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Поліцейські заходи та заходи адміністративного примусу 
 

1. Кафедра: Адміністративної діяльності поліції 

2. Ступінь вищої освіти Бакалавр 

3. Інформація про 

викладача  

завідувач кафедри адміністративної діяльності поліції  

Корнієнко М.В. 

3. Статус навчальної 

дисципліни 

вибіркова 

4. Місце в структурно-

логічній схемі 

Викладається у третьому семестрі на другому році 

навчання для денної форма навчання та для заочної 

форми навчання. 

5. Кількість кредитів 

ЄКТС: 

- загальна кількість 

годин: 

3          

 

90       

6. Короткий зміст 

навчальної дисципліни 

Поліцейські заходи та заходи адміністративного 

примусу є однією з вибіркових навчальних дисциплін, 

яка вивчається у закладах вищої освіти юридичного 

профілю. Вона передбачає вивчення комплексу 

теоретичних положень та практичних навичок, 

нормативного матеріалу щодо питань застосування 

поліцейських заходів та заходів адміністративного 

примусу під час охорони публічного порядку та 

публічної безпеки працівниками поліції України. 

Під час вивчення навчальної дисципліни у 

здобувачів вищої освіти   формуються такі поняття, як   

заходи адміністративного примусу, порядок їх 

застосування; цілі поліцейських заходів; цілі примусу; 

категорія осіб, до яких застосовуються; 

адміністративне затримання, громадський порядок, 

громадська безпека,  та інші. 

Метою навчальної дисципліни «Поліцейські 

заходи та заходи адміністративного примусу» є 

формування ціннісних орієнтирів здобувачів вищої 

освіти відповідно до ідеалів гуманізму, демократії, 

соціальної справедливості, поваги до особистості;  

сприяти становленню сучасного всебічно-розвинутого 

висококваліфікованого фахівця для підрозділів 

Національної поліції, здатного на достатньому рівні 

репрезентувати зазначені підрозділи у відносинах з 

іншими державними органами, органами місцевого 

самоврядування та громадянами.  

Завданням навчальної дисципліни - є глибоке 

засвоєння теоретичного матеріалу на семінарських та 



практичних заняттях згідно тематичного плану. 

Реалізації цього завдання спрямовується на 

формування у працівників поліції знань, вмінь та 

навичок, які відповідають професійно-

кваліфікаційним характеристикам основних посад 

працівників Національної поліції України та 

завданням, які ставляться перед поліцією на 

конкретному етапі розвитку українського суспільства.  

7.Міждисциплінарні 

зв’язки 

Поліцейські заходи та заходи адміністративного 

примусу, як спеціальний курс має тісний зв'язок  з 

конституційним, адміністративним та іншими галузями 

права, поліцейською та адміністративною діяльністю,  

іншими навчальними  дисциплінами, що вивчаються в 

Одеському державному університеті внутрішніх справ. 

8. Форми і методи 

навчання: 

Заняття проводяться у формі лекцій, семінарських та 

практичних занять. Лекції здійснюються з ключових 

проблем курсу. 

Методами навчання є: аналіз та синтез, історичний, 

логічний, діалектичний, пізнавальний, проблемно-

пошуковий та дослідницький. 

9. Форма контролю: Залік   

10. Методи та критерії 

оцінювання: 

Система оцінювання передбачає накопичення 100 

балів з кожної навчальної дисципліни, які 

перераховуються в національну шкалу та шкалу 

оцінювання ЄКТС.  

Встановлюються: максимальні суми балів за 

виконання завдань у рамках аудиторної, самостійної 

роботи та модульної контрольної роботи - 60 балів;         

40 балів - за виконання завдань, винесених на 

підсумковий контроль. 

ДЛЯ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль 
Підсумковий 

контроль 

Аудиторна 

робота 

Самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 

ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН 

(Е) 
≤ 30 ≤ 20 ≤ 10 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = 

ПК+Е ≤100 



ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль 
Підсумковий 

контроль 

Аудиторна 

робота 
Самостійна робота 

ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН 

(Е) ≤ 20 ≤ 40 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = 

ПК+Е ≤100 
 

11. Результати 

навчання:  

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми 

«бакалавр» підготовки  спеціальності «Правоохоронна 

діяльність» здобувачі вищої освіти повинні:  

      знати: положення законодавства України, що 

регулюють порядок застосування заходів 

адміністративного примусу та поліцейських заходів; 

правову основу застосування адміністративного примусу 

та поліцейських заходів; основи тактики здійснення 

поліцейських заходів; методи та порядок оформлення 

заходів примусу. 

        вміти: застосовувати знання у практичних 

ситуаціях; адаптовуватись до нових ситуацій; приймати 

обґрунтовані рішення; відтворювати основні поняття та 

категорії, що відображають сутність заходів примусу; 

довільно використовувати засвоєні знання для 

розв’язання типових ситуацій, що виникають під час 

діяльності працівників поліції, а також організовувати 

свою діяльність на основі певного алгоритму; складати 

необхідні службові, графічні та інші документи; 

переосмислювати наявні знання стосовно нових фактів; 

адаптувати раніше отриманий досвід до змінних умов та 

нестандартних ситуацій; варіативно розв’язувати 

професійні завдання. 

12. Основні 

інформаційні джерела 

1. Конституція України : Закон України від 28 черв. 

1996 р. № 254к/96-ВР. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-ВР (дата 

звернення: 03.08.2021).  

2. Кодекс України про адміністративні 

правопорушення : Закон України від 07 груд. 1984 

р. № № 8073-X. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/go/80731-10 (дата 

звернення 02.08.2021). 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-ВР
https://zakon.rada.gov.ua/go/80731-10


3. Про Національну поліцію : Закон України від 02 

липн. 2015 р. № 580 – VIII. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19 (дата 

звернення: 21.06.2021).  

4. Про затвердження Інструкції з організації 

діяльності дільничних офіцерів поліції:  Наказ  

МВС  України  від  28.07.2017  №  650 //  

Офіційний  вісник України. – 2017. – № 70. – Стор. 

471. – Стаття 2136.  

5. Про затвердження Інструкції з організації роботи 

підрозділів ювенальної превенції Національної 

поліції України: Наказ МВС України від 

19.12.2017  № 1044 URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0686-18#Text 

 
 
 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19

