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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

«262 Правоохоронна діяльність» 
 

1. Кафедра: Адміністративної діяльності поліції  

2. Ступінь вищої освіти Магістр 

3. Статус навчальної 

дисципліни 

Нормативна  

4. Місце в структурно-

логічній схемі 

Викладається у другому семестрі першого року навчання 

та третьому семестрі на другому році навчання 

5. Кількість кредитів 

ЄКТС: 

- загальна кількість 

годин:  

- з них аудиторних годин: 

- лекції:  

- семінарські заняття: 

- самостійна робота: 

4 

 

 

120 

14 

8 

6 

106 

6. Короткий зміст 

навчальної дисципліни 

Дисципліна «Актуальні проблеми поліцейської 

діяльності» вивчає зміст і особливості управління в 

поліцейській галузі, публічний порядок і безпека, зміст і 

принципи адміністративної діяльності поліції, її 

завдання, організацію, напрями, а також громадські 

відносини, які при цьому виникають, а також норми 

адміністративного права, які регламентують таку 

діяльність. 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Актуальні 

проблеми поліцейської діяльності» є підготовка 

висококваліфікованих фахівців правоохоронної 

діяльності, які мають оволодіти знаннями, уміннями, 

навичками у сфері процесуальної реалізацій 

адміністративно-правових норм. 

 

7. Міждисциплінарні 

зв’язки 

Актуальні проблеми застосування кримінального 

законодавства, Актуальні проблеми застосування 

кримінального процесуального законодавства, 

Адміністративне право, Адміністративний процес, 

Адміністративна відповідальність, Адміністративно-

юрисдикційна діяльність, Поліцейська діяльність, 

Конституційне право, Кримінальний процес, 

Кримінальний аналіз, Управління в правоохоронних 

органах, Оперативно-розшукова діяльність, Партнерство 



поліції з іншими органами публічної адміністрації та 

суспільством 

8. Форми і методи 

навчання: 

Заняття проводяться у формі лекцій та семінарських 

занять. Лекції здійснюються з ключових проблем курсу. 

Методами навчання є: пояснювально-ілюстративний, 

репродуктивний, проблемно-пошуковий та 

дослідницький методи 

 

9. Форма контролю: Екзамен 

10. Методи та критерії 

оцінювання: 

 (для заочної форми навчання) 

Система оцінювання передбачає накопичення 100 

балів з кожної навчальної дисципліни, які 

перераховуються в національну шкалу та шкалу 

оцінювання ЄКТС. Остаточною оцінкою з навчальної 

дисципліни за семестр є підсумкова семестрова оцінка, 

що складається з балів поточного й семестрового 

контролю і дорівнює максимально 100 балам. 

Оцінювання знань ЗВО здійснюється за уніфікованою 

системою, яка поширюється на всі навчальні дисципліни 

незалежно від обсягу та тривалості викладання. 

З навчальних дисциплін, що вивчаються продовж 

двох і більше семестрів, підсумком є середньозважена 

оцінка, з урахуванням результатів за попередні семестри. 

Види робіт, які складають суму підсумкових балів 

здобувача вищої освіти: 

- робота на семінарських, практичних заняттях – 

50 балів; 

- самостійна робота – 30 балів; 

- підсумковий контроль (залік/екзамен) – 40 балів. 

- наукова робота (як додатковий здобуток) – 10 

балів. 

З метою підвищення поточного рейтингу успішності 

ЗВО має право перескладати усі форми поточного 

контролю (семінарські, практичні заняття, самостійну 

роботу тощо) відповідно до графіку, встановленого 

науково-педагогічним працівником, але не пізніше 

останнього навчального заняття перед підсумковим 

контролем. 

ЗВО, який в результаті складання підсумкового 

контролю сумарно накопичив менше 60-ти балів, 

допускається до повторного перескладання підсумкового 

контролю після закінчення заліково-екзаменаційної сесії.  



Якщо ЗВО не з’явився на підсумковий контроль до 

екзаменаційної відомості вноситься сумарна кількість 

накопичених балів отриманих ним в результаті навчання.    

 

11. Результати навчання:  

У результаті вивчення здобувач вищої освіти має: 

знати: поняття, систему, структуру, форми, методи  та 

нормативно-правове забезпечення поліцейської 

діяльності; поняття нагляду та контролю, способи 

забезпечення законності працівників поліції, види їх 

відповідальності за порушення законності;  порядок 

оформлення матеріалів у справах про адміністративні 

правопорушення; законні підстави та порядок 

застосування поліцейських заходів  працівниками поліції; 

порядок реєстрації та розгляду в НПУ інформації про 

злочини та події, провадження по розгляду звернень 

громадян із скаргами, зауваженнями, пропозиціями; 

заходи з протидії домашнього насильства, що 

здійснюються НПУ; організацію діяльності служб поліції 

превентивної діяльності; порядок оскарження дій 

працівників поліції в адміністративному судочинстві; 

вміти: визначити поняття, систему, структуру та 

методи поліцейської діяльності; аналізувати правові та 

організаційні форми поліцейської діяльності; 

класифікувати поліцейські заходи за змістом та 

нормативним визначенням; визначити правові підстави та 

порядок застосування адміністративно-запобіжних 

заходів, заходів адміністративного припинення та 

систему адміністративних стягнень; визначити порядок 

оформлення матеріалів у справах про адміністративні 

правопорушення; визначити законні підстави та порядок 

застосування заходів фізичного впливу, спецзасобів та 

вогнепальної зброї працівниками поліції; сформулювати 

порядок реєстрації та розгляду в НПУ інформації про 

злочини та події, провадження по розгляду звернень 

громадян із скаргами, зауваженнями, пропозиціями; 

складати службові документи з питань діяльності НПУ; 

визначати актуальні проблеми та вміти їх вирішувати з 

попередження порушень прав людини. 

   

12. Основні 

інформаційні джерела 
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Р.В., Пишна А.Г., Берендєєва А.І., Афонін Д.С./ за ред. 
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Берендєєва, А.Г. Пишна, В.Ю. Томіна Одеса, 2020. 180 с. 
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