
 

  



 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

ступень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

заочна форма навчання 

Кількість кредитів  – 

3 

 

Галузь знань 

26 Цивільна безпека 

 Спеціальність 

262  Правоохоронна 

діяльність 

Загальна кількість 

годин - 90 

 

Освітній ступінь: 

магістр 

Рік підготовки: 

1-й 

Семестр 

1-й, 2-й 

Лекції 

 

6 год. 

Семінарські 

4 год. 

Самостійна робота 

80 год.  

Вид контролю: залік 

 

 



 
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Метою вивчення курсу є формування у здобувачів вищої освіти – 

майбутніх фахівців правоохоронної діяльності – цілісного уявлення про 

інститут профілактики правопорушень; особливості проведення 

профілактичних бесід, з різними верствами населення, аналіз історичного та 

зарубіжного досвіду та можливості застосування його в практичній діяльності 

підрозділів Національної поліції України; прищеплення майбутнім фахівцям 

глибоких знань діючого законодавства в галузі адміністративного права та 

процесу, умінь та навичок правильного його застосування, визначення 

проблем, що виникають при його застосуванні, та шляхів їх усунення; 

формування наукового світогляду тощо.  

Отже дисципліна «Актуальні проблеми превентивної діяльності органів 

Національної поліції» відіграє значну роль у підготовці майбутніх фахівців 

правоохоронної діяльності та правознавців. 

Предметом курсу є опанування проблематики особливостей організації 

та здійснення профілактичної (превентивної) діяльності, змістом і 

принципами превентивної діяльності підрозділів ювенальної превенції, її 

завдання, напрямки, суспільні відносини, які при цьому виникають, а також 

норми адміністративного права, які регламентують таку діяльність. 

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Актуальні 

проблеми превентивної діяльності органів Національної поліції» є: 

 засвоєння сукупності юридичних норм, які регламентують 

порядок здійснення превентивної діяльності органами Національної поліції 

Україні; 

 формування самостійного мислення, поглиблення навичок аналізу 

основ законодавства щодо профілактики правопорушень; 

 формування навичок проведення профілактичних заходів з 

різними верствами населення; 

 розвиток загальної правової культури. 

 

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

приймати обґрунтовані рішення. ЗК9. Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність).   

Спеціальні компетентності: СК1. Здатність брати участь у розробленні 

та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах 

юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального й процесуального 

права в професійній діяльності. СК2. Здатність забезпечувати законність та 

правопорядок, безпеку особистості, суспільства, держави в межах виконання 



своїх посадових обов’язків. СК4. Спроможність організовувати і керувати 

діяльністю підрозділів, створених для виконання завдань у сфері 

правоохоронної діяльності. 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. СК11. Здатність взаємодіяти з представниками інших органів 

виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськістю з питань 

правоохоронної діяльності. 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. 

 

Результати навчання. РН1. Зрозуміло і недвозначно доносити власні 

знання, висновки та аргументацію до фахівців і нефахівців; зокрема, під час 

публічних виступів, дискусій, проведення занять. 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. РН3. Організовувати та керувати діяльністю підрозділів, які 

здійснюють правоохоронну діяльність. РН4. Узагальнювати практичні 

результати роботи і пропонувати нові рішення, з урахуванням цілей, 

обмежень, правових, соціальних, економічних та етичних аспектів. 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. РН11. Розробляти та кваліфіковано 

застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах юридичної діяльності, 

реалізовувати норми матеріального й процесуального права в професійній 

діяльності. РН12. Надавати кваліфіковані юридичні висновки й консультації в 

конкретних сферах юридичної діяльності. РН15. Модифікувати основні 

методи та засоби забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії 

злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. РН18. Мати навички 

вирішення завдань у складі міжвідомчих органів з проблем забезпечення 

безпеки та підтримання правопорядку. РН21. Здійснювати заходи з виявлення, 

запобігання, припинення адміністративних правопорушень. 

 

Міждисциплінарні зв’язки. Навчальна дисципліна має 

міждисциплінарні зв’язки з наступними дисциплінами, що викладаються на 

кафедрі: 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. 

  



3.ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ТЕМА 1. ПРАВОВІ ОСНОВИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ПРЕВЕНТИВНОЇ (ПРОФІЛАКТИЧНОЇ) ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ  

 

Поняття та види превентивної діяльності. Історичний аспект 

профілактики правопорушень. Правова основа превентивної діяльності. 

Суб’єкти превентивної діяльності. Класифікація превентивної діяльності. 

Проведення профілактичних бесід. Індивідуальна профілактика та 

особливості її проведення. Проблемні аспекти здійснення індивідуальної 

профілактичної діяльності. Загальна профілактика та особливості її 

проведення. Превентивна діяльність Національної поліції щодо відповідних 

злочинів. Види методів здійснення превентивної діяльності. Метод 

переконання та виховання. Методи примусу. 

 

ТЕМА 2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПІДРОЗДІЛІВ ЮВЕНАЛЬНОЇ 

ПРЕВЕНЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 

 

Основні завдання і повноваження підрозділів ювенальної превенції. 

Ведення профілактичного обліку дітей підрозділами ювенальної превенції. 

Організація заходів щодо встановлення місцезнаходження дитини, яка 

безвісти зникла. Організація роботи та здійснення заходів щодо запобігання та 

протидії домашньому насильству, вчиненому дітьми та стосовно них. Основні 

напрями взаємодії з іншими уповноваженими органами та підрозділами НПУ, 

органами державної влади та органами місцевого самоврядування, 

об’єднаними територіальними громадами, міжнародними та громадськими 

організаціями. 

 

 



ТЕМА № 3. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 

УКРАЇНИ ПО ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ І ПОРЯДКУ 

 

Нормативно-правове забезпечення діяльності Національної гвардії 

України. Організації взаємодії Національної гвардії України та Національної 

поліції України під час забезпечення (охорони) публічної (громадської) 

безпеки і порядку. Види та напрямки забезпечення Національною поліцією 

України публічної безпеки і порядку під час проведення масових заходів. 

 

ТЕМА 4. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ 

ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ 

 

Поняття домашнього насильства. Види домашнього насильства.  

Причини домашнього насильства. Психологічні особливості поведінки членів 

сім’ї, в якій чиниться насильство. Правові основи попередження насильства в 

сім’ї в Україні. Поняття заходів з попередження домашнього насильства. 

Підстави для вжиття заходів з попередження домашнього насильства. 

Спеціальні заходи з попередження домашнього насильства. Відповідальність 

за вчинення домашнього насильства. 

 

  



 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви змістових модулів і тем Заочна форма 

Усього л с п інд с.р. 

Тема 1. Правові основи та 

організація превентивної 

(профілактичної) 

поліцейської діяльності 

 

22 2    20 

Тема 2. Організація роботи 

підрозділів ювенальної 

превенції Національної 

поліції України 

24 2 2   20 

Тема 3. Актуальні питання 

взаємодії Національної 

гвардії України та 

Національної поліції 

України по забезпеченню 

публічної безпеки і порядку 
 

20     20 

Тема 4. Проблемні питання 

запобігання та протидії 

домашньому насильству 

24 2 2   20 

Усього годин 

 

90 6 4   80 

 

 



 

5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 2. Організація роботи підрозділів ювенальної 

превенції Національної поліції України 

2 

2 Тема 4. Проблемні питання запобігання та протидії 

домашньому насильству 

2 

Разом 4 

 

6. САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1. Правові основи та організація превентивної 

(профілактичної) поліцейської діяльності 

20 

2 Тема 2. Організація роботи підрозділів ювенальної 

превенції Національної поліції України 

20 

3 Тема № 3. Актуальні питання взаємодії Національної 

гвардії України та Національної поліції України по 

забезпеченню публічної безпеки і порядку 

20 

4 Тема 4. Проблемні питання запобігання та протидії 

домашньому насильству 

20 

Разом 80 

 

 

7. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

З метою поглиблення знань із навчальної дисципліни, прищеплення 

навичок самостійної роботи з літературою пропонується виконання 

індивідуальних творчих завдань у вигляді написання наукових рефератів за 

визначеною тематикою. Для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання 

також передбачено виконання домашньої контрольної роботи за визначеною 

тематикою. 

Реферати виконуються на основі самостійного вивчення рекомендованої 



літератури і законодавства, перелік яких не обмежує ініціативи здобувача 

вищої освіти і його можливостей у використанні більш широкого кола 

наукових досліджень.  

До літератури належать: першоджерела; підручники і навчальні 

посібники; наукові дослідження (монографії, наукові статті та ін.) З проблем, 

досліджених у наукових рефератах здобувачі можуть підготувати і виголосити 

доповіді під час проведення семінарських занять або засідань наукового 

студентського гуртка. 

 

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; 

∑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 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: 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 

 

 

  



11. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ. 

Перелік питань для підготовки до заліку: 

 

1. Поняття превентивної діяльності Національної поліції. 

2. Правова основа превентивної діяльності. 

3. Історичний аспект превентивної діяльності органами Національної поліції 

України. 

4. Суб’єкти превентивної діяльності. 

5. Суб’єкти, що здійснюють превентивні заходи в межах своєї компетенції. 

6. Поняття, ознаки та склад адміністративного правопорушення. 

7. Розмежування адміністративних, кримінальних та дисциплінарних 

правопорушень. 

8. Розкрийте зміст поняття суб’єкт правопорушення. 

9. Розкрийте зміст поняття об’єкт правопорушення. 

10. Розкрийте зміст поняття суб’єктивна сторона правопорушення. 

11. Розкрийте зміст поняття об’єктивна сторона адміністративного  

правопорушення. 

12. Назвіть суб’єкти запобігання вчинення адміністративних 

правопорушень. 

13. Класифікація превентивної діяльності. 

14. Проведення профілактичних бесід.  

15. Індивідуальна профілактика та особливості її проведення.  

16. Проблемні аспекти здійснення індивідуальної профілактичної 

діяльності.  

17. Загальна профілактика та особливості її проведення.  

18. Види методів здійснення превентивної діяльності.  

19. Метод переконання та виховання.  

20. Методи примусу. 

21. Поняття та значення заходів примусу. 

22.  Види примусу.  

23. Адміністративний примус, як вид державного примусу.  



24. Запобіжні заходи.  

25. Порядок застосування адміністративних стягнень.  

26. Виховний та запобіжний вплив адміністративних стягнень на 

формування правосвідомості.  

27. Поняття поліцейських заходів.  

28. Класифікація поліцейських заходів.  

29. Порядок застосування та вибір конкретного поліцейського заходу. 

30.  Превентивні поліцейські заходи.  

31. Порядок перевірки документів.  

32. Входження до приміщення громадян в установи, підприємства, 

організації з метою проведення запобіжних заходів.  

33. Поліцейське піклування.  

34. Поверхнева перевірка.  

35. Обмеження доступу на визначену територію.  

36. Строки та порядок здійснення адміністративного затримання. 

37. Проблемні питання здійснення адміністративного затримання. 

38. Поняття злочину та його класифікація.  

39. Аналіз нормативних документів, щодо протидії торгівлі людьми.  

40. Характеристика та види торгівлі людьми.  

41. Загальні поради щодо протидії торгівлі людьми.  

42. Роль Національної поліції щодо профілактики протидії торгівлі людьми.  

43. «Гаряча лінія» Національної поліції з питань протидії торгівлі людьми.  

44. Взаємодія Національної поліції з іншими державними та недержавними 

органами щодо протидії торгівлі людьми. 

45. Автотранспорт та особливості превентивної діяльності з учасниками 

дорожнього руху.  

46. Трубопровідний транспорт і особливості превенції на ньому.  

47. Особи, що відбували покарання в місцях позбавлення волі, та робота з 

ними.  

48. Робота поліцейських щодо попередження насильства в сім’ї.  



49. Профілактична робота з дітьми-правопорушниками.  

50. Запобіжні заходи, з особами, що неодноразово притягуються до 

адміністративної відповідальності.  

51. Профілактика роботи з особами, що проживання без паспорта. 

52. Проблемні питання щодо превентивної діяльності відносно осіб, що 

зловживають наркотичними речовинами та алкогольними напоями. 

53. Надайте визначення поняттю «наркотичні засоби». 

54. Надайте визначення поняттю «психотропні речовини». 

55. Яким чином визначається розмір наркотичних засобів і психотропних 

речовин? 

56. Назвіть кваліфікуючі ознаки правопорушення, відповідальність за яке 

передбачена ст.44 КУпАП. 

57. Чи є ухилення особи, хворої на наркоманію, від медичного обстеження 

правопорушенням? 

58. Який примусовий захід можуть застосовувати працівники поліції до 

особи, яка ухиляється від медичного огляду? 

59. Хто уповноважений направляти на медичний огляд та на медичне 

обстеження? 

60. Перевірка дотримання обмежень, установлених законом стосовно осіб, 

які перебувають під адміністративним наглядом, та інших категорій осіб. 

61. Поняття «дитина».  

62. Правова основа превентивної діяльності щодо дітей.  

63. Залучання органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування 

та представників громадськості, щодо профілактики правопорушень серед 

дітей.  

64. Заходи адміністративного примусу, щодо дітей віком від 16 до 18 років.  

65. Формування правосвідомості дитини.  

66. Особливості проведення профілактичних заходів з дітьми.  

67. Етапи проведення профілактичної бесіди з дітьми. 

68. Поліцейське піклування. 



69. Види адміністративних стягнень. 

70. Адміністративний арешт, порядок його застосування. 

71. Арешт з утриманням на гауптвахті. 

72. Громадські роботи. 

73. Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх. 

74. Видворення за межі України. 

75. Спілкування з дітьми та їх батьками.  

76. Особливості проведення запобіжних заходів з особами старше 16 років. 

77.  Спілкування з дітьми в індивідуальному порядку.  

78. Залучання дітей до проведення профілактичної діяльності (конкурси, 

тематичні бесіди, ігри та ін..).  

79. Етапи проведення профілактичної бесіди. 

80. Категорія осіб, які ставляться на облік у підрозділах Національної 

поліції. 

81. Проведення бесіди на дільниці поліцейського. 

82. Залучання органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування 

та представників громадськості, щодо запобігання адміністративним 

правопорушенням.  

83. Профілактика терористичних заходів в зарубіжних країнах. 

84.  Аналіз зарубіжного досвіду щодо питань нелегальної міграції.  

85. Профілактика правопорушень зарубіжних країн щодо протидії 

домашньому насильству.  

86. Залучення населення до превентивної діяльності. 

87. Особливості проведення профілактичних сумісних заходів 

(патрулювання, відвідування осіб, за якими встановлено адміністративний 

нагляд, проведення бесід та ін).  
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