
ПРОГРАМА 

фахового вступного випробування 

для вступу на здобуття освітнього ступеня магістра 

спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність» 

 

Програма вступного випробування з комплексного екзамену зі 

спеціалізації 262 «Правоохоронна діяльність» для вступників щодо здобуття 

освітнього ступеня магістр містить інформацію про зміст та обсяг 

навчальних дисциплін, теоретичні знання та практичні навички з яких 

необхідні для якісного складання вступних випробувань за вказаною галуззю 

знань та освітнім ступенем.  

Метою є формування цілісної системи знань і навичок з українського 

правознавства, сформованого на базі сучасних досягнень юридичної науки, 

надання знань з питань теорії держави і права, основних прав і свобод людей 

й громадян України, безпосередньої та представницької демократії, форм 

державного і територіального устрою України, системи органів державної 

влади та місцевого самоврядування, а також засвоєння правових основ із 

галузей законодавства, як кримінальне, адміністративне право, зокрема.  

Вступне випробування з комплексного екзамену зі спеціальності 262 

«Правоохоронна діяльність» для вступників щодо здобуття освітнього 

ступеня магістр проходять у формі розв’язання тестових завдань із фахових 

дисциплін. Розроблено три варіанти завдань по п’ятдесят тестових питань. 

На кожне з цих питань подано чотири варіанти відповідей, із яких 

правильний лише один. При вирішенні тестових завдань вступник повинен 

ручкою чітко виділити обраний ним номер варіанту відповіді, яку він вважає 

правильною. На розв’язок завдання надається 60 хвилин.  

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

На фаховому випробуванні за кожну правильну відповідь вступнику 

нараховується певна кількість балів, яка зростає пропорційно до кількості та 

правильності виконаних завдань. 

Оцінювання знань вступників здійснюється за шкалою від 200 до 124 

балів. Мінімальна кількість правильних відповідей 12, що дорівнює 124 бали. 

Рівень підготовки вступника 

Результати виконання завдань дозволяють виявити рівень підготовки 

вступника:  

190 – 200 балів;  

174  –  190 балів;  

124–  173 балів; 

Менше 124 балів.  

1 рівень (високий): 190 – 200 балів виставляється вступникам, які в 

повному обсязі виконали тестові завдання, продемонстрували обізнаність з 

усіма поняттями, фактами, термінами; адекватно оперують ними при 

розв’язанні завдань; виявили творчу самостійність, здатність аналізувати 

факти, які стосуються наукових проблем. Усі завдання (тестові завдання) 
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виконані правильно, без помилок.  

2 рівень (середній): 174–190 балів виставляється за умови достатньо 

повного виконання тестових завдань. Розв’язання завдань має бути 

правильним, логічно обґрунтованим, демонструвати творчо-пізнавальні 

уміння та знання теоретичного матеріалу. Разом з тим, у роботі може 

бути допущено декілька несуттєвих помилок. 

3 рівень (достатній): 124–173 бали виставляється за знання, які 

продемонстровані в неповному обсязі. Вони, зазвичай, носять фрагментарний 

характер. Теоретичні та фактичні знання відтворюються репродуктивно, без 

глибокого осмислення, аналізу, порівняння, узагальнення. Відчувається, що 

вступник недостатньо обізнаний з матеріалом джерел із навчальної 

дисципліни та не може критично оцінити наукові факти, явища, ідеї. 

4 рівень (низький): Менше 124 бали виставляється за неправильну або 

поверхневу відповідь, яка свідчить про неусвідомленість і нерозуміння 

поставленого завдання. Літературу з навчальної дисципліни вступник не 

знає, її понятійно-категоріальним апаратом не володіє. Відповідь 

засвідчує вкрай низький рівень володіння програмним матеріалом.  
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ЗМІСТОВНА ЧАСТИНА 

 

«АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 

УКРАЇНИ» 

 

Тема 1. Предмет та система курсу «Адміністративна діяльність 

Національної поліції України». Форми та методи адміністративної 

діяльності Національній поліції України. 

 

Поняття, предмет, завдання та система навчальної дисципліни 

«Адміністративна діяльність Національної поліції України». Поняття та 

сутність адміністративної діяльності Національної поліції України, її 

співвідношення з адміністративним та іншими галузями права Правове 

регулювання адміністративної діяльності Національної поліції  та основні 

напрямки: внутрішньо-організаційний та зовнішній.  Види адміністративної 

діяльності Національної поліції: охорона громадського порядку, здійснення 

дозвільної системи, забезпечення діяльності спеціальних установ поліції, 

забезпечення реалізації прав громадян на вільне пересування та обрання 

місця проживання, забезпечення безпеки дорожнього руху, охорона об’єктів, 

взаємодія з іншими органами правоохоронної системи та ін.. 

Основні форми та методи адміністративної діяльності  органів 

Національної поліції. Переконання. Адміністративний примус. Заходи 

адміністративного примусу: адміністративно-попереджувальні заходи; 

заходи адміністративного припинення; адміністративні стягнення. 

Адміністративний метод. Економічний метод. Метод субординації та 

координації. 

Форми адміністративної діяльності Національної поліції: поняття та 

класифікація. Правові форми: видання актів управління, укладення угод, 

здійснення інших юридично значущих дій. Поняття актів управління та їх 

класифікація. 

Організаційні (неправові) форми адміністративної діяльності 

Національної поліції: здійснення суспільно-організаційних заходів 

Національної поліції;  здійснення матеріально-технічних заходів 

Національної поліції. 

Адміністративні акти Національної поліції. Акти управління та їх 

класифікація: за сферою застосування; за юридичними ознаками; за формою 

видання; за назвою. 
 

Тема 2. Органи Національної поліції як суб’єкти адміністративної 

діяльності. Правова основа проходження служби в органах Національної 

поліції. 
 

Правове положення, завдання та функції Міністерства внутрішніх 

справ України. Завдання, функції та структура Національної поліції. 

Структура, основні завдання та функції поліції . Права і обов’язки 
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працівників поліції . Особовий склад поліції. Принципи діяльності поліції. 

Організація поліції  та її підпорядкованість. Прийняття на службу до поліції. 

Проходження служби в поліції. Правила поведінки та професійної етики 

особового складу органів Національної поліції. Службова дисципліна. 

Дисциплінарний проступок. Види заохочень і стягнень. Строки дії 

адміністративних стягнень. Порядок накладення та оскарження 

дисциплінарного стягнення.  Діяльність поліції  і права громадян. Суть і 

значення законності у діяльності поліції. Причини і умови, що сприяють 

порушенням законності в адміністративній діяльності працівників поліції, 

основні напрямки їх попередження. Способи забезпечення законності в 

адміністративній діяльності поліції. Відповідальність працівників поліції за 

порушення законності. Правовий та соціальний захист співробітників 

Національної поліції. 

 

Тема 3. Адміністративний нагляд органів Національної поліції. 

 

Поняття, зміст і види адміністративного нагляду. Категорії осіб, 

відносно яких адміністративний нагляд не встановлюється. Терміни 

встановлення адміністративного нагляду. Порядок здійснення 

адміністративного нагляду. Порядок припинення адміністративного нагляду. 

Обов’язки піднаглядних. Обмеження дій піднаглядних. Контроль за 

здійсненням адміністративного нагляду. Основні риси та  напрямки 

адміністративного нагляду та якими правилами вони визначаються. Форми та 

методи адміністративного нагляду. Організація загального нагляду за 

додержанням громадянами та посадовими особами загальнообов’язкових 

правил. Організація спеціального нагляду за додержанням громадянами та 

посадовими особами загальнообов’язкових правил. 

Правова основа, підстави і порядок встановлення спеціального 

адміністративного нагляду за матеріалами установ кримінально-виконавчої 

системи.  

Правова основа, підстави і порядок встановлення спеціального 

адміністративного нагляду за матеріалами органів Національної поліції . 

Порядок здійснення спеціального адміністративного нагляду за 

особами, звільненими з місць позбавлення волі. Характеристика порушень 

адміністративного нагляду: неявка за викликом органу внутрішніх справ у 

вказаний термін і ненадання усних або письмових пояснень з питань, 

пов'язаних з виконанням правил адміністративного нагляду; неповідомлення 

працівників поліції, які здійснюють адміністративний нагляд, про зміну 

місця роботи чи проживання або про виїзд за межі району (міста) у 

службових справах; порушення заборони виходу з будинку (квартири) у 

визначений час, який не може перевищувати восьми годин на добу; 

порушення заборони перебування у визначених місцях району (міста); не 

реєстрація в поліції.  

Характеристика обмежень, які можуть встановлюватися судом, щодо 

осіб, які перебувають під адміністративним наглядом: заборона виходити з 
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будинку (квартири) поза визначеним часом, який не може перевищувати 

восьми годин на добу; заборона перебувати в ресторанах, кафе та інших 

місцях району (міста), визначених постановою про встановлення обмежень; 

заборона виїзду чи обмеження часу виїзду в особистих справах за межі 

району (міста); реєстрація в поліції від одного до чотирьох разів на місяць.  

Правові підстави припинення адміністративного нагляду за особами, 

звільненими з місць позбавлення волі: погашення або зняття судимості з 

особи, яка перебуває під наглядом; встановлення того що піднаглядний 

перестав бути небезпечним для суспільства і позитивно характеризується за 

місцем роботи або навчання й проживання; у випадку закінчення терміну, на 

який його встановлено, якщо органом Національної поліції  не подано 

клопотання про продовження нагляду або суддя відмовив у продовженні 

нагляду; у випадку засудження піднаглядного до позбавлення волі і 

направлення його до місця відбування покарання; у випадку смерті 

піднаглядного. 

 

Тема 4. Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції. Провадження 

із зверненнями громадян в органах Національної поліції. 

 

Юрисдикція. Види юрисдикцій. Поняття, та особливості 

адміністративно-юрисдикційна діяльність Національної поліції. Види 

адміністративних стягнень. Види адміністративних стягнень, що можуть 

бути застосовані до неповнолітніх. Адміністративні стягнення, що 

застосовуються органами поліції. Поняття та види провадження у справах 

про адміністративні правопорушення, які підвідомчі органам Національної 

поліції, його стадії. Принципи адміністративного провадження: законність; 

принцип охорони інтересів особистості та держави; принцип об’єктивної 

істини; принцип національної мови; принцип змагальності сторін; принцип 

публічності і гласності; принцип швидкості і оперативності; принцип 

рівності громадян. Спеціальні риси провадження, що здійснюються органами 

поліції. Основні стадії провадження по справах про адміністративні 

правопорушення в цілому і провадження по справах, підвідомчих органам 

поліції. Стадія порушення адміністративного провадження і 

адміністративного розслідування. Стадія розгляду справи про 

адміністративне правопорушення та винесення по ній постанови. Стадія 

перегляду справи у зв’язку з оскарженням постанови. Стадія виконання 

постанови про накладення адміністративного стягнення. 

Суб’єкти адміністративно-юрисдикційної діяльності та адміністративна 

підвідомчість. Види адміністративної підвідомчості: суб’єктивна, об’єктивна; 

альтернативна та виключна. Компетенція. Підвідомчість. Підвідомчість 

справ органам поліції. 

Суть і значення законності у діяльності поліції. Правове регулювання 

провадження із звернень громадян. Види звернень та вимоги щодо звернень. 

Права громадян, який подав звернення. Обов’язки поліції щодо розгляду 

звернень. Реєстрація звернень громадян в органах Національної поліції. 
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Порядок та строки розгляду звернень. Прийом, реєстрація, облік та розгляд в 

поліції заяв, повідомлень та іншої інформації про злочини та пригоди. 

Відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян. 

 

Тема 5. Організація діяльності патрульної поліції. 

 

Призначення, завдання та правові підстави діяльності патрульної 

поліції. Принципи  діяльності патрульної поліції: законності, гуманізму, 

поваги до особи, соціальної справедливості, взаємодії з іншими державними 

органами, трудовими колективами, громадськими об’єднаннями і 

населенням. 

Організаційно-структурна побудова патрульної поліції, її сили та 

засоби, види нарядів, їх основні функціональні обов’язки та права. 

Порядок підготовки та інструктажу нарядів патрульної поліції. 

Організація контролю за несенням служби патрульної поліції. 

 

Тема 6. Організація діяльності чергових частин і спеціальних установ 

органів Національної поліції. 

 

Загальні положення діяльності чергових частин  органів Національної 

поліції: поняття, структура  та основні завдання.  

Принципи роботи чергових частин.  

Організація діяльності чергової частини. Обов’язки начальника 

чергової частини. Обов’язки головного інспектора-чергового чергової 

частини. Склад добового наряду чергової частини. Обов’язки 

відповідального. Обов’язки заступника відповідального. 

Організація діяльності чергових частин ГУ НП. Обов’язки начальника 

чергової частини. Обов’язки оперативного чергового ГУ НП. 

Обов’язки помічників відповідальних по органу Національної поліції . 

Склад добового наряду чергової частини та СОГ. 

Порядок зміни чергових по територіальному органу поліції. Критерії 

оцінки службової діяльності працівників чергових частин. 

Права та обов’язки чергового. Дії чергового під час раптової смерті чи 

самогубства. Перелік осіб, які не підлягають затриманню. Обов’язки 

чергового при адміністративному затриманні особи. Обов’язки чергового при 

доставлянні неповнолітнього, який скоїв правопорушення. Контроль за 

діяльністю чергових частин. 

Правове положення ізоляторів тимчасового тримання Національної 

поліції. Організація діяльності ізоляторів тимчасового тримання 

Національної поліції  України. Права й обов’язки осіб, які тримаються в ІТТ. 

Підстави для приймання та тримання в ІТТ осіб, які тримаються під вартою. 

Охорона затриманих і взятих під варту осіб, склад і розстановка нарядів. 

Забезпечення режиму тримання осіб, які знаходяться в ІТТ. Порядок 

виведення з камер та конвоювання утримуваних в ІТТ осіб. Підстави та 

порядок звільнення осіб з ІТТ. Порядок забезпечення прав осіб, які 
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знаходяться в ІТТ: 1) порядок розгляду скарг і заяв; 2) порядок листування з 

родичами та іншими особами; 3) порядок надання й проведення побачень, 

приймання і вручення передач; 4) порядок проведення прогулянок. Підстави 

та порядок звільнення з ІТТ. Матеріально – побутове забезпечення і медичне 

обслуговування осіб, які знаходяться в ІТТ. Контроль за організацією та 

несенням служби з охорони затриманих і осіб, які тримаються під вартою.  

 

Тема 7. Організація діяльності дільничних офіцерів поліції. 

 

Правова основа діяльності служби дільничних офіцерів поліції.  

Структура служби дільничних офіцерів поліції. Принципи діяльності 

служби дільничних офіцерів поліції. Поняття дільничного інспектора поліції. 

Основні завдання працівників служби дільничних офіцерів поліції. 

Організація роботи дільничних офіцерів поліції Департаменту 

превентивної діяльності. 

Порядок призначення старших дільничних (дільничних) офіцерів 

поліції та їх помічників. 

Права та обов’язки старших дільничних (дільничних)  офіцерів  поліції. 

Організація роботи дільничного інспектора поліції на адміністративній 

дільниці. 

Особливості організації роботи дільничного інспектора поліції в 

сільській місцевості. 

Організація роботи старшого дільничного інспектора поліції у межах 

адміністративної зони. 

Організація проведення індивідуально-профілактичної роботи. 

Взаємодія дільничного інспектора поліції з патрульними нарядами, 

громадськими формуваннями та населенням щодо охорони громадського 

порядку, профілактики правопорушень. 

Організація діяльності дільничних офіцерів по роботі з населенням та 

громадськими формуваннями з охорони громадського порядку. 

 

Тема 8. Діяльність органів Національної поліції щодо здійснення 

дозвільної системи. 

 

Правове регулювання дозвільної системи органів Національної поліції . 

Визначення дозвільної системи. Призначення дозвільної системи та 

завдання органів Національної поліції щодо її забезпечення. Перелік та 

характеристика предметів, матеріалів і речовин підприємств, майстерень і 

лабораторій, на які поширюється дозвільна система (об’єктів дозвільної 

системи).  

Завдання органів Національної поліції у сфері здійснення дозвільної 

системи.  

Умови та порядок видачі дозволів на функціонування об’єктів 

дозвільної системи. 

Вимоги, що ставляться до відкриття та функціонування об’єктів, 
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зберігання та перевезення предметів і речовин дозвільної системи. Види 

дозволів і порядок їх видачі. Перелік обставин, що обмежують або 

виключають допуск сторонніх осіб до об’єктів, предметів чи речовин 

дозвільної системи. 

Облік власників зброї, пристроїв. Видача дозволів на придбання, 

зберігання, перевезення і використання вогнепальної зброї, бойових припасів 

до неї, основних частин зброї, холодної зброї, пристроїв та патронів до них, 

пневматичної зброї, вибухових матеріалів і речовин, відкриття і 

функціонування об’єктів дозвільної системи. Права органів Національної 

поліції у разі виявлення порушень правил дозвільної системи. Контроль за 

об’єктами дозвільної системи. Придбання, зберігання, перевезення, облік і 

використання вибухових матеріалів. 

Адміністративна відповідальність за порушення правил дозвільної 

системи. Організація нагляду поліції за дотриманням правил дозвільної 

системи. 
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«АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛІЦІЇ» 

 

Тема №1. Поняття ознаки та зміст адміністративно-юрисдикційної 

діяльності поліції. 

 

Поняття, предмет, завдання та система навчальної дисципліни 

«Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції». Поняття та сутність 

адміністративної юрисдикції, її співвідношення з адміністративним та 

іншими галузями права. Види адміністративної юрисдикції: адміністративно-

регулятивна, адміністративно-судочинна, адміністративно-деліктна. Правове 

регулювання адміністративно-юрисдикційної діяльності. Функції, методи та 

форми адміністративно-юрисдикційної діяльності поліції. Процесуальні 

форми адміністративної юрисдикції. Правові акти адміністративної 

юрисдикції. Місце Національної поліції України серед суб'єктів 

адміністративно-юрисдикційної діяльності.  

Функції адміністративно-юрисдикційної діяльності поліції: охоронна, 

виховна, регулятивна, наступальна, превентивна. Функції адміністративно-

юрисдикційної діяльності реалізуються за допомогою методів. Методи 

адміністративно-юрисдикційної діяльності Національної поліції України: 

переконання і примус. Класифікація заходів адміністративного примусу: 

адміністративного запобігання, припинення правопорушення і стягнення.  

Види проваджень в справах про адміністративні правопорушення. Стадії 

провадження: порушення справи про адміністративне правопорушення та 

винесення за справою постанови; розгляд справи про адміністративне 

правопорушення та винесення за справою постанови; оскарження (або 

опротестування) постанови за справою про адміністративне правопорушення 

(факультативна стадія); виконання постанови про накладення 

адміністративного стягнення.  

 

Тема № 2. Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції щодо 

розгляду та вирішення звернень громадян. 

 

Правова основа діяльності поліції щодо розгляду та вирішення звернень 

громадян. Суть і значення законності у діяльності поліції. Правове 

регулювання провадження із звернень громадян. Види звернень та вимоги 

щодо звернень. Права громадянина, який подав звернення. Обов’язки поліції 

щодо розгляду звернень. Реєстрація звернень громадян в Національної 

поліції України. Порядок та строки розгляду звернень. Прийом, реєстрація, 

облік та розгляд поліцією заяв, повідомлень та іншої інформації про злочини 

та пригоди. Відповідальність за порушення законодавства про звернення 

громадян. Особливості розгляду звернень громадян у підрозділах 

Національної поліції України. Провадження щодо звернень громадян в 

Національній поліції України. Документообіг у справах щодо розгляду та 

вирішення скарг громадян поліцією. 
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Тема № 3. Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції щодо 

провадження в справах про адміністративні правопорушення. 

 

Поняття, завдання та принципи провадження у справах про 

адміністративні правопорушення, які підвідомчі Національній поліції 

України, його стадії. Учасники провадження у справах про адміністративні 

правопорушення.  

Принципи адміністративного провадження: законність; принцип 

охорони інтересів особистості та держави; принцип об’єктивної істини; 

принцип національної мови; принцип змагальності сторін; принцип 

публічності і гласності; принцип швидкості і оперативності; принцип 

рівності громадян. Спеціальні риси провадження, що здійснюються органами 

Національної поліції України. Основні стадії провадження по справах про 

адміністративні правопорушення в цілому і провадження по справах, 

підвідомчим органам Національної поліції України. Стадія порушення 

адміністративного провадження і адміністративного розслідування. Стадія 

розгляду справи про адміністративне правопорушення та винесення по ній 

постанови. Стадія перегляду справи у зв'язку з оскарженням постанови або 

внесенням подання прокурора на постанову. Стадія виконання постанови про 

накладення адміністративного стягнення. 

Суб’єкти адміністративно-юрисдикційної діяльності та адміністративна 

підвідомчість. Заходи забезпечення у справах про адміністративні 

правопорушення.  

 

Тема № 4. Особливості діяльності поліції щодо розгляду та 

вирішення справ про адміністративні правопорушення, що посягають 

на громадський порядок і громадську безпеку. 

 

Визначення громадського порядку та громадської безпеки. Мета 

установлення та підтримання громадського порядку. Способи регулювання 

громадського порядку: правові та соціальні (мораль, звичаї). Види 

громадських місць. Постійні громадські місця. Тимчасові громадські місця. 

Загальна характеристика та види адміністративних правопорушень, що 

посягають на громадський порядок і громадську безпеку. Характеристика 

окремих правопорушень, що посягають на громадський порядок і громадську 

безпеку. Особливості адміністративного провадження у справах про 

порушення громадського порядку і громадської безпеки та застосування 

заходів забезпечення провадження за цією категорією справ. 

Адміністративно-правові заходи боротьби з дрібним хуліганством. 

Адміністративно-правові заходи боротьби з пияцтвом та алкоголізмом. 

Адміністративно-правові заходи боротьби з іншими правопорушеннями, що 

посягають на громадський порядок. 
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Тема № 5. Особливості адміністративно-юрисдикційної діяльності 

поліції щодо розгляду та вирішення справ про адміністративні 

правопорушення у сфері дозвільної системи. 

 

Загальна роль підрозділів превентивної діяльності у сфері здійснення 

дозвільної системи. Загальна організація роботи Національної поліції 

України, основні завдання щодо здійснення щодо здійснення дозвільної 

системи. Видача дозволів на придбання, зберігання, перевезення і 

використання вогнепальної зброї, бойових припасів до неї, основних частин 

зброї, холодної зброї, пристроїв, патронів до них, пневматичної зброї, 

вибухових матеріалів і речовин, відкриття і функціонування об'єктів 

дозвільної системи.  

Контроль за об'єктами дозвільної системи. Права органів поліції у разі 

виявлення порушень правил дозвільної системи. Погодження укладання 

трудових договорів на виконання робіт, пов'язаних з виготовленням, 

ремонтом, придбанням, зберіганням, обліком, охороною, перевезенням і 

використанням предметів, матеріалів і речовин, на які поширюється 

дозвільна система. 

Облік предметів, матеріалів і речовин, підприємств, майстерень і 

лабораторій, на які поширюється дозвільна система (об'єктів дозвільної 

системи). Облік власників зброї, пристроїв. Види зброї, щодо якої 

здійснюється дозвільна система. 

Придбання зброї, основних частин зброї і бойових припасів до неї 

міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, 

підприємствами, установами, організаціями і суб'єктами господарювання. 

Перевезення зброї і бойових припасів, основних частин зброї, пристроїв та 

патронів до них підприємствами, установами, організаціями та суб'єктами 

господарювання. Придбання, зберігання та носіння, перевезення мисливської 

вогнепальної нарізної і гладкоствольної зброї, бойових припасів до неї, 

основних частин зброї, пневматичної, охолощеної та холодної зброї, 

пристроїв та патронів до них громадянами. 

Одержання дозволу на зберігання та носіння мисливської вогнепальної 

нарізної, гладкоствольної зброї, пневматичної зброї, холодної і охолощенної 

зброї, пристроїв. Перереєстрація зброї, пристроїв. Зберігання, носіння 

нагородної, подарованої, спортивної зброї. Зберігання зброї, бойових 

припасів до неї, основних частин зброї, пристрої та патронів до них, що 

належать громадянам. 

Загальна характеристика адміністративної відповідальності за 

порушення правил дозвільної системи. Стрільба з вогнепальної, холодної 

метальної чи пневматичної зброї в населених пунктах і в не відведених для 

цього місцях або з порушенням установленого порядку (ст.174 КУпАП). 

Порушення громадянами порядку придбання, зберігання, передачі іншим 

особам або продажу вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї (ст.190 

КУпАП). Порушення громадянами правил зберігання, носіння або 

перевезення вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових 
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припасів (ст. 191 КУпАП). Порушення громадянами строків реєстрації 

(перереєстрації) вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і правил 

взяття її на облік (ст. 192 КУпАП). Ухилення від реалізації вогнепальної, 

холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів (ст. 193 КУпАП). 

Порушення працівниками торговельних підприємств (організацій) порядку 

продажу вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів 

(ст.194 КУпАП). Порушення працівниками підприємств, установ, організацій 

правил зберігання або перевезення вогнепальної, холодної чи пневматичної 

зброї і бойових припасів (ст.195 КУпАП). Порушення порядку розробки, 

виготовлення, реалізації спеціальних засобів самооборони (ст.195-1 КУпАП). 

Порушення порядку придбання, зберігання, реєстрації або обліку газових 

пістолетів і револьверів та патронів до них (ст.195-2 КУпАП). Порушення 

правил застосування спеціальних засобів самооборони (ст.195-3 КУпАП). 

Порушення порядку виробництва, придбання, зберігання чи продажу 

електрошокових пристроїв і спеціальних засобів, що застосовуються 

правоохоронними органами (ст.195-4 КУпАП). 

 

 

Тема № 6. Особливості адміністративно-юрисдикційної діяльності 

поліції щодо розгляду та вирішення справ про адміністративні 

правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління. 

 

Загальна характеристика правопорушенням, що посягають на 

встановлений порядок управління. Нормативно-правова база, що визначає 

вимоги до дотримання встановленого порядку управління. Правова 

характеристика правопорушення, передбаченого ст. 185 КУпАП «Злісна 

непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена 

громадського формування з охорони громадського порядку і державного 

кордону, військовослужбовця». Правова характеристика правопорушення, 

передбаченого ст. 185-4 КУпАП «Злісне ухилення свідка, потерпілого, 

експерта, перекладача від явки до органів досудового розслідування чи 

прокурора». Правова характеристика правопорушення, передбаченого ст. 

185-7 «Публічні заклики до невиконання вимог поліцейського чи посадової 

особи Військової служби правопорядку у Збройних Силах України». Правова 

характеристика правопорушення, передбаченого ст. 187 КУпАП «Порушення 

правил адміністративного нагляду».  

Правова характеристика правопорушення, передбаченого ст. 190 КУпАП 

«Порушення громадянами порядку придбання, зберігання, передачі іншим 

особам або продажу вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї». Правова 

характеристика правопорушення, передбаченого ст. 195-6 «Порушення 

порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання 

піротехнічних засобів». 
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Тема № 7. Адміністративно-юрисдикційна діяльність щодо 

застосування дисциплінарних стягнень та заохочень у Національної 

поліції України. 

 

Поняття службової дисципліни. Керівники та підлеглі. Наказ керівника. 

Заохочення та його види. Права керівників щодо застосування заохочень. 

Загальний порядок застосування заохочень. Загальні положення 

Дисциплінарне провадження в Національній поліції України. Службове 

розслідування. Випадки призначення службового розслідування. 

Повноваження уповноваженого керівника та осіб, які беруть участь у 

проведенні службового розслідування. Відсторонення поліцейського від 

виконання службових обов’язків (посади). Забезпечення поліцейському 

права на захист. Зміст висновку службового розслідування. Обставинами, що 

пом’якшують та обтяжують відповідальність поліцейського. Наказ про 

застосування дисциплінарного стягнення. Строки застосування 

дисциплінарних стягнень. Виконання дисциплінарних стягнень. Строк дії 

дисциплінарних стягнень та наслідки їх застосування. Оскарження 

дисциплінарних стягнень. 

 

Тема № 8. Особливості діяльності Національної поліції щодо 

розгляду та вирішення справ про адміністративні правопорушення у 

сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. 

 

Загальна характеристика адміністративних правопорушень у сфері 

безпеки дорожнього руху. Винесення постанови у справі про адміністративне 

правопорушення без складання відповідного протоколу. Випадки складання 

протоколів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення 

безпеки дорожнього руху. Оформлення протоколів про адміністративне 

правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Розгляд 

справ про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху. Розгляд справ судами. Розгляд справ поліцейськими. 

Постанова по справі про адміністративне правопорушення. Накладення 

стягнень.  Виконання постанов у справах про адміністративні 

правопорушення. 

Особливості оформлення матеріалів про адміністративні 

правопорушення, вчинені повторно. Особливості оформлення матеріалів про 

адміністративне правопорушення,  відповідальність за яке передбачена 

статтею 121 КУпАП. Особливості оформлення матеріалів про 

адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачена 

статтею 124 КУпАП. Особливості оформлення матеріалів про 

адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачена 

статтею 130 КУпАП. Особливості провадження у справах про порушення 

правил дорожнього руху іноземцями та особами без громадянства. 

Розгляд справ про адміністративне правопорушення за порушення 
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правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксоване в 

режимі фотозйомки (відеозапису). Вилучення посвідчення водія і 

позбавлення права керувати транспортними засобами. Тимчасове затримання 

транспортних засобів. Деякі аспекти діловодства у справах про 

адміністративні правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ  

 

                                                         Базова 

 

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

України 28 червня 1996 року. Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 

30. – Ст. 141. 

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення. Відомості 

Верховної Ради (ВВР). – 1984. – Додаток до № 51. – Ст. 1122. 

3. Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць 

позбавлення волі: Закон України від 01.12.1994. 

4. Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996. 

5. Про Уповноваженого Верховної Ради з прав людини: Закон України 

6. від 23.12.1997. 

7. Про запобігання та протидію домашньому насильству: Закон України 

від 07.12.2017 р. № 2229. 

8. Про Дисциплінарний статут Національної поліції України: Закон 

України від 15.03.2018 № 2337-VIII. 

9. Про захист персональних даних: Закон України від 01.06.2010 № 

2297-VI. 

10. Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 02.06.2011 № 

3460-VI. 

11. Про доступ до публічної інформації: Закон України 13.01.2011 № 

2939-VI. 

12. Про запобігання корупції: Закон України від 14 жовтня 2014. 

13. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015. 

14. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон 

України від 29.09.2011. 

15. Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання: Закон 

України від 11.12.2003. 

16. Про імміграцію: Закон України від 7 червня 2001 р. 

17. Про затвердження Положення про дозвільну систему: Постанова 

КМУ від 12 жовтня 1992 року № 576. 

18. Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878. 

19. Про утворення територіальних органів Національної поліції та 

ліквідацію територіальних органів Міністерства внутрішніх справ України: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 року № 730. 



20 

 

20. Про однострій поліцейських: Постанова Кабінету Міністрів 

України від 30 вересня 2015 року № 823. 

21. Про затвердження Положення про Національну поліцію: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 877. 

22. Правила внутрішнього розпорядку в ізоляторах тимчасового 

тримання ОВС України: Наказ МВС України від 2 грудня 2008 р. № 638. 

23. Про затвердження Інструкції з автоматизованого обліку 

адміністративних правопорушень: Наказ МВС України від 04 липня 2016 р.  

№ 595 

24. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про 

адміністративні правопорушення в органах поліції: наказ МВС України від 

06.11.2015 року № 1376. 

25. Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими 

матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення 

безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі: наказ 

МВС України від 07.11.2015 року № 1395. 

26. Про затвердження Інструкції про організацію здійснення 

адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі: 

наказ МВС України, ДДУзПВП від 04.11.2003 № 1303/203. 

27. Про затвердження Порядку ведення єдиного обліку в органах 

(підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та 

інші події: наказ МВС України від 08.02.2019 року № 100. 

28. Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, придбання, 

зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної 

і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, 

споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями 

метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також 

боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів: Наказ МВС України від 21 

серпня 1998 року № 622. 

29. Про затвердження Інструкції про порядок виявлення у водіїв 

транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння 

або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та 

швидкість реакції : наказ МВС України, МОЗ України від 09.11.2015 р. № 

1452/735. 

30. Про затвердження Інструкції про порядок приймання, зберігання, 

обліку, знищення чи реалізації вилученої, добровільно зданої, знайденої зброї 

та боєприпасів до неї: Наказ МВС від 31.05.1993 р. № 314. 

31. Про затвердження Інструкції про порядок прийому, реєстрації, 

розгляду запитів на публічну інформацію та відшкодування запитувачами 

фактичних витрат на копіювання та друк документів у системі МВС України: 

наказ МВС України від 27.03.2012 р. № 245. 

32. Про затвердження Інструкції про порядок проведення атестування 

поліцейських: наказ МВС України від 17.11.2015 р. № 1465. 

33. Про реалізацію окремих положень Дисциплінарного статуту 

Національної поліції України: наказ МВС України від 07.11.2018 № 893. 



21 

 

34. Про затвердження Інструкції про роботу ізоляторів тимчасового 

тримання ОВС України та Інструкції з організації конвоювання затриманих і 

взятих під варту осіб в ОВС України: Наказ МВС України від 20.01.2005 р. № 

60 ДСК. 

35. Про затвердження Положення про патрульну службу МВС: наказ 

МВС України від 02.07.2015 р. № 796. 

36. Про затвердження Положення про порядок роботи зі зверненнями 

громадян і організації їх особистого прийому в системі Міністерства 

внутрішніх справ України: наказ МВС України від 10.10.2004 р. № 1177. 

37. Про затвердження Положення про порядок розгляду запитів та 

звернень народних депутатів України в Міністерстві внутрішніх справ 

України: наказ МВС України від 28.03.2012 р. № 254. 

38. Про організацію діяльності приймальників-розподільників для дітей 

органів Національної поліції України: Наказ МВС України від 03.07.2017 р.  

№ 560. 

39. Про затвердження Інструкції з організації діяльності дільничних 

офіцерів поліції: наказ МВС України від 28.07.2017 р. № 650. 

40. Про затвердження Правил етичної поведінки поліцейських: наказ 

МВС України від 09.11.2016 р. № 1179. 

41. Про затвердження Інструкції з організації діяльності чергової 

служби (підрозділів) Національної поліції України: наказ МВС України від 

23.05.2017 р. № 440. 

42. Про організацію діяльності слідчих підрозділів Національної поліції 

України: наказ МВС України від: 06.07.2017 р. № 686. 

 

Допоміжна 

  

1. Адміністративна діяльність Національної поліції: навч. посіб. 

Глуховеря В.А. /  Кол. авт. ; кер. авт. кол. к.ю.н., засл. юрист України  В.А.  

Глуховеря.  –  Дніпро:  Дніпроп.  держ.  ун-т  внутр. справ, 2017. – 248 с. 

2. Адміністративна діяльність поліції у питаннях та відповідях : 

навчальний посібник / за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН 

України О. М. Бандурки ; [О. І. Безпалова, О.В. Джафарова, С.М. Князєв та 

ін.; передм. О. М. Бандурки] ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. 

— Харків: ХНУВС, 2017. — 242 с. 

3. Адміністративна діяльність органів поліції України : підручник / за 

заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. В. В. Сокуренка ; [О. І. Безпалова, О. В. 

Джафарова, В. А. Троян та ін. ; передм. В. В. Сокуренка] ; МВС України, 

Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків: ХНУВС, 2017. – 432 с. 

4. Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції : навчальний 

посібник.— Київ: «Центр учбової літератури». — 2016. — 336 с. 

5. Адміністративно-юрисдикційна діяльність Національної поліції 

України: Навч. посібник / За заг. ред. заслуженого юриста України В.А. 

Глуховері. – Дніпро: Дніпроп. держ. ун- т внутр. справ, 2016. –264 с. 
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196 с. 
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А.В. Кубаєнко, М.В. Корнієнко – Одеса : ОДУВС, 2013. – 190 с.  
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Аносєнков, А. О. Шелехов, А.В. Кубаєнко – Одеса : ОДУВС, 2013. – 111 с.  
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рекомендації / Д.С. Афонін. – Одеса: ОДУВС, 2016. – 48 с. 
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частина: навчальний посібник / В.В. Середа, М.П. Гурковський, Ю.С. Назар 
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13. Інформаційні ресурси 

 

Офіційні веб-сторінки державних органів України 

1. www.president.gov.ua – Президент України 

2. Законодавча влада  

3. www.rada.gov.ua – Верховна Рада України  

4. www.ombudsman.kiev.ua – Уповноважений Верховної Ради з прав 

людини  

5. Виконавча влада   

6. www.kmu.gov.ua – Кабінет Міністрів України  

7. www.minjust.gov.ua - Міністерство юстиції 

8. Судова влада 

9. www.scourt.gov.ua – Верховний Суд України 

10. www.ccu.gov.ua/ - Конституційний Суд України 

11. Інші державні органи  

12. www.gpu.gov.ua – Генеральна Прокуратура України  

13. www.ssu.gov.ua – Служба Безпеки України 

14. www.rainbow.gov.ua – Рада Національної Безпеки та Оборони 

України 
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15. www.cvk.gov.ua – Центральна виборча комісія 

16. www.vru.gov.ua – Вища Рада Юстиції  

17. www.ukrstat.gov.ua – Державна служба статистики 

 

Рекомендовані науково-аналітичні ресурси 

 

1. www.liga.kiev.ua – останні юридичні та економічні новини 

(інформація оновлюється щохвилини)  

2. www.lawschool.lviv.ua – український юридичний портал  

3. www.niss.gov.ua – Національний інститут стратегічних досліджень 

4. http://parlament.org.ua/ - Лабораторія законодавчих ініціатив 

5. http://www.pravo.org.ua – Центр політико-правових реформ 

6. http://www.justinian.com.ua/ - юридичний журнал „Юстиніан”. 

7. http://www.khpg.org/ - інформаційний портал Харківської 

правозахисної групи.  

8. http://www.nbuv.gov.ua/ - Національна бібліотека ім. В.І. 

Вернадського 
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«ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ» 

 

Тема 1. Поняття та форми домашнього насильства. 

 

Історичні аспекти становлення проблеми домашнього насильства. 

Причини та наслідки домашнього насильства. Поняття та форми домашнього 

насильства.  

 

Тема 2. Правові засади запобігання та протидії домашньому 

насильству.  

 

Міжнародне законодавство у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству. Національне законодавство у сфері запобігання та 

протидії домашньому насильству. Підстави для запобігання та протидії 

домашньому насильству. Відповідальність за вчинення домашнього 

насильства. Спеціальні заходи протидії домашньому насильству. 

Закордонний досвід протидії домашньому насильству. 

 

Тема 3. Правовий статус суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству.  
 

Поняття та класифікація суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству в Україні. Повноваження 

спеціально уповноважених органів у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству. Повноваження інших органів та установ, на які 

покладаються функції із здійснення заходів у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству. Повноваження загальних та спеціалізованих служб 

підтримки постраждалих осіб. 

 

Тема 4. Форми та методи діяльності органів Національної поліції 

щодо запобігання та протидії домашньому насильству.  

 

Роль органів Національної поліції у запобіганні та протидії 

домашньому насильству. Форми протидії домашньому насильству органами 

Національної поліції. Методи запобігання та протидії домашньому 

насильству органами Національної поліції. Алгоритм дій поліцейських щодо 

запобігання та протидії домашньому насильству. Забезпечення особистої 

безпеки працівника поліції в ситуації домашнього насильству. Правила 

спілкування з членами сім’ї, в якій чиниться насильство. 
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Тема 5. Взаємодія органів Національної поліції з іншими органами, 

установами, організаціями що здійснюють заходи у сфері запобігання та 

протидії домашньому насильству. 

 

Взаємодія поліцейських з іншими підрозділами органів поліції щодо 

запобігання та протидії домашньому насильству. Взаємодія органів 

Національної поліції з спеціально уповноваженими органами у сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству. Взаємодія органів 

Національної поліції з іншими органами та установами, на які покладаються 

функції із здійснення заходів у сфері запобігання та протидії домашньому 

насильству. Взаємодія органів Національної поліції із загальними та 

спеціалізованими службами підтримки постраждалих осіб. 

 

Тема 6. Особливості провадження у справах щодо домашнього 

насильства.  

 

Поняття, завдання та принципи провадження у справах щодо 

домашнього насильства. Стадії та строки провадження у справах щодо 

домашнього насильства. Особливості складання процесуальних документів 

та формування адміністративної справи щодо домашнього насильства. 
 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ  
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