
 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Публічне адміністрування у сфері правоохоронної діяльності 
 

1. Кафедра: Адміністративного права та адміністративного процесу 

2.Інформація про 

викладача. 

Сірко Вікторія Сергіївна – кандидат юридичних наук., 

доцент кафедри адміністративного права та 

адміністративного процесу факультету підготовки 

фахівців для підрозділів превентивної діяльності. Автор 

більше 40 наукових праць. Досвід роботи 4 роки. 

У 2021 році пройшла міжнародне стажування 

(adminstrative and legal status of a volunteer organization). 

Люксембург. 

Сфера наукових інтересів: Адміністративне право, 

проблеми розвитку адміністративного права. 

З викладачем можна зустрітися: м. Одеса, пров. 

Сабанський, 4 каб. 230, електронна адреса 

sirkovika@ukr.net 

3. Ступінь вищої освіти Бакалавр 

4. Форма навчання Денна, заочна 

5. Статус навчальної 

дисципліни 

Вибіркова 

6. Місце в структурно-

логічній схемі 

Викладається у першому семестрі на третьому році 

навчання.  

7. Кількість кредитів 

ЄКТС: 

- загальна кількість 

годин: 

- з них аудиторних годин: 

- лекції:  

- семінарські заняття: 

-практичні 

- самостійна робота: 

3    3 

 

90  90 

 

34  12 

16    6 

18    6 

      

56   78 

8. Короткий зміст 

навчальної дисципліни 

       Дана навчальна дисципліна є теоретичною та 

практичною основою сукупності знань та вмінь, що 

формують профіль фахівця в галузі правоохоронної 

діяльності з питань публічного адміністрування. 

       Метою викладання дисципліни є формування у  

знань з питань предмету публічного адміністрування, 

функціонування органів публічного адміністрування, 

ознайомлення студентів з публічним адмініструванням 

як процесом вироблення, прийняття та виконання 

управлінських рішень, механізмом надання 

адміністративних послуг, що надаються 

правоохоронними органами, системою публічного 

адміністрування у правоохоронній сфері. 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни 



 

полягає у здобутті здобувачами вищої освіти 

узагальнених, систематизованих знань з: 

– поняття публічного адміністрування у сфері 

правоохоронної діяльності як системного суспільного 

явища; 

– закономірностей публічного адміністрування у сфері 

правоохоронної діяльності ,їх форм та методів; 

– поняття про процеси вироблення, прийняття та 

виконання управлінських рішень; 

– організаційно-правових засад публічного 

адміністрування у правоохоронній сфері; 

– поняття корупції та видів заходів щодо запобігання 

проявам корупції у правоохоронній сфері; 

– відповідальність органів державної влади в сфері 

публічного адміністрування правоохоронної діяльності. 

9.Міждисциплінарні 

зв’язки 

Дисципліна «Публічне адміністрування у сфері 

правоохоронній діяльності» має безпосередній зв’язок 

з: 

 адміністративним правом; 

 кримінальним правом; 

 адміністративним процесом; 

 кримінальним процесом; 

 судові та правоохоронні органи України 

 

10. Форми і методи 

навчання: 

Заняття проводяться у формі лекцій, семінарських 

занять. Лекції здійснюються з ключових проблем 

курсу. 

Методами навчання є: діалектичний метод який  

поділяється на динаміку та статику, метод формування 

пізнавальних інтересів, метод контролю та 

самоконтролю у процесі навчання. 

 11.Форми контролю. Залік 

12. 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 
Підсумкови

й 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 
Підсумкови

й 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 
 

13.Результати навчання:  

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач 

вищої освіти повинен набути: 

-знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності службовців публічного 

адміністрування в правоохоронній сфері; 

-орієнтуватися у законодавстві та спеціальні літературі 

в галузі публічного адміністрування у сфері 

правоохоронної діяльності  

  

- вміння порівнювати національне законодавство у 

сфері правоохоронної діяльності з міжнародними 

стандартами; 

- керуватися принципами права при виконанні своїх 

професійних обов’язків  

14. Основні 

інформаційні джерела 

1. Конституція України : Закон України від 

28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. URL: 

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

звернення: 03.11.2020).  

2. Кодекс адміністративного судочинства 

України : Закон України від  06.06.2005 р. №  2747-IV. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15 (дата 

звернення: 03.11.2020).  

3. Кодекс України про адміністративні 

правопорушення : Закон України від 07.12.1984 р. № 

№ 8073-X. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/80731-10 

(дата звернення 02.11.2020). 

4. Лісовий кодекс України [Електронний 

ресурс] : закон України від 21. 01. 1994 р. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3852-12. – Назва з 

екрану. 

5. Митний кодекс України [Електронний 

ресурс] : закон України від 13. 03. 2012 р. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4495-17. – Назва з 

екрану. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-ВР
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15
https://zakon.rada.gov.ua/go/80731-10
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3852-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4495-17


 

6. Повітряний кодекс України [Електронний 

ресурс] : закон України від 19. 05. 2011 р. 

URL:http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3393-17. – 

Назва з екрану. 

7. Про запобігання корупції [Електронний 

ресурс] : закон України від 14. 10. 2014 р. 

URL:http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1700-18. – 

Назва з екрану. 

8. Про затвердження Інструкції з оформлення 

поліцейськими матеріалів про адміністративні 

правопорушення у сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, 

затверджена Наказом МВС України від 13.01.2020 № 13 

(із змінами і доповненнями від 27.05.2020р.) URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/go/z0113-20 

... 
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