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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

ступень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

заочна форма навчання 

Кількість кредитів  – 

4 

 

Галузь знань 

26 Цивільна безпека 

 Спеціальність 

262  Правоохоронна 

діяльність 

Загальна кількість 

годин - 120 

 

Освітній ступінь: 

магістр 

Рік підготовки: 

1-й та 2-й 

Семестр 

2-й, 3-й 

Лекції 

 

8  год. 

Семінарські 

6 год. 

Самостійна робота 

106 год.  

Вид контролю: екзамен 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою вивчення курсу є поглиблення теоретичних та практичних 

знань у сфері діяльності Національної поліції, як центрального  органу 

виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони 

прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і 

порядку, а також 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. 

Предметом курсу «Актуальні проблеми поліцейської діяльності» є 

опануванням проблематики особливостей управління в правоохоронній 

галузі, опанування спірними питаннями при охороні публічного порядку, 

змістом і принципи адміністративної діяльності Національної поліції 

України, її завдання, організація, напрями, а також громадські відносини, які 

при цьому виникають, а також норми адміністративного права, які 

регламентують таку діяльність. 
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Завданнями дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти 

знань, вмінь та навичок відносно законодавчого забезпечення поліцейської 

діяльності, форм та методів діяльності Національної поліції; забезпечення 

прав і свобод людини, законності та дисципліни в діяльності поліції; 

оволодіння навичками роботи з нормативними матеріалами; уміння 

практичної організації ефективної роботи служб, апаратів, підрозділів 

поліції, використання допомоги різних громадських формувань у здійсненні 

охорони публічної безпеки і порядку та боротьби з правопорушеннями. 

 

Перелік компетентностей, формування яких забезпечує вивчення 

навчальної дисципліни (з ОПП). 

Загальні компетентності: ЗК2. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. ЗК5. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями. ЗК6. Усвідомлення рівних можливостей та гендерних проблем. 

ЗК7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. ЗК8. Здатність приймати 

обґрунтовані рішення. 

 

Спеціальні компетентності: СК2. Здатність забезпечувати законність 

та правопорядок, безпеку особистості, суспільства, держави в межах 

виконання своїх посадових обов’язків. СК5.Здатність давати кваліфіковані 

юридичні висновки й консультації в конкретних сферах юридичної 

діяльності. 

СК9. Здатність обирати оптимальні методи й засоби забезпечення 

публічної безпеки і порядку. 

СК10. Здатність аналізувати, оцінювати й застосовувати сучасні 

інформаційні технології під час рішення професійних завдань. 

СК11. Здатність взаємодіяти з представниками інших органів 

виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськістю з питань 

правоохоронної діяльності. СК13. Здатність у передбачених законом 

випадках застосовувати засоби фізичного впливу, спеціальні засоби та 

вогнепальну зброю, тактичні прийоми під час службової діяльності в разі 

отримання інформації чи безпосереднього виявлення ознак правопорушення 

перебуваючи на місці події та в інших службових ситуаціях. СК14. Здатність 

здійснювати контроль та координацію забезпечення умов дотриманням 

дозвільної системи та адміністративного нагляду.СК15. Здатність вживати 

заходів з метою запобігання, виявлення та припинення адміністративних і 

кримінальних правопорушень, заходів, спрямованих на усунення загроз 

приватним та публічним інтересам людини й держави. СК16. Здатність 

організовувати та здійснювати заходи з протидії адміністративним та 

кримінальним правопорушенням під час ускладнення оперативної 

обстановки та в разі виникнення нетипових ситуацій. СК 17. Здатність 

розробляти планові, керівні та процесуальні (процедурні) документи, вміти 

реалізовувати плани (проєкти, заходи) в межах правоохоронної діяльності за 

допомогою сучасних інформаційних технологій. 
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Результати навчання: РН2. Координувати діяльність суб’єктів 

забезпечення публічної безпеки і порядку, а також здійснювати взаємодію з 

представниками інших органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, громадськістю з питань правоохоронної діяльності. РН5. 

Аналізувати умови і причини вчинення правопорушень, визначати шляхи їх 

усунення.  

РН8. Забезпечувати законність та правопорядок, захист прав та інтересі 

в особистості, суспільства, держави з використанням ефективних методів й 

засобів забезпечення публічної безпеки і порядку в межах виконання своїх 

посадових обов’язків.  

РН9. Використовувати у професійній діяльності сучасні інформаційні 

технології, бази даних та стандартне і спеціалізоване програмне 

забезпечення. 

РН10. Користуватись державною системою урядового зв’язку, 

Національною системою конфіденційного зв’язку, формування та реалізації 

державної політики у сферах кіберзахисту критичної інформаційної 

інфраструктури, державних інформаційних ресурсів та інформації, 

криптографічного та технічного захисту інформації, телекомунікацій, 

користування радіочастотним ресурсом України, поштового зв’язку 

спеціального призначення, урядового фельд’єгерського зв’язку. РН11. 

Розробляти та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних 

сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального й 

процесуального права в професійній діяльності. РН13. Відшуковувати 

необхідну інформацію в спеціальній літературі, базах даних, інших джерелах 

інформації, аналізувати та об’єктивно оцінювати інформацію. РН18. Мати 

навички вирішення завдань у складі міжвідомчих органів з проблем 

забезпечення безпеки та підтримання правопорядку. РН19. Аналізувати 

обстановку, рівень потенційних загроз та викликів, прогнозувати розвиток 

дій правопорушників, вживати заходів з метою запобігання, виявлення та 

припинення правопорушень. РН20. Орієнтуватися у процесі зміни 

професійних завдань та ускладнення оперативної обстановки, знаходити 

шляхи розв’язання нетипових ситуацій, що виникають під час попередження, 

виявлення та припинення правопорушень. 

Міждисциплінарні зв’язки. Навчальна дисципліна має 

міждисциплінарні зв’язки з наступними дисциплінами, що викладаються на 

кафедрі: «Правозастосовча діяльність органів Національної поліції України», 

«Актуальні проблеми превентивної діяльності органів Національної поліції», 

«Кваліфікація адміністративних правопорушень», «Запобігання 

адміністративним правопорушенням органами Національної поліції 

України», «Захист та дотримання прав людини в правоохоронній діяльності», 

«Актуальні проблеми організації охорони громадського порядку», 

«Партнерство поліції з іншими органами публічної адміністрації та 

суспільством». 
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

ТЕМА 1. Нормативно-правове забезпечення поліцейської 

діяльності: сучасний стан та проблеми 

 

Поняття, предмет та завдання навчальної дисципліни «Актуальні 

проблеми поліцейської діяльності». Сутність та особливості поліцейської 

діяльності. Співвідношення навчальної дисципліни з адміністративним та 

іншими галузями права. Сутність, поняття та правове регулювання 

поліцейської діяльності. Зміст, система, види та категорії поліцейської 

діяльності. Основні форми та методи поліцейської діяльності. Суб’єкти 

поліцейської діяльності. Поліцейська діяльність як засіб забезпечення 

публічної безпеки. Поліцейські послуги як основа публічно-сервісної 

діяльності Національної поліції України та Міністерства внутрішніх справ 

України. Особливості застосування нормативно-правових актів, що 

визначають діяльність Національної поліції. 

 

Тема 2. Особливості оформлення матеріалів про адміністративні 

правопорушення: проблемні питання та практика застосування 

 

Загальна характеристика адміністративних правопорушень. 

Особливості реагування поліцейського на адміністративні правопорушення, 

провадження за якими входить до компетенції Національної поліції. Види 

процесуальних документів, які складають поліцейські. Порядок оформлення 

в органах Національної поліції України матеріалів про адміністративні 

правопорушення, порядок розгляду справ про адміністративні 

правопорушення, порядок контролю за дотриманням законодавства під час 

оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення. Докази та 

доказування у справах про адміністративні правопорушення, підвідомчих 

поліції. Діяльність поліції щодо застосування заходів забезпечення 

провадження у справах про адміністративні правопорушення. Особливості 

оформлення матеріалів окремих адміністративних правопорушень. Порядок 

оформлення протоколів про адміністративне затримання, протоколів про 

вилучення речей і документів, протоколів про огляд речей та особистий 

огляд, а також отримання пояснення від осіб, які притягаються до 

адміністративної відповідальності, потерпілих, свідків. Особливості 

оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення 

у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в 

автоматичному режимі. Виконання постанов про накладення 

адміністративних стягнень. Контроль за станом дотримання законності під 

час здійснення адміністративного провадження. 
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Тема 3. Актуальні питання забезпечення прав і свобод людини в 

діяльності Національної поліції України. 

 

Положення міжнародних документів щодо захисту прав людини. 

Основні види прав і свобод людини в Конституції України і роль органів 

поліції у їх забезпеченні. Способи забезпечення захисту прав людини в 

правоохоронній діяльності. Вимоги Закону України «Про Національну 

поліцію» щодо захисту прав, свобод і законних інтересів громадян. 

Міжнародний механізм забезпечення прав і свобод людини. Нормативно-

правовий акт (конвенція, декларація, пакт тощо) як впливають на 

національне законодавство в контексті захисту прав людини. Класифікація 

основних прав і свобод людини та громадянина. Право на життя та 

презумпція невинуватості. Право на недоторканість житла. Право громадян 

України на участь в управлінні громадськими і державними справами. Право 

на соціальну активність. Законність. Забезпечення законності в 

адміністративній діяльності НПУ. Принцип законності, його універсальність. 

Недопустимість протиставлення законності та доцільності в НПУ. Службова 

дисципліна в органах поліції. 

 

 

Тема 4. Організаційно-правові засади співпраці поліції з 

населенням: європейський досвід. 

 

Загальні засади співпраці поліції з населенням. Ознаки взаємодії 

співпраці поліції з населенням. "Рablik relations" в діяльності поліції. 

Визначення: інформації, комунікації, конфліктного менеджменту, інтеграція 

в навколишнє середовище. Організаційно-правові засади співпраці поліції з 

населенням у країнах Європи. Удосконалення співпраці поліції з населенням 

з використанням європейського досвіду. Діяльність поліції у суспільстві. Три 

типи орієнтацій індивіда стосовно діяльності поліції: надія-розчарування, 

віра-сумнів та довіра. Встановлення визначень відставання довіри, 

інерційність довіри, стійкість довіри, авансованість довіри, дієвість довіри. 

Характерними ознаками діяльності поліції континентально-

європейських держав. Доктрина KAPRA. Форми впровадження профілактики 

злочинів. Три етапи форм довіри. Три моделі держав та відповідно місця у 

них поліції. Види контролю з боку засобів масової інформації у діяльності 

поліції. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

 

Назви змістових модулів і 

тем 

Заочна форма 

Усього л с п інд с.р. 

Тема 1.  Нормативно-

правове забезпечення 

поліцейської 

діяльності: сучасний 

стан та проблеми 

 

 

24 2    22 

Тема  2.  Особливості 

оформлення матеріалів 

про адміністративні 

правопорушення: 

проблемні питання та 

практика застосування 

 

40 2 2   36 

Тема  3.  Актуальні 

питання забезпечення 

прав і свобод людини в 

діяльності 

Національної поліції 

України. 

 

28 2 2   24 

Тема 4. Організаційно-

правові засади 

співпраці поліції з 

населенням: 

європейський досвід 

 

28 2 2   24 

Усього годин 

 

120 8 6   106 
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5. Теми семінарських занять 

 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Особливості оформлення матеріалів про 

адміністративні правопорушення: проблемні питання та 

практика застосування 

2 

2. Актуальні питання забезпечення прав і свобод людини 

в діяльності Національної поліції України 

2 

3. Організаційно-правові засади співпраці поліції з 

населенням: європейський досвід 

2 

 

Разом 

 

 

6 

 

 

 

6. Самостійна робота 

 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Нормативно-правове забезпечення поліцейської 

діяльності: сучасний стан та проблеми 

22 

2. Особливості оформлення матеріалів про адміністративні 

правопорушення: проблемні питання та практика 

застосування 

36 

3. Організаційно-правові засади співпраці поліції з 

населенням: європейський досвід 

24 

4. Організаційно-правові засади співпраці поліції з 

населенням: європейський досвід 

24 

Разом 106 

 

7. Індивідуальні завдання 

 

З метою поглиблення знань із дисципліни, прищеплення навичок 

самостійної роботи з літературою пропонується виконання індивідуальних 

творчих завдань у вигляді написання наукових рефератів за визначеною 

тематикою. Реферати виконуються на основі самостійного вивчення 

рекомендованої літератури і законодавства, перелік яких не обмежує 

ініціативи курсанта і його можливостей у використанні більш широкого кола 

наукових досліджень.  

До літератури відносяться: першоджерела; підручники і навчальні 

посібники; наукові дослідження (монографії, наукові статті та ін.) З проблем, 
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досліджених у наукових рефератах, здобувачі вищої освіти  можуть 

підготувати і виголосити доповіді під час проведення семінарських занять. 

 

8. Методи навчання 

 

Вибір методів навчання зумовлений характером пізнавальної 

діяльності здобувачів вищої освіти та особливостями навчального процесу у 

вищій школі. Зокрема, для досягнення мети навчальної дисципліни, 

формування комплексу відповідних знань та вмінь застосовуються 

пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемно-пошуковий та 

дослідницький методи. 

 

9. Оцінювання результатів освітньої діяльності 

 

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 (аудиторна робота) –      

50 балів (на початку кожного семестру науково-педагогічний працівник в 

залежності від тематичного плану – кількості семінарських та практичних 

занять, передбачених тематичним планом - визначає максимальну кількість 

навчальних занять, на яких здобувач вищої освіти може отримати не більше  

50-ти балів). Кількість балів за одне навчальне заняття, в залежності від 

активності та прояву знань і вмінь здобувача вищої освіти, становить: «3», 

«4» або «5». В кінці семестру (заліково-екзаменаційної сесії) науково-

педагогічний працівник розраховує суму підсумкового балу за роботу 

здобувача вищої освіти на семінарських та практичних заняттях за 

формулою: 
 

∑П= 
∑КБ 

×50, 
(∑кз×5)×0,66 

 

де: 

∑ П – підсумковий бал за роботу на семінарських та практичних заняттях; 
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∑КБ – сума накопичених балів  («3», «4», «5») під час семінарських та 

практичних занять; 

∑кз – кількість семінарських та практичних занять, передбачених 

тематичним планом за семестр; 

 «5» - максимальна кількість балів за одне навчальне заняття; 

«0,66» - балансуючий коефіцієнт; 

«50» - максимальна кількість балів, яку може накопичити здобувач вищої 

освіти на семінарських та практичних заняттях; 

- самостійна робота – 30 балів (у разі, якщо у семестрі робочою 

програмою навчальної дисципліни передбачено більше 1-єї самостійної 

роботи, тоді 30 балів ділиться на їх кількість, це і буде максимальна кількість 

балів за одну самостійну роботу); 

- 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.    

 

10. Критерії оцінювання знань. 

 

Оцінка “відмінно”/ А – виставляється, якщо здобувач вищої освіти має 

глибокі і системні знання, вміє узагальнювати теоретичний матеріал, 

співвідносити загальні знання з конкретними ситуаціями; оволодів навиками 

аналізу, моделювання та адекватного оцінювання ситуації; обізнаний з 

науковими працями вітчизняних та зарубіжних фахівців в даній галузі; 

матеріал викладає логічно, послідовно, переконливо і аргументовано.  

Оцінка “добре”/ В, С – виставляється, якщо здобувач вищої освіти 

показав достатній рівень знання курсу; надав правильні, але не зовсім повні 

визначення термінів; засвоїв основи аналітичного методу; допускає незначні 

неточності в розкритті окремих теоретичних положень.  

Оцінка “задовільно”/ D, Е – виставляється, якщо здобувач вищої освіти 

в цілому засвоїв теоретичний матеріал курсу навчальної дисципліни, але 

декламує із деякими упущеннями при визначенні основних явищ та процесів; 

намагається висловити своє ставлення до проблемних питань, хоча і не 

зовсім аргументовано; вміє аналізувати набуті теоретичні знання і 



 11 

співвідносити їх з конкретними ситуаціями; виклад матеріалу непослідовний, 

неточний, з наявними помилками.  

Оцінка “незадовільно”/ FX, F – виставляється, якщо здобувач вищої 

освіти виявив слабкі (відсутні) знання теоретичного матеріалу навчальної 

дисципліни; не зміг дати визначення основних категорій та явищ; відсутні 

знання основних норм і визначень; матеріал викладається непослідовно, 

нелогічно, фрагментарно та з допущенням помилок.  

Оцінка “зараховано” – виставляється, якщо здобувач вищої освіти 

виявив достатньо повні знання матеріалу навчальної дисципліни; вміє 

узагальнювати теоретичний матеріал, співвідносити загальні знання з 

конкретними ситуаціями, дає правильні, хоча і не завжди повні відповіді на 

поставлені запитання; може допускати неточності у розкритті окремих 

теоретичних положень, норм та визначень.  

Оцінка “не зараховано” – виставляється, якщо здобувач вищої освіти 

виявив слабкі знання або повну неготовність щодо вивчення ним матеріалу 

навчальної дисципліни; не зміг дати визначення основних термінів та 

визначень; виклад матеріалу непослідовний, нелогічний, фрагментарний, 

неточний, стислий; повна відсутність переконливості у викладенні матеріалу. 

 

Шкала оцінювання знань: національна та ECTS. 

 

За внутрішньою 

шкалою навчального 

закладу в балах 

За шкалою ECTS /За національною 

шкалою  

 Вноситься до відомості 

 екзамен Залік 

90 – 100 А/Відмінно  

А,В,С, D, Е      

/Зараховано 

 

82-89 В/Добре  

74-81 С/Добре 

64-73 D/Задовільно 

60-63 Е/Задовільно 

35-59 

FX/Незадовільно 

  

Не зараховано 

 

з можливістю повторного складання 

0-34 

F/Незадовільно 

 

Не зараховано 

 

з обов’язковим повторним курсом 
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12. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ  

Перелік питань для підготовки до екзамену 

 

1. Предмет, завдання та система курсу «Актуальні проблеми 

поліцейської діяльності». 

2. Взаємозв’язок дисципліни «Актуальні проблеми поліцейської 

діяльності» з іншими дисциплінами.  

3. Публічний порядок як об’єкт адміністративної діяльності.  

4. Правопорядок та громадська безпека, їх співвідношення з публічним 

порядком.  

5. Поняття, зміст та основні напрямки адміністративної діяльності 

НПУ.  

6. Засоби адміністративно-правової охорони правопорядку.  

7. Загальні засади та ознаки співпраці поліції з населенням.  

8. Форми участі громадськості в охороні правопорядку.  

9. Правове становище Міністерства внутрішніх справ України.  

10. "Рablik relations" в діяльності поліції. 

11. Доктрина KAPRA. Форми впровадження профілактики злочинів.  

12. Організаційно-правові засади співпраці поліції з населенням у 

країнах Європи. Удосконалення співпраці поліції з населенням з 

використанням європейського досвіду.  

13. Охарактеризуйте відношення до поліції з боку населення через 

призму визначень: відставання довіри, інерційність довіри, стійкість довіри, 

авансованість довіри, дієвість довіри. 

14. Види контролю з боку засобів масової інформації у діяльності 

поліції. 

15. Взаємодія поліції з громадськістю. Загальні засади взаємодія поліції 

з громадськістю новий підхід. 

16. Проактивне забезпечення правопорядку поліцією. 

17. Консультативні групи громадян. 

18. Встановити визначення SWOT. 

19. Встановити визначення PESTEL. 

20. Прийняття рішення співробітником поліції. Основні цінності 

взаємодії поліції з громадськістю. 

21. Завдання, пов'язані із взаємодією поліції з громадськістю.  

22. Сім принципів взаємодії поліції з громадськістю. 

23. Реагування поліції на інциденти. Консультативна група громадян. 

24. Переваги використання CAG.  

26. Перешкоди які можуть існувати для формування CAG. 

27. Порядок ведення зборів CAG. 

28. Класифікація форм адміністративної діяльності НПУ.  

29. Поняття та види методів адміністративної діяльності НПУ.  

30. Поняття та сутність адміністративного нагляду в НПУ.  
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31. Шляхи які необхідно впровадити для взаємодії поліції з 

громадськістю.  

32. Основні етапи процесу прийняття рішень. Стилі прийняття рішень 

зазвичай стосуються керівництва.  

33. Адміністративно-попереджувальні заходи та їх значення в НПУ.  

34. Заходи адміністративного припинення, які застосовуються НПУ.  

37. Правові засади діяльності громадських формувань з охорони 

громадського порядку та порядок їх створення. 

38. Порядок створення громадських формувань з охорони громадського 

порядку та державного кордону. Завдання громадських об’єднань у сфері 

охорони громадського порядку.  

39. Види адміністративних стягнень, які застосовуються НПУ.  

40. Юридична характеристика адміністративних правопорушень, 

підвідомчих НПУ.  

41. Форми і методи роботи громадських формувань з охорони 

громадського порядку і державного кордону. 

42. Порядок провадження у справах про адміністративні 

правопорушення. 

43. Особливості провадження у справах про адміністративні 

правопорушення, підвідомчі НПУ.  

44. Поняття та завдання адміністративного нагляду за особами, 

звільненими з місць позбавлення волі.  

45. Підстави та порядок встановлення адміністративного нагляду.  

46. Порядок здійснення адміністративного нагляду.  

47. Поняття та форми забезпечення законності в адміністративній 

діяльності НПУ.  

48. Порядок оскарження незаконних дій працівників НПУ.  

49. Відповідальність працівників НПУ за порушення законності.  

50. Поняття та основні вимоги, які висуваються до звернень громадян.  

51. Порядок та термін розгляду звернень громадян.  

52. Відповідальність працівників поліції за порушення закону України 

"Про звернення громадян".  

53. Порядок ведення єдиного обліку в поліції заяв і повідомлень про 

вчинені кримінальні правопорушення та інші події.  

54. Засоби забезпечення контролю в адміністративній діяльності НПУ.  

55. Здійснення контролю за діяльністю поліції органами державної 

влади та управління.  

56. Форми і методи роботи громадських формувань з охорони 

громадського порядку і державного кордону.  

57. Обов'язки і права членів громадських формувань з охорони 

громадського порядку і державного кордону.  

58. Правові гарантії та соціальний захист членів громадських 

формувань з охорони громадського порядку і державного кордону.  

59. Контроль за діяльністю громадських формувань з охорони 

громадського порядку.  



 14 

60. Правове становище чергових частин в НПУ.  

61. Призначення чергової служби, система чергових частин.  

62. Основні принципи діяльності та функції чергових частин НПУ.  

63. Обов’язки та права осіб добового наряду чергових частин НПУ.  

64. Поняття та система служби дільничних офіцерів поліції.  

65. Завдання та функції служби дільничних офіцерів поліції.  

66. Правове становище та особливості несення служби патрульної 

поліції.  

67. Функції патрульної поліції та дії в нетипових ситуаціях.  

68. Права та обов’язки дільничних інспекторів поліції.  

69. Роль дільничних офіцерів поліції у виконанні завдань, які стоять 

перед НПУ.  

70. Керівництво роботою дільничних офіцерів поліції та контроль за їх 

діяльністю.  

71. Правове становище та поняття дозвільної системи.  

72. Завдання, які ставляться перед дозвільною системою.  

73. Порядок видачі дозволів на придбання, зберігання, використання 

предметів та речовин, які підпадають під дозвільну систему.  

74. Порядок відкриття та функціонування об’єктів дозвільної системи.  

75. Діяльність НПУ по забезпеченню правил дозвільної системи.  

76. Загальні положення профілактики правопорушень. Поняття, 

сутність та зміст загальної профілактики.  

77. Поняття, сутність та зміст індивідуальної профілактики 

правопорушень.  

78. Заходи та повноваження органів державної влади, місцевого 

самоврядування та громадськості у сфері профілактики правопорушень. 

79. Визначення профілактики правопорушень. Суб’єкти загальної та 

індивідуальної профілактики правопорушень. Об’єктами профілактики 

правопорушень.. 

81. Положення міжнародних документів щодо захисту прав людини.  

82. Основні види прав і свобод людини в Конституції України і роль 

поліції  у їх забезпеченні. 

83. Провадження у справах про адміністративні правопорушення у 

сфері безпеки дорожнього руху.  

84. Способи забезпечення захисту прав людини в правоохоронній 

діяльності. 

85. Вимоги Закону України «Про Національну поліцію» щодо захисту 

прав, свобод і законних інтересів громадян.  

86. Міжнародний механізм забезпечення прав і свобод людини. 

87. Забезпечення законності в адміністративній діяльності НПУ.  

90. Недопустимість протиставлення законності та доцільності в НПУ.  
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13. Рекомендована література: 

Базова 

Нормативно-правові акти 

1. Конституція України: закон України від 28 червня 1996 р. URL: 

zakon.rada.gov.ua/go/254к/96 

2. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 

року URL:  http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-12 

3. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон від 7 

грудня 1984 р URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 

4. Сімейний кодекс України: Закон України від 10 січня 2002 

№ 2947-III URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2947-14 

5. Про Національну поліцію: Закон України від 02 липня 2015 

№ 580-VIII URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/580-19  

6. Про звернення громадян : Закон України вiд 02 жовтня 1996 р. 

№ 393/96. URL:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80 

7. Про запобігання та протидію домашньому насильству: Закон 

України від 07 грудня 2017 № 2229-19 

URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2229-19  

8. Про участь громадян в охороні громадського порядку і 

державного кордону: Закон України від 22.06.2000 № 1835-III 

URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1835-14 

9. Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць 

позбавлення волі: Закон України від 01.12.1994. № 264/94-ВР 

URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/264/94-%D0%B2%D1%80 

10. Про дорожній рух: Закон України від 30.06.1993 № 3353-XII 

URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3353-12 

11. Про доступ до публічної інформації : Закон України від 

13.01.2011 № 2939-VI URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17 

12. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у 

кримінальному судочинстві: Закон України від 23 грудня 1993 р. 3782-XII 

URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3782-12 

13. Про запобігання корупції:  Закон України від 14.10.2014 № 1700-

VII // URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18 

14. Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні: 

Закон України від 06.09.2012 № 5207-VI  

URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5207-17 

15. Про особливості забезпечення громадського порядку та 

громадської безпеки у звʼязку з підготовкою та проведенням футбольних 

матчів : Закон України від 08.07.2011 № 3673-VI 

URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3673-17 

16. Про попереднє увʼязнення: Закон України від 30 червня 1993 р. 

№ 3352-XII/ URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3352-12 

17. Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули 

покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк : 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3782-12
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Закон України від 17.03.2011 № 3160-VI URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3160-17 

18.  Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 02.06.2011. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17. 

19.  Про доступ до публічної інформації: Закон України від 

13.01.2011. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17. 

20. Про Дисциплінарний статут Національної поліції України: Закон 

України від 15.03.2018 №2337-VII URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2337-19 

21. Про затвердження Положення про Національну поліцію. 

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 877. 

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

22. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про 

адміністративні правопорушення в органах поліції : наказ МВС України 

№ 1376 від 06.11.2015 року URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1496-15 

23. 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 

URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1408-15 

24. Про затвердження Інструкції із заходів безпеки при поводженні зі 

зброєю: Наказ МВС України від 01.02.2016 № 70 

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

25. Про організацію діяльності приймальників-розподільників для 

дітей органів Національної поліції України : Наказ МВС України від 

03.07.2017  № 560 // URL:  http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0926-17 

26. 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 URL: http://zakon.rada.gov.ua  

27. Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, 

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 

URL: http://www.nau.kiev.ua/nau10/ukr/show.php?uid=1036.449.0.  

28. 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 // 

URL: http://www.nau.kiev.ua/nau10/ukr/show.php?uid  

29. Про затвердження Інструкції про порядок проведення 

атестування поліцейських: Наказ МВС України від 17.11.2015 № 1465 

URL: http://zakon.rada.gov.ua  

30. Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх 

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

№ 878  URL: http://zakon.rada.gov.ua 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3160-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0250-16
http://zakon.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/
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31. 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 

№ 1452/735. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1413-15 

32. Про затвердження Положення про організацію первинної 

професійної підготовки поліцейських, яких вперше прийнято на службу в 

поліції: Наказ МВС  від 16.02.2016 № 105 URL: http://zakon.rada.gov.ua  

33. Про затвердження Положення про організацію службової 

підготовки працівників Національної поліції України: Наказ МВС України 

від  26.01.2016 № 50 URL: http://zakon.rada.gov.ua 

34. 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 жовтня 

2004 р. №1177 URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1361-04 

35. 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 

URL: http://zakon.rada.gov.ua  

36. Про затвердження Інструкції з організації діяльності дільничних 

офіцерів поліції: Наказ МВС України від 28.07.2017 № 650 

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

37. Про затвердження Порядку видачі довідки про дорожньо-

транспортну пригоду та її форми: Наказ МВС України від 04 липня 2011 р. 

№389 // URL: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg  

38. Про затвердження Правил етичної поведінки працівників апарату 

Міністерства внутрішніх справ України, територіальних органів, закладів, 

установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС: Наказ МВС 

України від 28.04.2016 № 326  URL: http://zakon.rada.gov.ua  

39. Про затвердження Типового порядку про проведення конкурсу на 

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

25.12.2015 № 1631 URL: http://zakon.rada.gov.ua  

40. Про організацію видачі спеціальних жетонів поліцейським: Наказ 

МВС від 23.12.2015 № 1614 URL: http://zakon.rada.gov.ua 

41. Про затвердження Інструкції про порядок проведення 

атестування поліцейських. Наказ МВС України від 17.11.2015 р. № 1465. 

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

42. Про затвердження Інструкції з організації діяльності чергової 

служби органів (підрозділів) Національної поліції України : наказ МВС 

України від 23 травня 2017 № 440 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0750-17 

43. Про утворення територіальних органів Національної поліції та 

ліквідацію територіальних органів Міністерства внутрішніх справ: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 № 730  

URL:http://zakon.rada.gov.ua  

http://zakon.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/
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44.  Про реалізацію окремих положень Дисциплінарного статуту 

Національної поліції України. Наказ МВС України.  Наказ МВС України від 

07.11.2018 № 893. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1355-18. 

45. 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 № 100. 

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

46. Про затвердження Порядку дій органів (підрозділів) 

Національної поліції в разі виявлення осіб, транспортних засобів і 

документів, відомості щодо яких містяться в банках даних інформаційної 

системи Міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерполу: Наказ 

МВС України від  02.10.2018 № 808 URL:http://zakon.rada.gov.ua 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1202-18 

47. 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. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0443-20 

48. Про внесення змін до Інструкції з оформлення матеріалів про 

адміністративні правопорушення в органах поліції. Наказ Міністерства 

внутрішніх справ України, Міністерства інфраструктури України від 

27.08.2021 №635(зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 вересня 

2021 р. за № 1199/36821 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0015 

49. Про затвердження Порядку електронної інформаційної взаємодії 

Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства інфраструктури 

України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких 

спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України відповідно 

через Міністра внутрішніх справ України, Міністра інфраструктури України. 

Наказ Міністерства внутрішніх справ України Міністерства інфраструктури 

України від 13.08.2021 № 607/422 (зареєстровано в Міністерстві юстиції 

України 01 вересня 2021 р. за № 1145/36767) 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0876 

50. Про затвердження Змін до Порядку ведення єдиного обліку в 

органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні 

правопорушення та інші події. Наказ Міністерства внутрішніх справ України 

від 26.05.2021 р. № 393 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 

липня 2021 р. за № 966/36588) URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0966 

 

Навчальна та наукова література: 

51. Адміністративна діяльність Національної поліції: Навч.посібник / 

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

Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017.  248 с. 

52. Адміністративна діяльність національної поліції: начальний 

посібник  /Кол. авторів; кер.авт. кол. к.ю.н., засл.юрист України 

http://zakon.rada.gov.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0223-19#n7
http://zakon.rada.gov.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1202-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0443-20
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В.А.Глуховеря. Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 

2017.  248 с.  

53. 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. 

54. Адміністративна діяльність поліції у питаннях та відповідях: 

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

196 с.  

55. Адміністративна діяльність поліції: підручник / [В. В. Середа та 

ін. ; за заг. ред. В. В. Середи] ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. Львів : 

ЛьвДУВС, 2017. 775 с.  Бібліогр.: с. 763-775. 

56. Адміністративно-правовий захист прав громадян: навч.-метод. 

пос. [К.К. Афанасьев, Б.В. Гостєв, Є.О. Несвіт та ін.]; МВС України, Луган. 

держ. ун-т внутр. справ їм. Е.О. Дідоренка. Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. 

Дідоренка, 2011. 280 с.  

57. Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції: навчально-

методичний посібник / уклад. / М.В. Корнієнко, А.Г. Пишна, А.А. Десятник. 

Одеса, Одеський державний університет внутрішніх справ, 2021. 236 с. 

58. Бакаянова Н. М., Кубаєнко А. В., Свида О. Г. Організація 

правоохоронної діяльності Національної поліції України [Електронне 

видання] : навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни 

«Організація правоохоронної діяльності Національної поліції України» 

(галузь знань 26 «Цивільна безпека», другий (магістерський) рівень, 

спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність») для студентів I курсу 

магістратури заочної форми навчання / Н. М. Бакаянова, А. В. Кубаєнко, О. 

Г. Свида. Одеса : Фенікс, 2020. 218 с. 

59. Закон України «Про Національну поліцію» : наук.-практ. комент. 

/ МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, 

доц. В. В. Сокуренка ; [О. І. Безпалова, К. Ю. Мельник, О. О. Юхно та ін. ; 

передм. В. В. Сокуренка]. Харків, 2016. 408 с. 

60. Кобзар О.Ф. Поліцейська діяльність в Україні: адміністративно-

правовий аспект [Текст]: монографія / О. Ф. Кобзар ; Дніпропетр. держ. ун-т 

внутр. справ.  Харків ; Дніпропетровськ : Панов, 2015.  314 с.  

61. Ковальова О.В., Берендєєва А.І., Пишна А.Г., Томіна В.Ю. 

Дотримання прав людини в діяльності органів Національної поліції : навч. 

посіб. Одеса : ОДУВС, 2020. 180 с. 

62. Ковальова О.В., Корнієнко М.В. Берендєєва А.І. Кваліфікація 

адміністративних правопорушень: навчальний посібник. навч. посіб. Одеса : 

ОДУВС, 2020. 148 с. 

63. Корнієнко М.В., Крижановська О.В. Методичні рекомендації 

проведення практичного заняття «Організація діяльності чергових частин 

національної поліції України. Особливості роботи служби «102». Одеса: 

Одеський державний університет внутрішніх справ. 2020. 32 с. 
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64. Лошицький М.В. Теоретико-правові засади адміністративно-

поліцейської діяльності держави [Текст] : монографія. Київ : Леся, 2013.  370 

с.  

65. Методичні рекомендації по проведенню практичних занять із 

застосуванням спеціалізованого  навчального полігону «Лінія102»/ уклад. / 

М.В. Корнієнко, В.Б. Любчик, А.Г. Пишна. Одеса : ОДУВС, 2021. 112 с. 

66. Нормативно-правове забезпечення діяльності патрульного 

поліцейського: хрестоматія / уклад. / М.В. Корнієнко, В.Б. Любчик, А.Г. 

Пишна. / Одеса : ОДУВС, 2021. 127 с. 

67. Поліцейська діяльність: навчальний посібник / Р.В. Мукоіда, В.Б. 

Любчик, А.Г. Пишна, А.І. Берендєєва, Д.С. Афонін / за ред. М.В. Корнієнко. 

Одеса: ОДУВС, 2021. 252 с. 

68. Прокопенко О.Ю. Діяльність органів Національної поліції 

України як суб'єкта забезпечення правопорядку у регіоні: адміністративно-

правові засади [Текст] : монографія / О. Ю. Прокопенко. Харків : 2016.  447 с.  

69. Трачук П.А., Тимчак В.В. Актуальні проблеми адміністративної 

діяльності поліції: навч.метод.посібник. Ужгород: Вид-во ПП Данило С.І., 

2020.144 с. 

70. Фелик В.І. Адміністративно-правове забезпечення 

профілактичної діяльності Національної поліції України [Текст] : монографія 

/ В. І. Фелик ; [за заг. ред. О. М. Музичука]. Харків : Панов [вид.], 2016. 510 с.  

 

Допоміжна 

 

71. Дідик Н. І. Превентивні функції в діяльності патрульної поліції. 

Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. 

Дідоренка.  2016.  Вип. 2.  С. 188-194.  

72. Калаянов Д.П. Правова основа реалізації принципу відкритості та 

прозорості в діяльності Національної поліції України. Південноукраїнський 

правничий часопис. 2017. № 2.  

73. Калаянов Д.П. Проблеми забезпечення прав людини поліцією при 

затриманні. Матеріали ІІI Всеукраїнської наукової конференції 

«Забезпечення прав людини і громадянина в Україні: правові та соціальні 

аспекти».12 грудня 2020 р. ОДУВС. 

74. Крижановська О.В. Ціннісно - компетентнісний підхід навчання у 

формуванні професійної компетентності майбутніх поліцейських : матеріали 

Міжнародної наукової конференції : Modernization of educational system: 

world trends and national peculiarities (м. Каунас, Республіка Литва, 23 лютого 

2018р.).  С. 152-155. 

75. Крижановська О.В. Особливості професійної міжкультурної 

комунікації поліцейських. матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції «Юридичні науки: проблеми та перспективи». м. Запоріжжя, 27-

28 червня 2020 р. С. 89-93. 

76. Крижановська О.В. Сучасні проблеми взаємодії поліції та 

суспільства: матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-
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конференції «Роль та місце правоохоронних органів у розбудові 

демократичної правової держави», м. Одеса, 31 березня 2021 р. Одеса: 

ОДУВС, 2021. С. 106-107. 

77. Крижановська О.В. Сучасні тенденції розвитку конструктивної 

взаємодії поліції та населення як запорука становлення правопорядку в 

Україні. Міжнародна науково-практична конференція «Особенности 

адаптации законодательства молдовы и украины к законодательству 

Европейского союза» г. Кишинев, Республика Молдова 27–28 марта 2020 г. 

С. 67-71. 

78. Крижановська О.В. Форми реалізації взаємодії Національної 

поліції з органами публічної влади в сфері забезпечення правопорядку. Право 

та державне управління. 2020. №1. С. 87-94. 

79. Крижановська О.В. Юридична освіта як основний чинник 

формування правової культури працівників поліції. - «Higher education 

institutions as a medium for the formation of a new generation of lawers»: 

матеріали Міжнародної наукової конференції  June 11-15, Sandomierz, 
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80. КрижановськаО.В. Зарубіжний досвід протидії домашньому 

насильству. XІI Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Роль 

та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової 

держави». м. Одеса, ОДУВС. 26 березня 2020р. С. 148-150. 

81. Кубаєнко А.В. Взаємодії поліції та суспільства в сфері реалізації 
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83. Кубаєнко А.В. Сучасні тенденції розвитку довіри населення в 

умовах реформування правоохоронних органів. Південноукраїнський 
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процесів: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. 

Запоріжжя 28 березня 2018 р.). С. 170-173.  

86. Кубаєнко А.В. Взаємодії поліції та суспільства в сфері реалізації 
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94. Шкарупа К. В. Особливості превентивної діяльність 
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14. Інформаційні ресурси 

 

Офіційні веб-сторінки державних органів України 
1. www.president.gov.ua – Президент України 

Законодавча влада  

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

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

людини  

Виконавча влада   

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

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

Судова влада 

6. www.court.gov.ua – Верховний Суд  

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

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.court.gov.ua/
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Інші державні органи  

8. www.gp.gov.ua – Офіс Генерального прокурора 

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

10. www.rainbow.gov.ua – Рада Національної Безпеки та Оборони України 

11. www.cvk.gov.ua – Центральна виборча комісія 

12. www.vru.gov.ua – Вища Рада Правосуддя  

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

Рекомендовані науково-аналітичні ресурси 

14. www.liga.kiev.ua – останні юридичні та економічні новини (інформація  

оновлюється щохвилини)  

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

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

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

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

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

20. http://www.khpg.org/ - інформаційний портал Харківської правозахисної 

групи.  

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

 

 

 

15. ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Здобувач вищої освіти виконує курсову роботу з курсу «Актуальні 

проблеми поліцейської діяльності» у відповідності з запропонованою 

тематикою:  

 

1. Актуальні питання формування та розвитку Національної поліції 

України. 

2. Правове регулювання та організація діяльності підрозділів 

Національної поліції. 

3. Організаційно-правові основи управлінської діяльності в органах 

Національної поліції України. 

4. Правовий статус поліцейського: погляд на проблему.  

5. Проблеми правового регулювання та особливості застосування 

превентивних поліцейських заходів.  

6. Проблеми застосування поліцейськими заходів примусу в Україні 

та за кордоном.  

7. Актуальні питання управління органами Національної поліції в 

контексті євроінтеграційних процесів. 

8. Організація та діяльність поліції зарубіжних країн та напрями 

впровадження позитивного досвіду їх діяльності в Україні. 

9. Особливості впровадження системи «CustodyRecords» у 

територіальних органах Національної поліції. 

http://www.gp.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/
http://www.liga.kiev.ua/
http://www.lawschool.lviv.ua/
http://www.niss.gov.ua/
http://www.pravo.org.ua/
http://www.justinian.com.ua/
http://www.khpg.org/
http://www.nbuv.gov.ua/
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10. Організація діяльності та завдання особового складу підрозділів 

Національної поліції під час проведення масових заходів. 

11. Концепція запровадження в діяльності органів та підрозділів 

Національної поліції України скандинавської моделі забезпечення публічної 

безпеки та порядку під час проведення масових заходів. 

12. Особливості застосування поліцейськими заходів забезпечення 

провадження у справах про адміністративні правопорушення. 

13. Актуальні питання управління міжрегіональними 

територіальними органами Національної поліції та його особливості. 

14. Організація взаємодії поліції з органами місцевого 

самоврядування в сфері забезпечення публічної безпеки та порядку. 

15. Особливості взаємодії Національної поліції України із ЗМІ в 

сучасних умовах. 

16. Функція контролю в діяльності керівника територіального органу 

поліції. 

17. Актуальні питання управління силами та засобами 

територіальних органів Національної поліції в умовах проведення 

антитерористичної операції. 

18. Особливості документального забезпечення управління в органах 

Національної поліції. 

19. Організація професійної підготовки кадрів поліції в Україні з 

урахуванням досвіду європейських країн. 

20. Основні напрями інформаційного забезпечення в діяльності 

Національної поліції України. 

21. Роль та місце керівника в управлінні Національною поліцією 

України. 

22. Актуальні проблеми роботи з неповнолітніми особами в 

діяльності підрозділів превентивної діяльності. 

23. Адміністративне затримання: порівняльний аналіз здійснення 

заходу забезпечення виконання адміністративного провадження 

Національною поліцією та поліцейськими підрозділами країн Європи та 

США. 

24. Актуальні питання використання соціальних мереж для 

попередження, виявлення та розкриття правопорушень серед неповнолітніх. 

25. Особливості адміністративної відповідальності за злісну 

непокору законному розпорядженню або вимозі поліцейського. 

26.  Завдання та функції Національної поліції як учасника 

адміністративно-правових відносин у сфері забезпечення публічної безпеки і 

порядку. 

27. Особливості нормативно-правового регулювання забезпечення 

публічної безпеки в країнах Європейського союзу. 

28. Модернізація діяльності служби дільничних офіцерів поліції в 

умовах Євроінтеграції. 
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29. Особливості адміністративної відповідальності за керування 

транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного та іншого 

сп’яніння. 

30. Завдання підрозділів ювенальної превенції національної поліції 

України та можливості їх реалізації. 

31. Актуалізація публічно-сервісної функції поліції на сучасному 

етапі реформування публічної служби. 

32.  Проблеми соціального захисту поліцейських у сучасних умовах. 

33. Сучасний стан та проблеми організації розгляду звернень в МВС 

та Національній поліції.  

34.  Забезпечення  законності та дисципліни в діяльності 

поліцейських.  

35. Правове регулювання та порядок надання безоплатної вторинної 

правової допомоги затриманим особам.  

36. Проблемні питання організації діяльності чергової служби 

органів (підрозділів) Національної поліції України.  

37. Організація роботи підрозділів поліції превентивної комунікації.  

38. Проект «Поліцейський офіцер громади»: мета, завдання, 

особливості запровадження.  

39. Правове положення та організація діяльності підрозділів поліції 

особливого призначення «КОРД».  

40. Проблеми запобігання та протидії корупції в поліції: 

міжнародний досвід.  

41. Актуальні питання правового забезпечення поліцейської 

діяльності в Україні. 

42. Забезпечення оперативного реагування поліції на повідомлення 

про кримінальні правопорушення та інші події. 

43. Поняття та види масових заходів, їх загальна характеристика. 

Правове регулювання діяльності поліції щодо охорони публічної безпеки та 

порядку під час проведення масових заходів.  

44. Особливості реалізації спільних проектів поліції з громадськістю.  

45. Концепція «Сommunity policing» як інструмент ефективної 

взаємодії національної поліції, місцевих органів влади та громад. 

46. Правове положення та організація діяльності підрозділів поліції 

особливого призначення. 

47. Порядок проведення службових розслідувань у Національній 

поліції України. 

48. Особливості організації службової діяльності поліції охорони з 

питань забезпечення фізичної охорони об’єктів.  

49. Особливості адміністративно-правового регулювання 

профілактичної діяльності Національної поліції. 

50. Забезпечення прав людини в діяльності спеціальних установ 

поліції. 


