
МВС УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Кафедра адміністративної діяльності поліції 

факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності 

навчальна дисципліна

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ ЩОДО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ПОРЯДКУ



Предметом вивчення навчальної дисципліни є організація

діяльності поліції щодо забезпечення публічної безпеки та порядку, як

система знань про врегульовану переважно нормами адміністративного

права діяльність поліції щодо використання науково-обґрунтованих

способів та методів забезпечення прав і свобод громадян, громадського

порядку і безпеки, попередження й припинення злочинів та інших

правопорушень, дій працівників поліції при проведенні масових заходів та

інших ситуаціях, виконання контрольно-наглядових функцій..



Метою викладання навчальної дисципліни «Організація діяльності поліції

щодо забезпечення публічної безпеки та порядку» є сприяння 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, формувати та розвивати правові знання здобувачів

вищої освіти, уміння аналізувати нормативно-правові акти та інші документи;

виробляти навички самостійного аналізу адміністративно-правових явищ, умінь

за¬стосовувати отримані знання при оцінці конкретної ситуації; виробляти настанови

на оволодіння професійними вміннями та навичками.



Викладач навчальної дисципліни професор кафедри 

кандидат юридичних наук, доцент

Павлютін Юрій Миколайович
Освіта повна вища, у 2003 році закінчив Академію державної податкової

служби України і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Облік і

аудит» та здобув кваліфікацію економіста, у 2006 році закінчив

Міжрегіональну Академію управління персоналом і отримав повну вищу

освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію юриста.

У 2016 році захистив дисертаційне дослідження на здобуття наукового

ступеня кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 -

кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-

розшукова діяльність за темою «Виявлення і розслідування легалізації

(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом». У 2020 році

рішенням вченої ради Одеського державного університету внутрішніх

справ, Міністерства освіти і науки України присуджено вчене звання

«доцент».

На даний час працює начальником управління протидії економічним

правопорушенням ГУ ДФС в Одеській області.



ПУБЛІЧНА БЕЗПЕКА – це багаторівневий, різноспрямований, динамічний феномен, який

відображає функціонально спроможні параметри діяльності системи спеціалізованих суб’єктів

захисту населення від загроз (їх нейтралізації та запобігання їм) техногенного, криміногенного,

іншого антропогенного й природничо детермінованого характеру, а також стан суспільного та

особистого спокою, що ґрунтується на рівновазі між існуючими і потенційними загрозами та

наявним і можливим станом захисту від них, за якого забезпечується нормальний прогресивний

розвиток соціальних груп і населення держави в цілому, реалізація людського потенціалу.


