення адміністративного нагляду. 

Обов’язки піднаглядних. Обмеження дій піднаглядних. Контроль за 

здійсненням адміністративного нагляду. Основні риси та  напрямки 

адміністративного нагляду та якими правилами вони визначаються. Форми та 

методи адміністративного нагляду. Організація загального нагляду за 

додержанням громадянами та посадовими особами загальнообов’язкових 

правил. Організація спеціального нагляду за додержанням громадянами та 

посадовими особами загальнообов’язкових правил. 

Правова основа, підстави і порядок встановлення спеціального 

адміністративного нагляду за матеріалами установ кримінально-виконавчої 

системи.  

Правова основа, підстави і порядок встановлення спеціального 

адміністративного нагляду за матеріалами органів Національної поліції . 

Порядок здійснення спеціального адміністративного нагляду за 

особами, звільненими з місць позбавлення волі. Характеристика порушень 

адміністративного нагляду: неявка за викликом органу внутрішніх справ у 

вказаний термін і ненадання усних або письмових пояснень з питань, 

пов'язаних з виконанням правил адміністративного нагляду; неповідомлення 

працівників поліції, які здійснюють адміністративний нагляд, про зміну 

місця роботи чи проживання або про виїзд за межі району (міста) у 

службових справах; порушення заборони виходу з будинку (квартири) у 

визначений час, який не може перевищувати восьми годин на добу; 

порушення заборони перебування у визначених місцях району (міста); не 

реєстрація в поліції.  

Характеристика обмежень, які можуть встановлюватися судом, щодо 

осіб, які перебувають під адміністративним наглядом: заборона виходити з 
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будинку (квартири) поза визначеним часом, який не може перевищувати 

восьми годин на добу; заборона перебувати в ресторанах, кафе та інших 

місцях району (міста), визначених постановою про встановлення обмежень; 

заборона виїзду чи обмеження часу виїзду в особистих справах за межі 

району (міста); реєстрація в поліції від одного до чотирьох разів на місяць.  

Правові підстави припинення адміністративного нагляду за особами, 

звільненими з місць позбавлення волі: погашення або зняття судимості з 

особи, яка перебуває під наглядом; встановлення того що піднаглядний 

перестав бути небезпечним для суспільства і позитивно характеризується за 

місцем роботи або навчання й проживання; у випадку закінчення терміну, на 

який його встановлено, якщо органом Національної поліції  не подано 

клопотання про продовження нагляду або суддя відмовив у продовженні 

нагляду; у випадку засудження піднаглядного до позбавлення волі і 

направлення його до місця відбування покарання; у випадку смерті 

піднаглядного. 

 

Тема 4. Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції. Провадження 

із зверненнями громадян в органах Національної поліції. 

 

Юрисдикція. Види юрисдикцій. Поняття, та особливості 

адміністративно-юрисдикційна діяльність Національної поліції. Види 

адміністративних стягнень. Види адміністративних стягнень, що можуть 

бути застосовані до неповнолітніх. Адміністративні стягнення, що 

застосовуються органами поліції. Поняття та види провадження у справах 

про адміністративні правопорушення, які підвідомчі органам Національної 

поліції, його стадії. Принципи адміністративного провадження: законність; 

принцип охорони інтересів особистості та держави; принцип об’єктивної 

істини; принцип національної мови; принцип змагальності сторін; принцип 

публічності і гласності; принцип швидкості і оперативності; принцип 

рівності громадян. Спеціальні риси провадження, що здійснюються органами 

поліції. Основні стадії провадження по справах про адміністративні 

правопорушення в цілому і провадження по справах, підвідомчих органам 

поліції. Стадія порушення адміністративного провадження і 

адміністративного розслідування. Стадія розгляду справи про 

адміністративне правопорушення та винесення по ній постанови. Стадія 

перегляду справи у зв’язку з оскарженням постанови. Стадія виконання 

постанови про накладення адміністративного стягнення. 

Суб’єкти адміністративно-юрисдикційної діяльності та адміністративна 

підвідомчість. Види адміністративної підвідомчості: суб’єктивна, об’єктивна; 

альтернативна та виключна. Компетенція. Підвідомчість. Підвідомчість 

справ органам поліції. 

Суть і значення законності у діяльності поліції. Правове регулювання 

провадження із звернень громадян. Види звернень та вимоги щодо звернень. 

Права громадян, який подав звернення. Обов’язки поліції щодо розгляду 

звернень. Реєстрація звернень громадян в органах Національної поліції. 
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Порядок та строки розгляду звернень. Прийом, реєстрація, облік та розгляд в 

поліції заяв, повідомлень та іншої інформації про злочини та пригоди. 

Відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян. 

 

Тема 5. Організація діяльності патрульної поліції. 

 

Призначення, завдання та правові підстави діяльності патрульної 

поліції. Принципи  діяльності патрульної поліції: законності, гуманізму, 

поваги до особи, соціальної справедливості, взаємодії з іншими державними 

органами, трудовими колективами, громадськими об’єднаннями і 

населенням. 

Організаційно-структурна побудова патрульної поліції, її сили та 

засоби, види нарядів, їх основні функціональні обов’язки та права. 

Порядок підготовки та інструктажу нарядів патрульної поліції. 

Організація контролю за несенням служби патрульної поліції. 

 

Тема 6. Організація діяльності чергових частин і спеціальних установ 

органів Національної поліції. 

 

Загальні положення діяльності чергових частин  органів Національної 

поліції: поняття, структура  та основні завдання.  

Принципи роботи чергових частин.  

Організація діяльності чергової частини. Обов’язки начальника 

чергової частини. Обов’язки головного інспектора-чергового чергової 

частини. Склад добового наряду чергової частини. Обов’язки 

відповідального. Обов’язки заступника відповідального. 

Організація діяльності чергових частин ГУ НП. Обов’язки начальника 

чергової частини. Обов’язки оперативного чергового ГУ НП. 

Обов’язки помічників відповідальних по органу Національної поліції . 

Склад добового наряду чергової частини та СОГ. 

Порядок зміни чергових по територіальному органу поліції. Критерії 

оцінки службової діяльності працівників чергових частин. 

Права та обов’язки чергового. Дії чергового під час раптової смерті чи 

самогубства. Перелік осіб, які не підлягають затриманню. Обов’язки 

чергового при адміністративному затриманні особи. Обов’язки чергового при 

доставлянні неповнолітнього, який скоїв правопорушення. Контроль за 

діяльністю чергових частин. 

Правове положення ізоляторів тимчасового тримання Національної 

поліції. Організація діяльності ізоляторів тимчасового тримання 

Національної поліції  України. Права й обов’язки осіб, які тримаються в ІТТ. 

Підстави для приймання та тримання в ІТТ осіб, які тримаються під вартою. 

Охорона затриманих і взятих під варту осіб, склад і розстановка нарядів. 

Забезпечення режиму тримання осіб, які знаходяться в ІТТ. Порядок 

виведення з камер та конвоювання утримуваних в ІТТ осіб. Підстави та 

порядок звільнення осіб з ІТТ. Порядок забезпечення прав осіб, які 
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знаходяться в ІТТ: 1) порядок розгляду скарг і заяв; 2) порядок листування з 

родичами та іншими особами; 3) порядок надання й проведення побачень, 

приймання і вручення передач; 4) порядок проведення прогулянок. Підстави 

та порядок звільнення з ІТТ. Матеріально – побутове забезпечення і медичне 

обслуговування осіб, які знаходяться в ІТТ. Контроль за організацією та 

несенням служби з охорони затриманих і осіб, які тримаються під вартою.  

 

Тема 7. Організація діяльності дільничних офіцерів поліції. 

 

Правова основа діяльності служби дільничних офіцерів поліції.  

Структура служби дільничних офіцерів поліції. Принципи діяльності 

служби дільничних офіцерів поліції. Поняття дільничного інспектора поліції. 

Основні завдання працівників служби дільничних офіцерів поліції. 

Організація роботи дільничних офіцерів поліції Департаменту 

превентивної діяльності. 

Порядок призначення старших дільничних (дільничних) офіцерів 

поліції та їх помічників. 

Права та обов’язки старших дільничних (дільничних)  офіцерів  поліції. 

Організація роботи дільничного інспектора поліції на адміністративній 

дільниці. 

Особливості організації роботи дільничного інспектора поліції в 

сільській місцевості. 

Організація роботи старшого дільничного інспектора поліції у межах 

адміністративної зони. 

Організація проведення індивідуально-профілактичної роботи. 

Взаємодія дільничного інспектора поліції з патрульними нарядами, 

громадськими формуваннями та населенням щодо охорони громадського 

порядку, профілактики правопорушень. 

Організація діяльності дільничних офіцерів по роботі з населенням та 

громадськими формуваннями з охорони громадського порядку. 

 

Тема 8. Діяльність органів Національної поліції щодо здійснення 

дозвільної системи. 

 

Правове регулювання дозвільної системи органів Національної поліції . 

Визначення дозвільної системи. Призначення дозвільної системи та 

завдання органів Національної поліції щодо її забезпечення. Перелік та 

характеристика предметів, матеріалів і речовин підприємств, майстерень і 

лабораторій, на які поширюється дозвільна система (об’єктів дозвільної 

системи).  

Завдання органів Національної поліції у сфері здійснення дозвільної 

системи.  

Умови та порядок видачі дозволів на функціонування об’єктів 

дозвільної системи. 

Вимоги, що ставляться до відкриття та функціонування об’єктів, 
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зберігання та перевезення предметів і речовин дозвільної системи. Види 

дозволів і порядок їх видачі. Перелік обставин, що обмежують або 

виключають допуск сторонніх осіб до об’єктів, предметів чи речовин 

дозвільної системи. 

Облік власників зброї, пристроїв. Видача дозволів на придбання, 

зберігання, перевезення і використання вогнепальної зброї, бойових припасів 

до неї, основних частин зброї, холодної зброї, пристроїв та патронів до них, 

пневматичної зброї, вибухових матеріалів і речовин, відкриття і 

функціонування об’єктів дозвільної системи. Права органів Національної 

поліції у разі виявлення порушень правил дозвільної системи. Контроль за 

об’єктами дозвільної системи. Придбання, зберігання, перевезення, облік і 

використання вибухових матеріалів. 

Адміністративна відповідальність за порушення правил дозвільної 

системи. Організація нагляду поліції за дотриманням правил дозвільної 

системи. 
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12. Про участь громадян в охороні громадського порядку і 

державного кордону: Закон України від 22 червня 2000 р. Відомості 

Верховної Ради України. 2000. №40. Ст. 338.  

13. Про затвердження Інструкції з організації діяльності дільничних 

офіцерів поліції: Наказ МВС України від 28.07.2017  № 650. – Режим доступу 

: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1041-17.  

14. Про затвердження Інструкції з організації діяльності чергової 

служби органів (підрозділів) Національної поліції України: Наказ МВС 

України від 23.05.2017  № 440.  

15. Про затвердження Інструкції з організації реагування на заяви і 

повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події та 

оперативного інформування в органах (підрозділах) Національної поліції 

України : Наказ МВС України від 27.04.2020  № 357. 

16. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про 

адміністративні правопорушення в органах поліції : наказ МВС України № 

1376 від 06.11.2015 року. Офіційний вісник України. 2015. № 99. стор. 201. 

Ст. 3405. 

17. Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими 

матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення 

безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі : наказ 

МВС України № 1395 від 07.11.2015 року. Офіційний вісник. 2015. № 88. Ст. 

2964.  

18. Про затвердження Інструкції із заходів безпеки при поводженні зі 

зброєю: Наказ МВС України від 01.02.2016 № 70. Режим доступу : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0250-16.  

19. Про затвердження Інструкції про організацію здійснення 

адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі: 

Наказ МВС України, Державного департаменту з питань виконання покарань 

від 4 листопада 2003 р. №1303/203. Режим доступу : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0046-04.  

20. Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії між 

Державною службою України з надзвичайних ситуацій, Національною 

поліцією України та Національною гвардією України у сфері запобігання і 

реагування на надзвичайні ситуації, пожежі та небезпечні події : Наказ МВС 

України від 22.08.2016  № 859. 

21. Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії 

територіальних органів поліції та міжрегіональних територіальних органів 

Національної поліції України під час реагування на надзвичайні ситуації, у 

випадку уведення правового режиму воєнного чи надзвичайного стану : 

Наказ МВС України від 31.10.2016  № 1129.  

22. Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1041-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0250-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0046-04
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придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, 

пневматичної і холодної зброї, а також боєприпасів до зброї та вибухових 

матеріалів: Наказ МВС України від 21 серпня 1998 р. №622. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0637-98.  

23. Про затвердження Інструкції про порядок переведення органів 

Національної поліції України на посилений варіант службової діяльності : 

Наказ МВС від 10.12.2015  № 1560.  

24. Про затвердження Інструкції про порядок приймання, зберігання, 

обліку, знищення чи реалізації вилученої, добровільно зданої, знайденої зброї 

та боєприпасів до неї: Наказ МВС України від 31 травня 1993р. №314. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0106-93.  

25. Про затвердження Інструкції про порядок проведення 

атестування поліцейських: Наказ МВС України від 17.11.2015 № 1465. 

Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1445-15.  

26. Про затвердження Положення про інформаційно-

телекомунікаційну систему «Інформаційний портал Національної поліції 

України» : Наказ МВС України від 03.08.2017  № 676. Режим доступу : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1059-17.  

27. Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх 

справ України: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 р. 

№ 878 . Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/878-2015-

%D0%BF.  

28. Про затвердження Положення про Національну поліцію: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 р. № 877 . Режим 

доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-2015-%D0%BF.  

29. Про затвердження Положення про організацію первинної 

професійної підготовки поліцейських, яких вперше прийнято на службу в 

поліції: Наказ МВС  від 16.02.2016 № 105. Режим доступу : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0576-16.  

30. Про затвердження Положення про організацію службової 

підготовки працівників Національної поліції України: Наказ МВС України 

від  26.01.2016 № 50. Режим доступу : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0260-16.  

31. Про затвердження Положення про порядок розгляду запитів та 

звернень народних депутатів України в Міністерстві внутрішніх справ 

України : Наказ МВС України від 28.03.2012 № 254 [Електронний ресурс] – 

Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.  

32. Про затвердження Порядку ведення єдиного обліку в органах 

(підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та 

інші події : Наказ МВС України № 100 від 08.02.2019. Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0223-19#n7.  

33. Про затвердження Порядку розгляду звернень та організації 

проведення особистого прийому громадян в органах та підрозділах 

Національної поліції України: Наказ МВС України від 15.11.2017  № 930 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1493-17.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0637-98
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0106-93
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1445-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1059-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/878-2015-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/878-2015-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-2015-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0576-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0260-16
http://zakon.rada.gov.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0223-19#n7
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1493-17
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34. Про затвердження Типового порядку про проведення конкурсу на 

службу до поліції та/або зайняття вакантної посади:  Наказ МВС України від 

25.12.2015 № 1631. Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0050-

16.  

35. Про утворення територіальних органів Національної поліції та 

ліквідацію територіальних органів Міністерства внутрішніх справ: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 № 730. Режим доступу : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/730-2015-%D0%BF.  
  

  

Допоміжна 

  

1. Барба В. Є. Нормативно-правове регулювання взаємодії 

територіальних підрозділів Національної поліції та органів місцевого 

самоврядування у сфері забезпечення публічної безпеки та порядку. 

Lex portus. 2018. № 3. С. 69-83.  

2. Гусєва К. А. Особливості кваліфікації психологічного домашнього 

насильства у практичній діяльності превентивних підрозділів Національної 

поліції України. Часопис Київського університету права. 2019. № 1. С. 233-

236. 

3. Домброван Н. В. Сучасний аналіз правового регулювання 

діяльності чергової служби органів (підрозділів) Національної поліції 

України. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх 

справ. серія юридична. 2018. Вип. 3. С. 149-158. 

4. Іщенко І. В. Адміністративна відповідальність як засіб 

ювенальної превенції. Правова держава. 2018. № 30. С. 97-100. 

5. Іщенко І. В. Види методів та форм діяльності суб’єктів 

ювенальної превенції. Вісник Луганського державного університету 

внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2018. Вип. 1. С. 161-169. 

6. Іщенко І. В. Класифікація повноважень поліції щодо превенції 

ювенальної деліктності. Вісник Луганського державного університету 

внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2018. Вип. 3. С. 142-152. 

7. Іщенко І. В. Проблеми та досягнення в організації роботи 

підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України. Правовий 

часопис Донбасу. 2018. № 3. С. 94-99. 

8. Іщенко І. В. Удосконалення взаємодії поліції з іншими органами 

публічного адміністрування та громадськістю у сфері ювенальної превенції. 

Правова держава. 2018. № 31. С. 38-43. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0050-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0050-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/730-2015-%D0%BF
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9. Кожухар О. В. Генезис, поняття та сутність взаємодії інститутів 

поліції та громадянського суспільства. Наука і правоохорона. 2018. № 2. С. 

89-95. 

10. Кожухар О. В. Типи та форми взаємодії інститутів громадянського 

суспільства з підрозділами Національної поліції України. Наука і 

правоохоронна діяльність. 2018. № 1. С. 101-108. 

11. Корнієнко М. В. Особливості забезпечення і захисту прав дітей 

дільничним офіцером поліції. Правовий часопис Донбасу. 2018. № 3. С. 100-

107. 

12. Костенко Я. В. Ювенальна превенція як форма діяльності органів 

поліції Україні. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 

Серія : Юриспруденція. 2018. Вип. 31. С. 77-79. 

13. Лебедєва Н. В. Зміцнення взаємодії Національної поліції України 

та громадськості на засадах партнерства. Правові новели. 2018. № 4. С. 189-

195. 

14. Лебедєва Н. В. Практична взаємодія поліції та громади як 

запорука безпеки громадян в Україні. Юридичний часопис Національної 

академії внутрішніх справ. 2018. № 2. С. 353-363. 

15. Остапович В. П. Професіограма керівника підрозділу дільничних 

офіцерів національної поліції України. Психологічний часопис. 2018. № 9. С. 

68-79. 

16. Чумак В. В. Інноваційні підходи до роз;яснювально-превентивної 

діяльності поліції Грузії та країн Балтії: досвід для України. Вісник 

Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. 

Дідоренка. 2019. Вип. 1. С. 193-200.  

17. Шайхет С. О. Концепція сommunity policing як інструмент 

ефективної взаємодії національної поліції, місцевих органів влади та громад: 

український та зарубіжний досвід упровадження. Вісник Національної 

академії державного управління при Президентові України. Серія : Державне 

управління. 2018. № 4. С. 78-86. 

18. Шломін О. Ю. Особливості особистісної компетентності 

працівників підрозділів превентивної діяльності Національної поліції. Право 

і Безпека. 2018. № 4. С. 163-169. 

  

Інтернет ресурси 

1. http://www.president.gov.ua/ – Офіційний сайт Президента 

України. 

2. http://www.rada.gov.ua/ – Офіційний портал Верховної ради 

України. 
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3. http://www.kmu.gov.ua/ – Офіційний портал 

КабінетуміністрівУкраїни. 

4. http://vkksu.gov.ua/ – Офіційний сайт Вищої кваліфікаційної 

комісії суддів України. 

5. http://www.rada.kiev.ua/laws/pravo/all/sites.htm – перелік серверів 

державних органів на сайті Верховної Ради України. 

6. http://www.scourt.gov.ua/ – Офіційний сайт Верховного Суду 

України. 

7. http://www.minjust.gov.ua/ – Офіційний сайт 

МіністерстваюстиціїУкраїни. 

8. http://www.constcourt.gov.ua/ – Офіційний сайт Конституційного 

Суду України. 

9. http://www.cvk.ukrpack.net/ – Офіційний сайт Центральної 

виборчоїкомісії. 

10. http://reyestr.court.gov.ua – Офіційний сайт єдиного державного 

реєструсудовихрішеньУкраїни". 

11. http://www.ials.sas.aс.uk/library/library.htm – Бібліотека Інституту 

Поглиблених Правничих Студій. Велика Британія. 

12. www.library.univ.kiev.ua – Наукова бібліотека 

ім. М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса 

Шевченка. 

13. http://www.ukma.kiev.ua/ukmalib – Наукова бібліотека 

Національного університету “Києво-Могилянська академія”. 

14. http://www.nbuv.gov.ua/ – Національна бібліотека України 

ім. В.І. Вернадського. 

15. http://www.nplu.kiev.ua/ – Національна Парламентська бібліотека 

України. 

16. http://www.ddb.de/ – Німецькі бібліотеки. 

17. http://www.lawbook.by.ru/ – Сайт “Бібліотека юриста”. 

18. http://www.ulf.com.ua/ – Українська правнича фундація. 

19. http://www.ecle.gov.ua/ – Центр європейського і порівняльного 

права. 

20. http://www.ulde.kiev.ua/news.php – Центр розвитку українського 

законодавства. 

21. www.liga.kiev.ua – останні юридичні та економічні новини 

(інформація оновлюється щохвилини)  

22. www.lawschool.lviv.ua – український юридичний портал  

23. www.niss.gov.ua – Національний інститут стратегічних 

досліджень 

24. http://parlament.org.ua/ - Лабораторія законодавчих ініціатив 

25. http://www.pravo.org.ua – Центр політико-правових реформ 

26. http://www.justinian.com.ua/ - юридичний журнал „Юстиніан”. 

27. http://www.khpg.org/ - інформаційний портал Харківської 

правозахисної групи.  

  

http://www.library.univ.kiev.ua/
http://www.ukma.kiev.ua/ukmalib
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.nplu.kiev.ua/
http://www.ddb.de/
http://www.lawbook.by.ru/
http://www.ulf.com.ua/
http://www.ecle.gov.ua/
http://www.ulde.kiev.ua/news.php
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«АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛІЦІЇ» 

 

Тема №1. Поняття ознаки та зміст адміністративно-юрисдикційної 

діяльності поліції. 

 

Поняття, предмет, завдання та система навчальної дисципліни 

«Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції». Поняття та сутність 

адміністративної юрисдикції, її співвідношення з адміністративним та 

іншими галузями права. Види адміністративної юрисдикції: адміністративно-

регулятивна, адміністративно-судочинна, адміністративно-деліктна. Правове 

регулювання адміністративно-юрисдикційної діяльності. Функції, методи та 

форми адміністративно-юрисдикційної діяльності поліції. Процесуальні 

форми адміністративної юрисдикції. Правові акти адміністративної 

юрисдикції. Місце Національної поліції України серед суб'єктів 

адміністративно-юрисдикційної діяльності.  

Функції адміністративно-юрисдикційної діяльності поліції: охоронна, 

виховна, регулятивна, наступальна, превентивна. Функції адміністративно-

юрисдикційної діяльності реалізуються за допомогою методів. Методи 

адміністративно-юрисдикційної діяльності Національної поліції України: 

переконання і примус. Класифікація заходів адміністративного примусу: 

адміністративного запобігання, припинення правопорушення і стягнення.  

Види проваджень в справах про адміністративні правопорушення. Стадії 

провадження: порушення справи про адміністративне правопорушення та 

винесення за справою постанови; розгляд справи про адміністративне 

правопорушення та винесення за справою постанови; оскарження (або 

опротестування) постанови за справою про адміністративне правопорушення 

(факультативна стадія); виконання постанови про накладення 

адміністративного стягнення.  

 

Тема № 2. Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції щодо 

розгляду та вирішення звернень громадян. 

 

Правова основа діяльності поліції щодо розгляду та вирішення звернень 

громадян. Суть і значення законності у діяльності поліції. Правове 

регулювання провадження із звернень громадян. Види звернень та вимоги 

щодо звернень. Права громадянина, який подав звернення. Обов’язки поліції 

щодо розгляду звернень. Реєстрація звернень громадян в Національної 

поліції України. Порядок та строки розгляду звернень. Прийом, реєстрація, 

облік та розгляд поліцією заяв, повідомлень та іншої інформації про злочини 

та пригоди. Відповідальність за порушення законодавства про звернення 

громадян. Особливості розгляду звернень громадян у підрозділах 

Національної поліції України. Провадження щодо звернень громадян в 

Національній поліції України. Документообіг у справах щодо розгляду та 

вирішення скарг громадян поліцією. 
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Тема № 3. Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції щодо 

провадження в справах про адміністративні правопорушення. 

 

Поняття, завдання та принципи провадження у справах про 

адміністративні правопорушення, які підвідомчі Національній поліції 

України, його стадії. Учасники провадження у справах про адміністративні 

правопорушення.  

Принципи адміністративного провадження: законність; принцип 

охорони інтересів особистості та держави; принцип об’єктивної істини; 

принцип національної мови; принцип змагальності сторін; принцип 

публічності і гласності; принцип швидкості і оперативності; принцип 

рівності громадян. Спеціальні риси провадження, що здійснюються органами 

Національної поліції України. Основні стадії провадження по справах про 

адміністративні правопорушення в цілому і провадження по справах, 

підвідомчим органам Національної поліції України. Стадія порушення 

адміністративного провадження і адміністративного розслідування. Стадія 

розгляду справи про адміністративне правопорушення та винесення по ній 

постанови. Стадія перегляду справи у зв'язку з оскарженням постанови або 

внесенням подання прокурора на постанову. Стадія виконання постанови про 

накладення адміністративного стягнення. 

Суб’єкти адміністративно-юрисдикційної діяльності та адміністративна 

підвідомчість. Заходи забезпечення у справах про адміністративні 

правопорушення.  

 

Тема № 4. Особливості діяльності поліції щодо розгляду та 

вирішення справ про адміністративні правопорушення, що посягають 

на громадський порядок і громадську безпеку. 

 

Визначення громадського порядку та громадської безпеки. Мета 

установлення та підтримання громадського порядку. Способи регулювання 

громадського порядку: правові та соціальні (мораль, звичаї). Види 

громадських місць. Постійні громадські місця. Тимчасові громадські місця. 

Загальна характеристика та види адміністративних правопорушень, що 

посягають на громадський порядок і громадську безпеку. Характеристика 

окремих правопорушень, що посягають на громадський порядок і громадську 

безпеку. Особливості адміністративного провадження у справах про 

порушення громадського порядку і громадської безпеки та застосування 

заходів забезпечення провадження за цією категорією справ. 

Адміністративно-правові заходи боротьби з дрібним хуліганством. 

Адміністративно-правові заходи боротьби з пияцтвом та алкоголізмом. 

Адміністративно-правові заходи боротьби з іншими правопорушеннями, що 

посягають на громадський порядок. 
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Тема № 5. Особливості адміністративно-юрисдикційної діяльності 

поліції щодо розгляду та вирішення справ про адміністративні 

правопорушення у сфері дозвільної системи. 

 

Загальна роль підрозділів превентивної діяльності у сфері здійснення 

дозвільної системи. Загальна організація роботи Національної поліції 

України, основні завдання щодо здійснення щодо здійснення дозвільної 

системи. Видача дозволів на придбання, зберігання, перевезення і 

використання вогнепальної зброї, бойових припасів до неї, основних частин 

зброї, холодної зброї, пристроїв, патронів до них, пневматичної зброї, 

вибухових матеріалів і речовин, відкриття і функціонування об'єктів 

дозвільної системи.  

Контроль за об'єктами дозвільної системи. Права органів поліції у разі 

виявлення порушень правил дозвільної системи. Погодження укладання 

трудових договорів на виконання робіт, пов'язаних з виготовленням, 

ремонтом, придбанням, зберіганням, обліком, охороною, перевезенням і 

використанням предметів, матеріалів і речовин, на які поширюється 

дозвільна система. 

Облік предметів, матеріалів і речовин, підприємств, майстерень і 

лабораторій, на які поширюється дозвільна система (об'єктів дозвільної 

системи). Облік власників зброї, пристроїв. Види зброї, щодо якої 

здійснюється дозвільна система. 

Придбання зброї, основних частин зброї і бойових припасів до неї 

міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, 

підприємствами, установами, організаціями і суб'єктами господарювання. 

Перевезення зброї і бойових припасів, основних частин зброї, пристроїв та 

патронів до них підприємствами, установами, організаціями та суб'єктами 

господарювання. Придбання, зберігання та носіння, перевезення мисливської 

вогнепальної нарізної і гладкоствольної зброї, бойових припасів до неї, 

основних частин зброї, пневматичної, охолощеної та холодної зброї, 

пристроїв та патронів до них громадянами. 

Одержання дозволу на зберігання та носіння мисливської вогнепальної 

нарізної, гладкоствольної зброї, пневматичної зброї, холодної і охолощенної 

зброї, пристроїв. Перереєстрація зброї, пристроїв. Зберігання, носіння 

нагородної, подарованої, спортивної зброї. Зберігання зброї, бойових 

припасів до неї, основних частин зброї, пристрої та патронів до них, що 

належать громадянам. 

Загальна характеристика адміністративної відповідальності за 

порушення правил дозвільної системи. Стрільба з вогнепальної, холодної 

метальної чи пневматичної зброї в населених пунктах і в не відведених для 

цього місцях або з порушенням установленого порядку (ст.174 КУпАП). 

Порушення громадянами порядку придбання, зберігання, передачі іншим 

особам або продажу вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї (ст.190 

КУпАП). Порушення громадянами правил зберігання, носіння або 

перевезення вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових 
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припасів (ст. 191 КУпАП). Порушення громадянами строків реєстрації 

(перереєстрації) вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і правил 

взяття її на облік (ст. 192 КУпАП). Ухилення від реалізації вогнепальної, 

холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів (ст. 193 КУпАП). 

Порушення працівниками торговельних підприємств (організацій) порядку 

продажу вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів 

(ст.194 КУпАП). Порушення працівниками підприємств, установ, організацій 

правил зберігання або перевезення вогнепальної, холодної чи пневматичної 

зброї і бойових припасів (ст.195 КУпАП). Порушення порядку розробки, 

виготовлення, реалізації спеціальних засобів самооборони (ст.195-1 КУпАП). 

Порушення порядку придбання, зберігання, реєстрації або обліку газових 

пістолетів і револьверів та патронів до них (ст.195-2 КУпАП). Порушення 

правил застосування спеціальних засобів самооборони (ст.195-3 КУпАП). 

Порушення порядку виробництва, придбання, зберігання чи продажу 

електрошокових пристроїв і спеціальних засобів, що застосовуються 

правоохоронними органами (ст.195-4 КУпАП). 

 

 

Тема № 6. Особливості адміністративно-юрисдикційної діяльності 

поліції щодо розгляду та вирішення справ про адміністративні 

правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління. 

 

Загальна характеристика правопорушенням, що посягають на 

встановлений порядок управління. Нормативно-правова база, що визначає 

вимоги до дотримання встановленого порядку управління. Правова 

характеристика правопорушення, передбаченого ст. 185 КУпАП «Злісна 

непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена 

громадського формування з охорони громадського порядку і державного 

кордону, військовослужбовця». Правова характеристика правопорушення, 

передбаченого ст. 185-4 КУпАП «Злісне ухилення свідка, потерпілого, 

експерта, перекладача від явки до органів досудового розслідування чи 

прокурора». Правова характеристика правопорушення, передбаченого ст. 

185-7 «Публічні заклики до невиконання вимог поліцейського чи посадової 

особи Військової служби правопорядку у Збройних Силах України». Правова 

характеристика правопорушення, передбаченого ст. 187 КУпАП «Порушення 

правил адміністративного нагляду».  

Правова характеристика правопорушення, передбаченого ст. 190 КУпАП 

«Порушення громадянами порядку придбання, зберігання, передачі іншим 

особам або продажу вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї». Правова 

характеристика правопорушення, передбаченого ст. 195-6 «Порушення 

порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання 

піротехнічних засобів». 
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Тема № 7. Адміністративно-юрисдикційна діяльність щодо 

застосування дисциплінарних стягнень та заохочень у Національної 

поліції України. 

 

Поняття службової дисципліни. Керівники та підлеглі. Наказ керівника. 

Заохочення та його види. Права керівників щодо застосування заохочень. 

Загальний порядок застосування заохочень. Загальні положення 

Дисциплінарне провадження в Національній поліції України. Службове 

розслідування. Випадки призначення службового розслідування. 

Повноваження уповноваженого керівника та осіб, які беруть участь у 

проведенні службового розслідування. Відсторонення поліцейського від 

виконання службових обов’язків (посади). Забезпечення поліцейському 

права на захист. Зміст висновку службового розслідування. Обставинами, що 

пом’якшують та обтяжують відповідальність поліцейського. Наказ про 

застосування дисциплінарного стягнення. Строки застосування 

дисциплінарних стягнень. Виконання дисциплінарних стягнень. Строк дії 

дисциплінарних стягнень та наслідки їх застосування. Оскарження 

дисциплінарних стягнень. 

 

Тема № 8. Особливості діяльності Національної поліції щодо 

розгляду та вирішення справ про адміністративні правопорушення у 

сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. 

 

Загальна характеристика адміністративних правопорушень у сфері 

безпеки дорожнього руху. Винесення постанови у справі про адміністративне 

правопорушення без складання відповідного протоколу. Випадки складання 

протоколів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення 

безпеки дорожнього руху. Оформлення протоколів про адміністративне 

правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Розгляд 

справ про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху. Розгляд справ судами. Розгляд справ поліцейськими. 

Постанова по справі про адміністративне правопорушення. Накладення 

стягнень.  Виконання постанов у справах про адміністративні 

правопорушення. 

Особливості оформлення матеріалів про адміністративні 

правопорушення, вчинені повторно. Особливості оформлення матеріалів про 

адміністративне правопорушення,  відповідальність за яке передбачена 

статтею 121 КУпАП. Особливості оформлення матеріалів про 

адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачена 

статтею 124 КУпАП. Особливості оформлення матеріалів про 

адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачена 

статтею 130 КУпАП. Особливості провадження у справах про порушення 

правил дорожнього руху іноземцями та особами без громадянства. 

Розгляд справ про адміністративне правопорушення за порушення 
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правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксоване в 

режимі фотозйомки (відеозапису). Вилучення посвідчення водія і 

позбавлення права керувати транспортними засобами. Тимчасове затримання 

транспортних засобів. Деякі аспекти діловодства у справах про 

адміністративні правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху. 
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30. – Ст. 141. 

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення. Відомості 

Верховної Ради (ВВР). – 1984. – Додаток до № 51. – Ст. 1122. 

3. Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць 

позбавлення волі: Закон України від 01.12.1994. 

4. Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996. 

5. Про Уповноваженого Верховної Ради з прав людини: Закон України 

6. від 23.12.1997. 

7. Про запобігання та протидію домашньому насильству: Закон України 

від 07.12.2017 р. № 2229. 

8. Про Дисциплінарний статут Національної поліції України: Закон 

України від 15.03.2018 № 2337-VIII. 

9. Про захист персональних даних: Закон України від 01.06.2010 № 

2297-VI. 

10. Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 02.06.2011 № 

3460-VI. 

11. Про доступ до публічної інформації: Закон України 13.01.2011 № 

2939-VI. 

12. Про запобігання корупції: Закон України від 14 жовтня 2014. 

13. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015. 

14. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон 

України від 29.09.2011. 

15. Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання: Закон 

України від 11.12.2003. 

16. Про імміграцію: Закон України від 7 червня 2001 р. 

17. Про затвердження Положення про дозвільну систему: Постанова 

КМУ від 12 жовтня 1992 року № 576. 

18. Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878. 

19. Про утворення територіальних органів Національної поліції та 

ліквідацію територіальних органів Міністерства внутрішніх справ України: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 року № 730. 
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20. Про однострій поліцейських: Постанова Кабінету Міністрів 

України від 30 вересня 2015 року № 823. 

21. Про затвердження Положення про Національну поліцію: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 877. 

22. Правила внутрішнього розпорядку в ізоляторах тимчасового 

тримання ОВС України: Наказ МВС України від 2 грудня 2008 р. № 638. 

23. Про затвердження Інструкції з автоматизованого обліку 

адміністративних правопорушень: Наказ МВС України від 04 липня 2016 р.  

№ 595 

24. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про 

адміністративні правопорушення в органах поліції: наказ МВС України від 

06.11.2015 року № 1376. 

25. Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими 

матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення 

безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі: наказ 

МВС України від 07.11.2015 року № 1395. 

26. Про затвердження Інструкції про організацію здійснення 

адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі: 

наказ МВС України, ДДУзПВП від 04.11.2003 № 1303/203. 

27. Про затвердження Порядку ведення єдиного обліку в органах 

(підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та 

інші події: наказ МВС України від 08.02.2019 року № 100. 

28. Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, придбання, 

зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної 

і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, 

споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями 

метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також 

боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів: Наказ МВС України від 21 

серпня 1998 року № 622. 

29. Про затвердження Інструкції про порядок виявлення у водіїв 

транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння 

або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та 

швидкість реакції : наказ МВС України, МОЗ України від 09.11.2015 р. № 

1452/735. 

30. Про затвердження Інструкції про порядок приймання, зберігання, 

обліку, знищення чи реалізації вилученої, добровільно зданої, знайденої зброї 

та боєприпасів до неї: Наказ МВС від 31.05.1993 р. № 314. 

31. Про затвердження Інструкції про порядок прийому, реєстрації, 

розгляду запитів на публічну інформацію та відшкодування запитувачами 

фактичних витрат на копіювання та друк документів у системі МВС України: 

наказ МВС України від 27.03.2012 р. № 245. 

32. Про затвердження Інструкції про порядок проведення атестування 

поліцейських: наказ МВС України від 17.11.2015 р. № 1465. 

33. Про реалізацію окремих положень Дисциплінарного статуту 

Національної поліції України: наказ МВС України від 07.11.2018 № 893. 
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34. Про затвердження Інструкції про роботу ізоляторів тимчасового 

тримання ОВС України та Інструкції з організації конвоювання затриманих і 

взятих під варту осіб в ОВС України: Наказ МВС України від 20.01.2005 р. № 

60 ДСК. 

35. Про затвердження Положення про патрульну службу МВС: наказ 

МВС України від 02.07.2015 р. № 796. 

36. Про затвердження Положення про порядок роботи зі зверненнями 

громадян і організації їх особистого прийому в системі Міністерства 

внутрішніх справ України: наказ МВС України від 10.10.2004 р. № 1177. 

37. Про затвердження Положення про порядок розгляду запитів та 

звернень народних депутатів України в Міністерстві внутрішніх справ 

України: наказ МВС України від 28.03.2012 р. № 254. 

38. Про організацію діяльності приймальників-розподільників для дітей 

органів Національної поліції України: Наказ МВС України від 03.07.2017 р.  

№ 560. 

39. Про затвердження Інструкції з організації діяльності дільничних 

офіцерів поліції: наказ МВС України від 28.07.2017 р. № 650. 

40. Про затвердження Правил етичної поведінки поліцейських: наказ 

МВС України від 09.11.2016 р. № 1179. 

41. Про затвердження Інструкції з організації діяльності чергової 

служби (підрозділів) Національної поліції України: наказ МВС України від 

23.05.2017 р. № 440. 

42. Про організацію діяльності слідчих підрозділів Національної поліції 

України: наказ МВС України від: 06.07.2017 р. № 686. 

 

Допоміжна 

  

1. Адміністративна діяльність Національної поліції: навч. посіб. 

Глуховеря В.А. /  Кол. авт. ; кер. авт. кол. к.ю.н., засл. юрист України  В.А.  

Глуховеря.  –  Дніпро:  Дніпроп.  держ.  ун-т  внутр. справ, 2017. – 248 с. 

2. Адміністративна діяльність поліції у питаннях та відповідях : 

навчальний посібник / за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН 

України О. М. Бандурки ; [О. І. Безпалова, О.В. Джафарова, С.М. Князєв та 

ін.; передм. О. М. Бандурки] ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. 

— Харків: ХНУВС, 2017. — 242 с. 

3. Адміністративна діяльність органів поліції України : підручник / за 

заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. В. В. Сокуренка ; [О. І. Безпалова, О. В. 

Джафарова, В. А. Троян та ін. ; передм. В. В. Сокуренка] ; МВС України, 

Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків: ХНУВС, 2017. – 432 с. 

4. Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції : навчальний 

посібник.— Київ: «Центр учбової літератури». — 2016. — 336 с. 

5. Адміністративно-юрисдикційна діяльність Національної поліції 

України: Навч. посібник / За заг. ред. заслуженого юриста України В.А. 

Глуховері. – Дніпро: Дніпроп. держ. ун- т внутр. справ, 2016. –264 с. 
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6. Адміністративна діяльність поліції у питаннях та відповідях: 

навчальний посібник. – К.: Видавництво «Центр учбової літератури», 2016. – 

196 с. 

7. Адміністративна діяльність ОВС : навч.-метод. посіб. А. О. Шелехов, 

А.В. Кубаєнко, М.В. Корнієнко – Одеса : ОДУВС, 2013. – 190 с.  

8. Адміністративна діяльність ОВС: навч.-метод. посіб. у схемах. А.А. 

Аносєнков, А. О. Шелехов, А.В. Кубаєнко – Одеса : ОДУВС, 2013. – 111 с.  

9. Організація і тактика діяльності МГБ : навч.-метод. посіб.  А. О. 

Шелехов, А.В. Кубаєнко, М.В. Корнієнко – Одеса : ОДУВС, 2013. – 190 с. 

10. Адміністративно-правове забезпечення діяльності органів публічної 

адміністрації щодо попередження насильства в сім’ї відносно дітей: 

монографія / І.П. Катеринчук, X.П. Ярмакі, М.М. Заїка, О.М. Ткаленко. – 

Одеса: ОДУВС, 2016. – 178 с. 

11. Алгоритм дій працівника патрульної поліції на місці події: методичні 

рекомендації / Д.С. Афонін. – Одеса: ОДУВС, 2016. – 48 с. 

12. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Загальна 

частина: навчальний посібник / В.В. Середа, М.П. Гурковський, Ю.С. Назар 

та ін.; заг.ред. В.В. Середи. – Львів: ЛьвДУВС, 2015. – 512 с. 

13. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Особлива 

частина: навчальний посібник / В.В. Середа, М.П. Гурковський, Ю.С. Назар 

та ін.; заг.ред. В.В. Середи. – Львів: ЛьвДУВС, 2015. – 584 с. 

14. Адміністративна діяльність Національної поліції: навчальний 

посібник для підготовки до іспиту / О.М. Калюк, С.Ф. Константінов, В.А. 

Куліков, В.О. Кудря, С.М. Радзівон, Л.О. Фещенко, та ін. / за ред. В.А. 

Кулікова. – К.: «Освіта України», 2016. – 230 с. 

 

13. Інформаційні ресурси 

 

Офіційні веб-сторінки державних органів України 

1. www.president.gov.ua – Президент України 

2. Законодавча влада  

3. www.rada.gov.ua – Верховна Рада України  

4. www.ombudsman.kiev.ua – Уповноважений Верховної Ради з прав 

людини  

5. Виконавча влада   

6. www.kmu.gov.ua – Кабінет Міністрів України  

7. www.minjust.gov.ua - Міністерство юстиції 

8. Судова влада 

9. www.scourt.gov.ua – Верховний Суд України 

10. www.ccu.gov.ua/ - Конституційний Суд України 

11. Інші державні органи  

12. www.gpu.gov.ua – Генеральна Прокуратура України  

13. www.ssu.gov.ua – Служба Безпеки України 

14. www.rainbow.gov.ua – Рада Національної Безпеки та Оборони 

України 
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15. www.cvk.gov.ua – Центральна виборча комісія 

16. www.vru.gov.ua – Вища Рада Юстиції  

17. www.ukrstat.gov.ua – Державна служба статистики 

 

Рекомендовані науково-аналітичні ресурси 

 

1. www.liga.kiev.ua – останні юридичні та економічні новини 

(інформація оновлюється щохвилини)  

2. www.lawschool.lviv.ua – український юридичний портал  

3. www.niss.gov.ua – Національний інститут стратегічних досліджень 

4. http://parlament.org.ua/ - Лабораторія законодавчих ініціатив 

5. http://www.pravo.org.ua – Центр політико-правових реформ 

6. http://www.justinian.com.ua/ - юридичний журнал „Юстиніан”. 

7. http://www.khpg.org/ - інформаційний портал Харківської 

правозахисної групи.  

8. http://www.nbuv.gov.ua/ - Національна бібліотека ім. В.І. 

Вернадського 
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«ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ» 

 

Тема 1. Поняття та форми домашнього насильства. 

 

Історичні аспекти становлення проблеми домашнього насильства. 

Причини та наслідки домашнього насильства. Поняття та форми домашнього 

насильства.  

 

Тема 2. Правові засади запобігання та протидії домашньому 

насильству.  

 

Міжнародне законодавство у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству. Національне законодавство у сфері запобігання та 

протидії домашньому насильству. Підстави для запобігання та протидії 

домашньому насильству. Відповідальність за вчинення домашнього 

насильства. Спеціальні заходи протидії домашньому насильству. 

Закордонний досвід протидії домашньому насильству. 

 

Тема 3. Правовий статус суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству.  

 

Поняття та класифікація суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству в Україні. Повноваження 

спеціально уповноважених органів у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству. Повноваження інших органів та установ, на які 

покладаються функції із здійснення заходів у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству. Повноваження загальних та спеціалізованих служб 

підтримки постраждалих осіб. 

 

Тема 4. Форми та методи діяльності органів Національної поліції 

щодо запобігання та протидії домашньому насильству.  

 

Роль органів Національної поліції у запобіганні та протидії 

домашньому насильству. Форми протидії домашньому насильству органами 

Національної поліції. Методи запобігання та протидії домашньому 

насильству органами Національної поліції. Алгоритм дій поліцейських щодо 

запобігання та протидії домашньому насильству. Забезпечення особистої 

безпеки працівника поліції в ситуації домашнього насильству. Правила 

спілкування з членами сім’ї, в якій чиниться насильство. 
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Тема 5. Взаємодія органів Національної поліції з іншими органами, 

установами, організаціями що здійснюють заходи у сфері запобігання та 

протидії домашньому насильству. 

 

Взаємодія поліцейських з іншими підрозділами органів поліції щодо 

запобігання та протидії домашньому насильству. Взаємодія органів 

Національної поліції з спеціально уповноваженими органами у сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству. Взаємодія органів 

Національної поліції з іншими органами та установами, на які покладаються 

функції із здійснення заходів у сфері запобігання та протидії домашньому 

насильству. Взаємодія органів Національної поліції із загальними та 

спеціалізованими службами підтримки постраждалих осіб. 

 

Тема 6. Особливості провадження у справах щодо домашнього 

насильства.  

 

Поняття, завдання та принципи провадження у справах щодо 

домашнього насильства. Стадії та строки провадження у справах щодо 

домашнього насильства. Особливості складання процесуальних документів 

та формування адміністративної справи щодо домашнього насильства. 
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12. www.vru.gov.ua – Вища Рада Юстиції  

13. www.ukrstat.gov.ua – Державна служба статистики 

14. https://nonviolence.ed-era.com/ - освітній проєкт з протидії домашньому 

насильству. 

 

http://lsej.org.ua/1_2018/35.pdf
http://www.pap.in.ua/3_2018/56.pdf
http://csr-ua.info/csr-ukraine/wp-content/uploads/2017/10/VAW_present_NK.pdf
http://csr-ua.info/csr-ukraine/wp-content/uploads/2017/10/VAW_present_NK.pdf
http://www.kuchma.gov.ua/
http://www.rada.kiev.ua/
http://www.ombudsman.kiev.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.minjust.gov.ua/
http://www.scourt.gov.ua/
http://www.gpu.gov.ua/
http://www.ssu.gov.ua/
http://www.rainbow.gov.ua/
http://www.cvk./
http://www.vru.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
https://nonviolence.ed-era.com/

