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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 

 

Освітній ступінь: магістр 

 

Рік підготовки: 

 1-й 

Загальна кількість 

годин - 90 

Семестр 

1-й 

Лекції 

 

8 год. 

Семінарські 

2 год. 

Самостійна робота 

80  

Вид контролю: залік 
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2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Основною метою вивчення навчальної дисципліни «Партнерство поліції 

з іншими органами публічної адміністрації та суспільством» є формування у 

здобувачів вищої освіти – майбутніх фахівців правоохоронної діяльності та 

правознавців – цілісного уявлення про інститут партнерства поліції та 

суспільства; прищеплення майбутнім фахівцям глибоких знань діючого 

законодавства в галузі партнерства поліції та громадськості, умінь та навичок 

правильного застосування нормативно-правових актів у сфері взаємодії та 

визначення проблем, що виникають при їх застосуванні; формування наукового 

світогляду тощо. 

Завдання навчальної дисципліни - є глибоке засвоєння теоретичного 

матеріалу на заняттях згідно тематичного плану. Особлива увага приділяється 

навчанню здобувачів вищої освіти чітко визначати особливості партнерства 

поліції з іншими органами публічної адміністрації та суспільством; форми та 

методи взаємодії, організацію діяльності дільничних офіцерів поліції з 

населенням та органами публічної адміністрації, аналізувати зарубіжний досвід 

партнерства поліції з іншими органами публічної адміністрації та суспільством. 

Засвоєння основ партнерства поліції та суспільства базується на таких видах 

навчальних занять, як лекції,  семінарські заняття та дискусії з актуальних 

проблем партнерства поліції з іншими органами публічної адміністрації та 

суспільством. 

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Партнерство 

поліції з іншими органами публічної адміністрації та суспільством» є 

оволодіння здобувачами освітнього ступеню «магістр»  загальними  

компетентностями: 

Загальні компетентності:  

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК5. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК7. Здатність до адаптації та дії в нових ситуаціях. 

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. 

СК3. Здатність виявляти та аналізувати причини та умови, що сприяють 

вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, вживати заходи 
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для їх усунення. 

СК4. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і 

застосування набутих знань та навичок у професійній 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.  

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. 

СК17. Здатність розробляти планові, керівні та процесуальні (процедурні) 

документи, вміти реалізовувати плани (проекти, заходи) в межах 

правоохоронної діяльності за допомогою сучасних інформаційних технологій. 

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. 

РН5. Аналізувати умови і причини вчинення правопорушень, визначати 

шляхи їх усунення. 

РН8. Забезпечувати законність та правопорядок, захист прав та інтересів 

особистості, суспільства, держави з використанням ефективних методів й 

засобів забезпечення публічної безпеки і порядку в межах виконання своїх 

посадових обов’язків. 

ПРН12. Надавати кваліфіковані юридичні висновки й консультації в 

конкретних сферах юридичної діяльності. 

ПРН13. Відшуковувати необхідну інформацію в спеціальній літературі, 

базах даних, інших джерелах інформації, аналізувати та об’єктивно оцінювати 

інформацію. 

ПРН15. Модифікувати основні методи та засоби забезпечення охорони 

прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки та 
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порядку. 

РН 20. 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.  

РН21. Здійснювати заходи з виявлення, запобігання, припинення 

адміністративних правопорушень. 

Міждисциплінарні зв’язки: «Актуальні проблеми поліцейської  

діяльності», «Іноземна мова професійного спрямування», «Актуальні проблеми 

превентивної діяльності органів національної поліції», «Комунікативна 

компетентність у правоохоронній діяльності». 

 

 

33. Програма навчальної дисципліни 

Тема №1. Аналіз основних понять, нормативної бази та принципів 

партнерства поліції з іншими органами публічної адміністрації та 

суспільством. 

Поняття поліції України. Основні задачі Національної поліції України. 

Поняття та особливості партнерства. Органи публічної адміністрації.  

Відмінність громадськості від населення. Характеристика партнерства 

Національної поліції України та суспільства. Мета та завдання партнерства 

поліції з органами публічної адміністрації та суспільством. 

Загальні засади та принципи партнерства поліції з органами публічної 

адміністрації та суспільства. Загальні та спеціальні принципи партнерства. 

Правова основа партнерства поліції та суспільства. 

 

Тема №2. Генезіс партнерства поліції з іншими органами публічної 

адміністрації та суспільства. 

Повноваження князя за часів Київської Русі (Х-ХІІІ століття). Пошук 

злочинця по «гарячих слідах». Правоохоронні органи і суспільство в Україні у 

період до Жовтневого перевороту. Партнерство  правоохоронних органів та 

суспільства в період до Великої Вітчизняної війни. Створення громадських 

формувань з охорони громадського порядку після Великої Вітчизняної війни. 

Добровільні народні дружини, як один із видів взаємодії суспільства з 

правоохоронними органами по охороні публічного порядку та безпеки. 

Особливості партнерства поліції з громадськістю на сучасному етапі. 
 

Тема №3. Аналіз основних форм та методів участі громадськості в 

охороні публічного  порядку. 

Правова основа, порядок утворення та види громадських організацій.  

Громадські організації загальної спрямованості та їх роль в сприянні 

діяльності поліції. 
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Поняття, правові засади громадських формувань правоохоронної 

спрямованості, їх види та характеристика. Порядок створення громадських 

формувань з охорони громадського порядку. Статут громадського формування. 

Реєстрація громадського формування. 

Форми взаємодії громадськості з поліцією та їх класифікація. Задачі, функції 

та повноваження громадських формувань по охороні громадського порядку. 

Вимоги до осіб, які є кандидатами до громадського формування з ОГП. 

Навчання формам і методам роботи представника громадського формування з 

ОГП. 

 

Тема №4. Аналіз організації роботи дільничного офіцера поліції з 

іншими органами публічної адміністрації та суспільства.  

 Дільничний офіцера поліції– основний представник поліції серед 

населення. Основні задачі дільничного офіцера поліції. Організація роботи 

дільничного офіцера поліції по налагодженню взаємодії з населенням. Робота з 

населенням та громадськими формуваннями  на адміністративній дільниці 

щодо охорони публічного порядку і громадської безпеки, профілактики 

правопорушень.  

 Організація проведення індивідуально-профілактичної роботи 

дільничного офіцера поліції з громадськістю. 

 Організація попередження і припинення кримінальних та 

адміністративних правопорушень. Участь у розкритті кримінальних та 

правопорушень, скоєних на території адміністративної дільниці. 

 Організація роботи дільничного інспектора поліції по налагодженню 

взаємодії з населенням в сільській місцевості. Робота дільничного офіцера 

поліції з населенням в сільській місцевості по профілактиці правопорушень.  

 Організація проведення індивідуально-профілактичної роботи 

дільничного офіцера поліції з людьми. Організація попередження і припинення 

злочинів та адміністративних правопорушень. Участь у кримінальному 

провадженні. 

 

Тема №5. Громадський контроль та контроль органів публічної 

адміністрації за діяльністю поліції. 

 Поняття контролю. Види контролю. Контроль, як засіб забезпечення 

законності та дисципліни в державному управлінні. Поняття та ознаки 

громадського контролю. Контроль з боку органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування за діяльністю поліції. Форми громадського контролю за 

діяльністю поліції. Звіт про поліцейську діяльність. Прийняття резолюції 

недовіри керівникам органів поліції. Взаємодія між керівниками 

територіальних органів поліції та представниками органів місцевого 

самоврядування. Спільні проекти з громадськістю. Залучення громадськості до 

розгляду скарг на дії чи бездіяльність поліцейських. 
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Тема №6. Аналіз зарубіжного досвіду партнерства поліції із 

суспільством. 

 Основні принципи та форми взаємодії з громадськістю правоохоронних 

органів зарубіжних країн.  Участь населення в охороні публічного порядку в 

зарубіжних країнах. Особливості партнерства поліції та населення в США. 

Робота з дітьми в Німеччині. Сусідське спостереження, та його особливості. 

Програма «Зупини злочинця». Шляхи вдосконалення співробітництва з 

населенням. Особливості форм участі громадськості зарубіжних країн у наданні 

допомоги поліції в охороні публічного порядку і попередженні правопорушень. 
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44..Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л с п інд с.р. л с п інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема №1. Аналіз 

основних понять, 

нормативної бази 

та принципів 

партнерства поліції 

з іншими органами 

публічної 

адміністрації та 

суспільством. 

      17 2    15 

Тема №2. Генезіс 

партнерства поліції 

з іншими органами 

публічної 

адміністрації та 

суспільства. 

      15     15 

Тема №3. Аналіз 

основних форм та 

методів участі 

громадськості в 

охороні публічного  

порядку. 

      19 2 2   15 

Тема №4. Аналіз 

організації роботи 

дільничного 

офіцера поліції з 

іншими органами 

публічної 

адміністрації та 

суспільства.  

      17 2    15 
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Тема №5. 

Громадський 

контроль та 

контроль органів 

публічної 

адміністрації за 

діяльністю поліції. 

      12 2    10 

Тема №6. Аналіз 

зарубіжного 

досвіду 

партнерства поліції 

із суспільством. 

      10     10 

Усього годин на 

навчальну 

дисципліну 

      90 8 2   80 

 
 

5.Теми семінарських занять 

(для заочної форми навчання) 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема №3. Аналіз основних форм та методів участі 

громадськості в охороні публічного  порядку. 

2 

 Разом 2 

 

6.Самостійна робота 

(для заочної форми навчання) 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема №1. Аналіз основних понять, нормативної бази та 

принципів партнерства поліції з іншими органами 

публічної адміністрації та суспільством. 

15 

2 Тема №2. Генезіс партнерства поліції з іншими органами 

публічної адміністрації та суспільства. 

15 

3 Тема №3. Аналіз основних форм та методів участі 

громадськості в охороні публічного  порядку. 

15 

4 Тема №4. Аналіз організації роботи дільничного офіцера 

поліції з іншими органами публічної адміністрації та 

населенням. 

15 
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5 Тема №5. Громадський контроль та контроль органів 

публічної адміністрації за діяльністю поліції. 

10 

6 Тема №6. Аналіз зарубіжного досвіду партнерства 

поліції із суспільством. 

10 

7 Разом  80 

 

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 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 вищої 

освіти можуть підготувати і надати доповіді під час проведення семінарських 

занять або засідань наукового 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 

 (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: 
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- 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. 
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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; викладає матеріал непослідовно, неточно, 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 А, В, С, D, E / “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; допускає неточності у розкритті окремих теоретичних 

положень, норм та визначень. 

Оцінка F, Fx / “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; викладає матеріал непослідовно, нелогічно, фрагментарно, неточно, 

стисло; відсутня переконливість у викладенні матеріалу. 
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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. Історичний аспект взаємодії поліції із органами публічної 

адміністрації.  

2. Поняття органів публічної адміністрації. 

3. Взаємодія представників населення з правоохоронними органами 

до Жовтневого перевороту 1917 року. 

4. Форми взаємодії поліції та населення до другої Світової війни. 

5. Роль добровільних народних дружин в профілактиці 

правопорушень. 

6. Товариські суди, та їх місце в забезпеченні публічного порядку. 

7. Поняття громадських організацій та їх ознаки. 

8. Позаштатні працівники міліції (поліції). 

9. Види позаштатних працівників поліції в історичному аспекті. 

10. Правова основа, порядок утворення та види громадських 

організацій.  

11. Роль громадських організацій в охороні громадського порядку, 

профілактиці правопорушень, сприянні співробітникам поліції в попередженні, 

розкритті та розслідуванні правопорушень.  
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12. Політичні партії та їх допомога роботі поліції.  

13. Поняття, правові засади громадських формувань правоохоронної 

спрямованості, їх види та їх характеристика.   

14. Форми взаємодії поліцією з органами публічної адміністрації та їх 

класифікація.  

15. Задачі, функції та повноваження громадських формувань по 

охороні громадського порядку.  

16. Особливості взаємодії поліції з органами публічної адміністрації в 

зоні проведення операції об’єднаних сил.   

17. Вимоги до осіб, які є кандидатами на посаду члена громадського 

формування з ОГП.  

18. Порядок підбору кандидатів на посаду  члена громадського 

формування з ОГП.  

19. Методи взаємодії поліції з органами публічної адміністрації та 

громадськістю.  

20. Навчання формам і методам роботи члена громадського 

формування з ОГП.  

21. Організація діяльності члена громадського формування з ОГП.  

22. Поняття взаємодії в соціумі.  

23. Моделі взаємодії  органів публічної адміністрації та поліції.  

24. Канали взаємодії поліції з населенням.  

25. Форми і зміст взаємодії мешканців з співробітниками поліції в 

районах мешкання.  

26. Детермінанти готовності населення до співробітництва з поліцією.  

27. Використання новітніх технологій та засобів масової інформації для 

взаємодії поліції з населенням.  

28. Взаємодія поліції з громадськістю при проведенні профілактичної 

роботи з неповнолітніми.    

29. Дільничний офіцер поліції – основний представник поліції серед 

населення. 

30. Основні задачі дільничного офіцера поліції.  

31. Організація роботи дільничного офіцера поліції по налагодженню 

взаємодії з органами публічної адміністрації.  

32. Робота з населенням та громадськими формуваннями  на 

поліцейській дільниці щодо охорони публічного порядку і публічної безпеки, 

профілактики правопорушень. 

33. Організація проведення індивідуально-профілактичної роботи 

дільничного офіцера поліції з людьми.  

34. Організація попередження і припинення кримінальних та 

адміністративних правопорушень.  

35. Основні принципи та форми взаємодії з громадськістю 

правоохоронних органів зарубіжних країн. 
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36. Участь населення в охороні публічного порядку в зарубіжних 

країнах.  

37. Партнерство поліції та суспільства в Бельгії.  

38. Досвід Данії щодо питань партнерства поліції та суспільства. 

39. Дільниці поліції для населення (Великобританія, Канада).  

40. Сусідська варта. 

41. Особливості партнерства поліції та суспільства в Німеччині. 

42. Моделі взаємодії поліції та суспільства в зарубіжних країнах. 

43. Шляхи вдосконалення співробітництва з населенням.   

44. Особливості форм участі громадськості зарубіжних країн у наданні 

допомоги поліції в охороні громадського порядку і попередженні 

правопорушень. 

45. Основне призначення та повноваження добровільних народних 

дружин. 

46. Вказати особливості проведення профілактичної роботи з дітьми. 

47. В чому полягає проект  Community Policing. 

48. Позитивні аспекти партнерства поліції та суспільства, на прикладі 

Швеції. 

 

12. Рекомендована література 

 

Нормативно-правові акти: 

 

1. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 

червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30 – Ст.141. Із 

наступними змінами та доповненнями. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80. 

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10.  

3. Кодекс законів про працю України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08.  

4. Сімейний кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-

14.  

5. Податковий кодекс України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.  

6. Про запобігання та протидію домашньому насильству: Закон України від 

07 грудня 2017 № 2229-19 // Відомості Верховної Ради (ВВР). - 2018. 

7. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: 

Закон України № 4004 від 24.02.1994р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12.  

8. Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових 

виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення: Закон України від 

22.09.2005 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2899-15.  



 

 

16 

 

 

9. Про Державний бюджет України на 2021: Закон України.               URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1082-20. 

10. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р.  

№280/97-ВР                      URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-

%D0%B2%D1%80#Text 

11. Про центральні органи виконавчої влади: Закон України  від 17.03.2011р.                          

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3166-17#Text 

12. Про Службу безпеки України: Закон України від 25.03.1992р. № 2229-XII 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12#Text. 
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12. https://www.rnbo.gov.ua – Рада Національної безпеки та оборони 

України 

13. https://nazk.gov.ua/uk – Національне агентство з питань запобігання 

корупції 

14. https://nabu.gov.ua – Національне антикорупційне бюро України 

15. https://www.npu.gov.ua – Національна поліція України 

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

Інші офіційні видання: 

17. http://www.rada.gov.ua – Відомості Верховної Ради України. 

18. http://ukurier.gov.ua/uk – Урядовий кур’єр. 

19. http://www.golos.com.ua – Голос України. 

20. http://ovu.com.ua/articles – Офіційний вісник України 

21. http://ovu.com.ua – Правова інформація України 

22. http://www.nau.kiev.ua – «Інформтехнологія» - правові бази 

23. http://www.lawbook.org.ua – Бібліотека юриста 

24. http://www.liga.kiev.ua Jlira – Всеукраїнська мережа розповсюдження 

правової інформації.  

25. www.ukraine.org/press.html – Українська преса 

26. http://www.practix.com – Юридична практика 
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