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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів: 

6 

 

Галузь знань 

26 «Цивільна безпека» 
Обов’язкова  

Спеціальність: 

262 «Правоохоронна 

діяльність» 

Рік підготовки: 

1-й, 2-й 1-й, 2-й 

Модулів: 2 

Освітній ступінь: 

бакалавр 

Семестр 

Загальна кількість 

годин:  180 

 

2-й, 3-й 1-й, 2-й, 3-й 

Лекції 

 

20 год. 16 год. 

Семінарські заняття 

20 год. 14 год. 

Практичні заняття 

50 год. - 

Самостійна робота 

90 год. 150 

Вид контролю: залік, 

екзамен 

 



 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета навчальної дисципліни: 

Метою викладання навчальної дисципліни «Поліцейська діяльність» є 

формування у здобувачів вищої освіти ідеології «служіння народові», 

виховання неухильної поваги до закону, дотримання законності у всіх 

формах правоохоронної діяльності, відповідальності за порушення прав і 

свобод людини і громадянина в державі. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Поліцейська 

діяльність» є опанування здобувачами вищої освіт передовими формами і 

методами роботи в сфері поліцейської діяльності, оволодіння навичками 

роботи з нормативними матеріалами, уміння практичної організації 

ефективної роботи тих чи інших служб, апаратів, підрозділів поліції, 

використання допомоги різних громадських формувань у здійсненні охорони 

громадського порядку і боротьби з правопорушеннями. 

Перелік компетентностей, формування яких забезпечує вивчення 

навчальної дисципліни.  

Загальні компетентності:  
ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК6. Усвідомлення рівних можливостей та гендерних проблем.  

ЗК9. Здатність працювати в команді.  

ЗК10. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і 

свобод людини і громадянина в Україні.  

Спеціальні компетентності:  
СК1. Усвідомлення функцій держави, форм реалізації цих функцій, 

правових основ правоохоронної діяльності; дотримання основних принципів 

реалізації правоохоронної функції держави.  

СК2. Здатність організовувати нагляд (контроль) за додержанням 

вимог законодавства у сфері правоохоронної діяльності.  

СК3. Здатність професійно оперувати категоріально понятійним 

апаратом права і правоохоронної діяльності.  

СК4. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і 

застосування набутих знань та навичок у професійній діяльності.  

СК7. Здатність забезпечувати законність та правопорядок, безпеку 

особистості та суспільства, протидіяти нелегальній (незаконній) міграції, 

тероризму та торгівлі людьми. 

 СК8. Здатність ефективно забезпечувати публічну безпеку та порядок.  

СК13. Здатність забезпечувати охорону об’єктів державної власності, 

державну охорону органів державної влади України та безпеку взятих під 
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захист осіб, охорону фізичних осіб та об’єктів приватної і комунальної 

власності.  

СК17. Здатність здійснювати контроль за дотриманням фізичними та 

юридичними особами спеціальних правил та порядку зберігання і 

використання зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної 

оборони, боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів, інших предметів, 

матеріалів і речовин, на які поширюється дозвільна система.  

СК20. Здатність вживати заходів з метою запобігання, виявлення та 

припинення адміністративних і кримінальних правопорушень, заходів, 

спрямованих на усунення загроз життю та здоров’ю фізичних осіб та 

публічній безпеці. 

СК22. Здатність забезпечувати права дітей, які перебувають у контакті 

із законом. 

Результати навчання:  

ПРН3. Збирати необхідну інформацію з різних джерел, аналізувати і 

оцінювати її.  

ПРН5. Розробляти тексти та документи з питань професійної 

діяльності, вільно спілкуватися українською та іноземною мовами усно і 

письмово у соціальній і професійній сферах. 

 ПРН7. Здійснювати координацію діяльності суб’єктів забезпечення 

публічної безпеки і порядку, а також комунікацію з фізичними та 

юридичними особами з метою своєчасного реагування на кримінальні 

злочини, адміністративні правопорушення та події.  

ПРН8. Здійснювати пошук інформації у доступних джерелах для 

повного та всебічного встановлення необхідних обставин.  

ПРН12. Адаптуватися і ефективно діяти за звичних умов 

правоохоронної діяльності та за умов ускладнення оперативної обстановки.  

ПРН13. Знати і розуміти відповідні вимоги законодавства, грамотно 

оформлювати процесуальні документи, що використовуються під час 

провадження у справах про адміністративні правопорушення, здійснювати 

превентивні та примусові поліцейські заходи, а також кваліфікацію 

адміністративних та кримінальних правопорушень.  

ПРН15. Працювати автономно та в команді виконуючи посадові 

обов’язки та під час розв’язання складних спеціалізованих задач 

правоохоронної діяльності.  

ПРН16. Застосовувати заходи, спрямовані на усунення загрози життю 

та здоров’ю фізичних осіб і публічній безпеці, що виникли внаслідок 

учинення кримінального злочину чи адміністративного правопорушення.  

ПРН17. Використовувати основні методи та засоби забезпечення 

правопорядку в державі, дотримуватись прав і свобод людини і громадянина, 

попередження та припинення нелегальної (незаконної) міграції та інших 

загроз національної безпеки держави (кібербезпеку, економічну та 

інформаційну безпеку, тощо).  

ПРН20. Підтримувати, встановлені на законодавчому рівні, умови 

дотримання дозвільної системи.  
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ПРН22. Вміти оцінювати обстановку, рівень потенційних загроз та 

викликів, прогнозувати розвиток обстановки, дій правопорушників та 

противник, вживати заходів з метою запобігання, виявлення та припинення 

правопорушень. 

ПРН24. Здійснювати діяльність у сфері забезпечення прав і свобод 

дітей, які перебувають у контакті  із законом. 

 

Міждисциплінарні зв'язки: Запобігання та протидія домашньому 

насильству, Адміністративне право, Адміністративний процес, Особиста 

безпека поліцейського, Поліцейська деонтологія, Адміністративно-

юрисдикційна діяльність поліції. 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Модуль 1.  

 

Тема № 1. Адміністративно-правові засади здійснення поліцейської 

діяльності в Україні. 

Поняття та ознаки поліцейської діяльності. Співвідношення 

поліцейської діяльності та правоохоронної діяльності. Мета поліцейської 

діяльності. Основні напрями поліцейської діяльності. Суб’єкти поліцейської 

діяльності.   

Правове положення, завдання та функції Міністерства внутрішніх 

справ України. Структура Міністерства внутрішніх справ України. 

Поняття та завдання Національної поліції. Правова основа діяльності 

поліції. Структура Національної поліції України.  Основні принципи 

діяльності поліції. Основні повноваження поліції. Громадський контроль за 

діяльністю поліції.  
 

Тема №2. Правовий статус поліцейських. Особливості 

проходження служби в поліції.  

Права і обов’язки працівників поліції. Гарантії професійної діяльності 

поліцейського. Соціальний захист поліцейських. 

Добір та призначення на посаду поліцейських. Загальні засади 

проходження служби в поліції. Види спеціальних звань поліцейських. 

Порядок присвоєння спеціальних звань поліцейських. Обмеження, пов’язані 

зі службою в поліції. Професійне навчання поліцейських. Звільнення зі 

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 

проведення службового розслідування в органах Національної поліції. 

Особливості юридичної відповідальність поліцейських.  
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Тема № 3. Загальна характеристика поліцейських заходів. 

Поняття та ознаки поліцейських заходів. Вимоги до поліцейського 

заходу. Види поліцейських заходів. Превентивні поліцейські заходи. Порядок 

застосування поліцейських заходів примусу.  Перевірка документів особи. 

Опитування особи. Поверхнева перевірка і огляд. Зупинення транспортного 

засобу. Вимога залишити місце і обмеження доступу до визначеної території. 

Обмеження пересування особи, транспортного засобу або фактичного 

володіння річчю. Проникнення до житла чи іншого володіння особи. 

Перевірка дотримання вимог дозвільної системи органів внутрішніх справ. 

Застосування технічних приладів і технічних засобів, що мають функції 

фото- і кінозйомки, відеозапису, засобів фото- і кінозйомки, відеозапису. 

Перевірка дотримання обмежень, установлених законом стосовно осіб, які 

перебувають під адміністративним наглядом, та інших категорій осіб. 

Поліцейське піклування. 

 

Тема №4. Організація діяльності чергової служби органів 

(підрозділів) Національної поліції України та спеціальних установ 

органів Національної поліції.  

Загальні положення діяльності чергових служби органів (підрозділів) 

Національної поліції України: поняття та основні завдання.  Структура 

чергової служби органів (підрозділів) Національної поліції України. Основні 

принципи роботи чергової служби.  

Організація діяльності чергової частини. Права та обов’язки чергового. 

Порядок поміщення осіб в кімнату для затриманих.  Дії чергового при 

доставленні  осіб окремих категорій. Організації реагування на заяви і 

повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події та 

оперативного інформування в органах (підрозділах) Національної поліції 

України. 

Місця несвободи в поліції. Поміщення і тримання затриманих осіб у 

кімнаті для затриманих.  Правове положення ізоляторів тимчасового 

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

ізоляторі тимчасового тримання. Організація діяльності приймальників-

розподільників для дітей органів Національної поліції України.  

 

Тема № 5. Організація діяльності патрульної поліції та сектору 

реагування патрульної поліції.  

Призначення, основні завдання та функції патрульної поліції. Правове 

регулювання діяльності патрульної поліції. Організаційна структура 

патрульної поліції. Правовий статус Департаменту патрульної поліції. Види 

нарядів патрульної поліції. Основні напрями роботи патрульної поліції.  

Поняття та основні завдання сектору реагування патрульної поліції. 

Відмінність правового статусу інспекторів патрульної поліції та сектору 

реагування патрульної поліції.  
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Порядок дій нарядів патрульної поліції, груп реагування патрульної 

поліції та інших нарядів поліції, залучених до реагування на заяви і 

повідомлення про правопорушення або події. 

 

Модуль 2.  

 

Тема №6. Організація діяльності служби дільничних офіцерів 

поліції. 

Правова основа діяльності служби дільничних офіцерів поліції.  

Структура служби дільничних офіцерів поліції. Принципи діяльності служби 

дільничних офіцерів поліції. Основні завдання працівників служби 

дільничних офіцерів поліції.  

Права та обов’язки дільничних офіцерів  поліції. Організація роботи 

дільничного офіцера поліції на адміністративній дільниці. Організація 

проведення індивідуально-профілактичної роботи.  

Взаємодія дільничного офіцера поліції з патрульними нарядами, 

громадськими формуваннями та населенням щодо охорони громадського 

порядку, профілактики правопорушень.ьОрганізація діяльності дільничних 

офіцерів по роботі з населенням та громадськими формуваннями з охорони 

громадського порядку. 

 

Тема № 7. Адміністративний нагляд органів Національної поліції.  

Поняття, зміст і види адміністративного нагляду. Організація 

загального 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. Правові підстави припинення 

адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі. 

Відповідальність за порушення правил адміністративного нагляду за 

особами, звільненими з місць позбавлення волі. 

 

Тема № 8. Діяльність органів Національної поліції щодо здійснення 

дозвільної системи.  

Правове регулювання дозвільної системи органів Національної поліції. 

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. 
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Вимоги, що ставляться до відкриття та функціонування об’єктів, 

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.  

 

Тема № 9. Організація діяльності підрозділів ювенальної превенції. 

Захист прав дітей. 

Правова основа діяльності підрозділів ювенальної превенції.  

Структура підрозділів ювенальної превенції. Основні завдання і 

повноваження підрозділів ювенальної превенції.  

Ведення профілактичного обліку дітей підрозділами ювенальної 

превенції. Організація заходів щодо встановлення місцезнаходження дитини, 

яка безвісти зникла. Організація роботи та здійснення заходів щодо 

запобігання та протидії домашньому насильству, вчиненому дітьми та 

стосовно них. 

Основні напрями взаємодії з іншими уповноваженими органами та 

підрозділами НПУ, органами державної влади та органами місцевого 

самоврядування, об’єднаними територіальними громадами, міжнародними та 

громадськими організаціями. 

 

Тема 10. Захист і дотримання прав та свобод людини в діяльності 

поліції. Взаємодія поліції та суспільства. 

Права людини та рівень їх забезпечення в Україні. Діяльність поліції  

щодо забезпечення прав і свобод людини. Забезпечення прав людини на 

стадії досудового розслідування. Заборона катувань і жорстокого 

поводження в діяльності поліції. Дотримання прав людини під час 

затримання й арешту. Дотримання прав людини під час застосування 

працівниками поліції заходів фізичного впливу (сили) та вогнепальної зброї. 

Розслідування випадків порушення поліцейськими прав людини.  

Взаємодія поліції з органами виконавчої влади. Взаємодія поліції з 

органами місцевого самоврядування. Взаємодія поліції з інституціями 

громадянського суспільства. 
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4. Структура навчальної дисципліни Поліцейська діяльність 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усь

ого 
у тому числі 

Усь

ого 
у тому числі 

л. с. п. с.р.  л. с. п. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Модуль 1.  

Тема № 1. Адміністративно-правові 

засади здійснення поліцейської 

діяльності в Україні. 

22 2 2 8 10 16 2   14 

Тема №2. Правовий статус 

поліцейських. Особливості 

проходження служби в поліції. 

22 2 2 8 10 16 2   14 

Тема № 3. Загальна характеристика 

поліцейських заходів. 

22 2 2 8 10 18 2 2  14 

Тема №4. Організація діяльності 

чергової служби органів (підрозділів) 

Національної поліції України та 

спеціальних установ органів 

Національної поліції.. 

22 2 2 8 10 18 2 2  14 

Тема № 5. Організація діяльності 

патрульної поліції та сектору 

реагування патрульної поліції. 

32 2 2 8 20 18 2 2  14 

Усього модуль 1: 120 10 10 40 60 86 10 6 - 70 

Модуль 2.  

Тема №6. Організація діяльності 

служби дільничних офіцерів поліції. 

12 2 2 2 6 20 2 2  16 

Тема №7. Адміністративний нагляд 

органів Національної поліції. 

12 2 2 2 6 18  2  16 

Тема №8. Діяльність органів  

Національної поліції щодо  здійснення 

дозвільної системи. 

12 2 2 2 6 16    16 

Тема № 9. Організація діяльності 

підрозділів ювенальної превенції. 

Захист прав дітей. 

12 2 2 2 6 20 2 2  16 

Тема 10. Захист і дотримання прав та 

свобод людини в діяльності поліції. 

Взаємодія поліції та суспільства. 

12 2 2 2 6 20 2 2  16 

Усього модуль 2: 60 10 10 10 30 94 6 8 - 80 

Усього годин 180 20 20 50 90 180 16 14 - 150 
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5. Теми семінарських занять  

(денна форма навчання) 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Тема № 1. Адміністративно-правові засади здійснення поліцейської 

діяльності в Україні. 

2 

2. Тема №2. Правовий статус поліцейських. Особливості 

проходження служби в поліції. 

2 

3. Тема № 3. Загальна характеристика поліцейських заходів. 2 

4. Тема №4. Організація діяльності чергової служби органів 

(підрозділів) Національної поліції України та спеціальних установ 

органів Національної поліції.. 

2 

5. Тема № 5. Організація діяльності патрульної поліції та сектору 

реагування патрульної поліції. 

2 

6. Тема №6. Організація діяльності служби дільничних офіцерів 

поліції. 

2 

7. Тема №7. Адміністративний нагляд органів Національної поліції. 2 

8. Тема №8. Діяльність органів  Національної поліції щодо  

здійснення дозвільної системи. 

2 

9. Тема № 9. Організація діяльності підрозділів ювенальної превенції. 

Захист прав дітей. 

2 

10. Тема 10. Захист і дотримання прав та свобод людини в діяльності 

поліції. Взаємодія поліції та суспільства. 

2 

 Разом 20 

 

 Теми семінарських занять  

(заочна форма навчання) 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Тема № 3. Загальна характеристика поліцейських заходів. 2 

2. Тема №4. Організація діяльності чергової служби органів 

(підрозділів) Національної поліції України та спеціальних установ 

органів Національної поліції.. 

2 

3. Тема № 5. Організація діяльності патрульної поліції та сектору 

реагування патрульної поліції. 

2 

4. Тема №6. Організація діяльності служби дільничних офіцерів 

поліції. 

2 

5. Тема №7. Адміністративний нагляд органів Національної поліції. 2 

6. Тема № 9. Організація діяльності підрозділів ювенальної превенції. 

Захист прав дітей. 

2 

7. Тема 10. Захист і дотримання прав та свобод людини в діяльності 

поліції. Взаємодія поліції та суспільства. 

2 

 Разом 14 
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6. Теми практичних занять 

(денна форма навчання) 

 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Тема № 1. Адміністративно-правові засади здійснення поліцейської 

діяльності в Україні. 

8 

2. Тема №2. Правовий статус поліцейських. Особливості 

проходження служби в поліції. 

8 

3. Тема № 3. Загальна характеристика поліцейських заходів. 8 

4. Тема №4. Організація діяльності чергової служби органів 

(підрозділів) Національної поліції України та спеціальних установ 

органів Національної поліції.. 

8 

5. Тема № 5. Організація діяльності патрульної поліції та сектору 

реагування патрульної поліції. 

8 

6. Тема №6. Організація діяльності служби дільничних офіцерів 

поліції. 

2 

7. Тема №7. Адміністративний нагляд органів Національної поліції. 2 

8. Тема №8. Діяльність органів  Національної поліції щодо  

здійснення дозвільної системи. 

2 

9. Тема № 9. Організація діяльності підрозділів ювенальної превенції. 

Захист прав дітей. 

2 

10. Тема 10. Захист і дотримання прав та свобод людини в діяльності 

поліції. Взаємодія поліції та суспільства. 

2 

 Разом 50 

 

7. Самостійна робота  

(денна форма навчання) 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Тема № 1. Адміністративно-правові засади здійснення поліцейської 

діяльності в Україні. 

10 

2. Тема №2. Правовий статус поліцейських. Особливості 

проходження служби в поліції. 

10 

3. Тема № 3. Загальна характеристика поліцейських заходів. 10 

4. Тема №4. Організація діяльності чергової служби органів 

(підрозділів) Національної поліції України та спеціальних установ 

органів Національної поліції.. 

10 

5. Тема № 5. Організація діяльності патрульної поліції та сектору 

реагування патрульної поліції. 

20 

6. Тема №6. Організація діяльності служби дільничних офіцерів 

поліції. 

6 

7. Тема №7. Адміністративний нагляд органів Національної поліції. 6 
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8. Тема №8. Діяльність органів  Національної поліції щодо  

здійснення дозвільної системи. 

6 

9. Тема № 9. Організація діяльності підрозділів ювенальної превенції. 

Захист прав дітей. 

6 

10. Тема 10. Захист і дотримання прав та свобод людини в діяльності 

поліції. Взаємодія поліції та суспільства. 

6 

 Разом 90 

 

Самостійна робота  

(заочна форма навчання) 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Тема № 1. Адміністративно-правові засади здійснення поліцейської 

діяльності в Україні. 

14 

2. Тема №2. Правовий статус поліцейських. Особливості 

проходження служби в поліції. 

14 

3. Тема № 3. Загальна характеристика поліцейських заходів. 14 

4. Тема №4. Організація діяльності чергової служби органів 

(підрозділів) Національної поліції України та спеціальних установ 

органів Національної поліції.. 

14 

5. Тема № 5. Організація діяльності патрульної поліції та сектору 

реагування патрульної поліції. 

14 

6. Тема №6. Організація діяльності служби дільничних офіцерів 

поліції. 

16 

7. Тема №7. Адміністративний нагляд органів Національної поліції. 16 

8. Тема №8. Діяльність органів  Національної поліції щодо  

здійснення дозвільної системи. 

16 

9. Тема № 9. Організація діяльності підрозділів ювенальної превенції. 

Захист прав дітей. 

16 

10. Тема 10. Захист і дотримання прав та свобод людини в діяльності 

поліції. Взаємодія поліції та суспільства. 

16 

 Разом 150 

 

8. Індивідуальні завдання 

Навчальним планом для здобувачів вищої освіти передбачено 

індивідуальне навчально-дослідне завдання у вигляді курсової роботи. 

Тематика курсових робіт визначається кафедрою. Контроль виконання 

курсової роботи передбачає її захист перед комісією. 

Для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання також 

передбачено виконання домашньої контрольної роботи за визначеною 

тематикою. 

Крім того, 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 
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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 

відносяться: першоджерела; підручники і навчальні посібники; наукові 

дослідження (монографії, наукові статті та ін.) З проблем, досліджених у 

наукових рефератах, курсанти можуть підготувати і виголосити доповіді під 

час проведення семінарських занять або засідань наукового гуртка. 

 

9. 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. 

 

10. Оцінювання результатів освітньої діяльності 

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 ДЕНН                  ДЛЯ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ОЇ 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 
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Здобувач вищої освіти, як додатковий здобуток за наукову роботу в 

межах навчальної дисципліни може отримати до 10 балів, при цьому загальна 

сума накопичувальних балів не повинна перевищувати 100.  

Оцінювання компетентностей здобувача вищої освіти з навчальної 

дисципліни та виставлення підсумкової кількості балів за аудиторну роботу 

здійснюється шляхом встановлення відповідного рівня знань за кожне 

навчальне заняття та виставлення балів від 3 до 5. Підсумкова кількість балів 

визначається, як сума всіх отриманих під час проведення навчальних занять 

балів розділена на кількість семінарських/практичних занять, передбачених 

тематичним планом у семестрі та помножена на коефіцієнт відповідності 

максимально можливого балу: 

ПК = 
∑ПК 

× КВ, 
КЗ 

де: 

ПК – підсумкова кількість балів за аудиторну роботу; 

∑пк – сума всіх отриманих балів за семінарські/практичні заняття; 

КЗ – кількість семінарських/практичних занять, передбачених 

тематичним планом за семестр; 

КВ – коефіцієнт відповідності максимально можливого балу (6 – для 

денної форми навчання; 4 – для заочної форми навчання). 

Здобувач вищої освіти може отримати «5» балів за умови, що він дуже 

добре орієнтується в матеріалі, приймав активну участь у занятті та надав 

повну відповідь на питання семінарського заняття, або на додаткове питання 

науково-педагогічного працівника, навів приклади, висловив та аргументував 

власну точку зору, або суттєво доповнював більше трьох разів відповіді 

колег, не допустивши помилок. Також у «5» балів може бути оцінено виступ 

з доповіддю або рефератом, які було підготовлено з використанням декількох 

джерел інформації, а під час виступу тему розкрито повно. 

Здобувач вищої освіти може отримати «4» бали за умови, що він 

достатньо добре орієнтується в матеріалі, приймає активну участь у занятті, 

доповнюючи колег, знає основні визначення та факти з теми семінарського 

заняття, надав правильну, але не зовсім повну відповідь, висловлює власну 

думку, але не може змістовно її аргументувати, йому складно навести 

приклади. Також у «4» балів може бути оцінено виступ здобувача з 

доповіддю або рефератом, які було підготовлено з використанням одного 

джерела інформації, а під час виступу тему розкрито не повно. 

Здобувач вищої освіти може отримати «3» бали за умови, якщо не 

приймає активної участі в семінарському занятті та не висловлює цікавості 

до матеріалу, йому складно дати визначення понять, відповідає 

фрагментарно та спутано, допускає помилки, не орієнтується у темі, власної 

думки не має, або висловлюючи її відмовляється аргументувати. Також у «3» 

балів може бути оцінено виступ здобувача з доповіддю або рефератом, які 

містять мізерний обсяг інформації, або застарілі данні. 
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Під час навчальних занять на денній формі навчання науково-

педагогічний працівник може поставити оцінку «2» (незадовільно). 

Незадовільна оцінка «2» ставиться за умови незнання здобувачем вищої 

освіти значної частини навчального матеріалу за змістом відповідної теми 

навчальної дисципліни, що міститься в основних рекомендованих 

нормативних та базових джерелах, допустив істотні помилки у відповідях на 

поставлені питання, виявив невміння застосовувати теоретичні положення 

під час розв’язання практичних задач, відмовився від відповіді та/або не 

вирішив практичне завдання. Незадовільна оцінка «2» потребує 

перескладання та в загальну суму накопичення балів не враховується. 

Підсумкова кількість балів за самостійну роботу з навчальної 

дисципліни визначається науково-педагогічним працівником, як сума 

отриманих здобувачем вищої освіти балів за всі види виконаних завдань, які 

передбачені відповідними методичними матеріалами із зазначенням балів за 

виконання кожної самостійної роботи відповідно до тематичного плану.  

Модульна контрольна робота є обов’язковою для здобувачів вищої 

освіти денної форми навчання. Кожна кафедра самостійно визначає і 

розробляє форму проведення модульної контрольної роботи, структуру 

завдань, систему та критерії оцінювання результатів їх виконання. До 

модульної контрольної роботи допускаються всі здобувачі вищої освіти.  

Умови допуску здобувача вищої освіти до складання підсумкового 

контролю: 

Для денної форми навчання: 

- сума балів поточного контролю не менше ніж 36; 

- має не більше трьох невідпрацьованих пропусків; 

- має не більше трьох невідпрацьованих незадовільних оцінок за 

поточний контроль. 

Для заочної форми навчання: 

- сума балів поточного контролю не менше ніж 36. 

З метою підвищення поточного рейтингу успішності здобувач вищої 

освіти має право перескладати аудиторну та самостійну роботу відповідно до 

графіку, встановленого науково-педагогічним працівником до підсумкового 

контролю і не більше двох пропусків та/або незадовільних оцінок у один 

робочий день. 

Здобувач вищої освіти, який за результатами поточного контролю 

накопичив менше 60 балів, зобов’язаний складати підсумковий контроль. 

Здобувач вищої освіти, який за результатами поточного контролю 

протягом семестру накопичив 60 балів, має можливість: 

- не складати підсумковий контроль і отримати накопичену кількість 

балів як підсумкову оцінку; 

- складати підсумковий контроль відповідно до розкладу. 

Недопущення здобувача вищої освіти до підсумкового контролю 

прирівнюється до незадовільної оцінки. Питання про недопущення здобувача 
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вищої освіти до підсумкового контролю вирішує науково-педагогічний 

працівник та здійснює відповідний запис «не допущено» в заліково-

екзаменаційної відомості. 

Здобувач вищої освіти, який недопущенний до складання підсумкового 

контролю, має право скласти його під час визначеного окремим графіком для 

ліквідації академічної заборгованості, попередньо досягнувши всіх умов 

допуску. 

Відсутність здобувача вищої освіти, який накопичив менше 60 балів за 

поточний контроль на підсумковому контролі без поважної причини 

прирівнюється до незадовільної оцінки. Такий здобувач вищої освіти має 

право скласти підсумковий контроль під час ліквідації академічної 

заборгованості визначеним окремим графіком. 

Здобувач вищої освіти зобов’язаний попередити деканат/інститут про 

свою можливу відсутність на підсумковому контролі до його початку. 

Здобувач вищої освіти, який був відсутній на підсумковому контролі з 

поважних причин, які підтверджені відповідними документами, за рішенням 

декана факультету (директора інституту) може скласти пропущений 

підсумковий контроль у визначений деканатом час. 

Здобувач вищої освіти, який за результатами поточного та 

підсумкового контролю сумарно накопичив менше 60-ти балів, допускається 

до повторного перескладання підсумкового контролю після закінчення 

екзаменаційної сесії, але до початку наступного семестру чи атестації.  

Здобувач вищої освіти, який за результатами заліково-екзаменаційної 

сесії має академічну заборгованість з трьох і більше освітніх компонентів, 

відраховується з Університету.  

 

11. Критерії оцінювання знань на заліку/екзамені 

 

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 
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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 FX, F / “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 

закладу вищої освіти 

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 

 

FX/Не зараховано 

 

з можливістю повторного складання 

0-34 

F/Незадовільно 

 

F/Не зараховано 

 

з обов’язковим повторним курсом 

 

 

12. Питання для підсумкового контролю 

Перелік питань для підготовки до заліку 

 

1. Поняття та ознаки поліцейської діяльності.  

2. Співвідношення поліцейської діяльності та правоохоронної 

діяльності.  

3. Основні напрями поліцейської діяльності.  

4. Суб’єкти поліцейської діяльності.   

5. Правове положення, завдання та функції Міністерства внутрішніх 

справ України.  

6. Структура Міністерства внутрішніх справ України.  

7. Поняття та завдання поліції.  

8. Правова основа діяльності поліції. 

9. Структура Національної поліції України.  

10. Основні принципи діяльності поліції.  

11. Основні повноваження поліції.  

12. Громадський контроль за діяльністю поліції.  

13. Права і обов’язки працівників поліції.  

14. Гарантії професійної діяльності поліцейського.  

15. Соціальний захист поліцейських. 

16. Добір та призначення на посаду поліцейських.  
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17. Загальні засади проходження служби в поліції.  

18. Види спеціальних звань поліцейських.  

19. Порядок присвоєння спеціальних звань поліцейських.  

20. Обмеження, пов’язані зі службою в поліції.  

21. Професійне навчання поліцейських.  

22. Звільнення зі служби в поліції.  

23. Правила поведінки та професійної етики особового складу 

органів Національної поліції.  

24. Службова дисципліна. Дисциплінарний проступок.  

25. Види заохочень і стягнень. Строки дії адміністративних стягнень.  

26. Порядок проведення службового розслідування в органах 

Національної поліції.  

27. Особливості юридичної відповідальність поліцейських.  

28. Поняття та ознаки поліцейських заходів.  

29. Вимоги до поліцейського заходу.  

30. Види поліцейських заходів.  

31. Превентивні поліцейські заходи.  

32. Порядок застосування поліцейських заходів примусу.  

33. Перевірка документів особи.  

34. Опитування особи.  

35. Поверхнева перевірка і огляд.  

36. Зупинення транспортного засобу.  

37. Вимога залишити місце і обмеження доступу до визначеної 

території. Обмеження пересування особи, транспортного засобу або 

фактичного володіння річчю.  

38. Проникнення до житла чи іншого володіння особи.  

39. Перевірка дотримання вимог дозвільної системи органів 

внутрішніх справ.  

40. Застосування технічних приладів і технічних засобів, що мають 

функції фото- і кінозйомки, відеозапису, засобів фото- і кінозйомки, 

відеозапису.  

41. Перевірка дотримання обмежень, установлених законом стосовно 

осіб, які перебувають під адміністративним наглядом, та інших категорій 

осіб.  

42. Поліцейське піклування. 

43. Загальні положення діяльності чергових служби органів 

(підрозділів) Національної поліції України: поняття та основні завдання.   

44. Структура чергової служби органів (підрозділів) Національної 

поліції України.  

45. Основні принципи роботи чергової служби.  

46. Організація діяльності чергової частини.  

47. Права та обов’язки чергового.  

48. Порядок поміщення осіб в кімнату для затриманих.   

49. Дії чергового при доставленні  осіб окремих категорій.  
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50. Організації реагування на заяви і повідомлення про кримінальні, 

адміністративні правопорушення або події та оперативного інформування в 

органах (підрозділах) Національної поліції України. 

51. Місця несвободи в поліції.  

52. Поміщення і тримання затриманих осіб у кімнаті для затриманих.   

53. Правове положення ізоляторів тимчасового тримання 

Національної поліції.  

54. Права й обов’язки осіб, які тримаються в ізоляторі тимчасового 

тримання.  

55. Організація діяльності приймальників-розподільників для дітей 

органів Національної поліції України.  

56. Призначення, основні завдання та функції патрульної поліції.  

57. Правовий статус Департаменту патрульної поліції.  

58. Види нарядів патрульної поліції.  

59. Основні напрями роботи патрульної поліції.  

60. Поняття та основні завдання сектору реагування патрульної 

поліції. Відмінність правового статусу інспекторів патрульної поліції та 

сектору реагування патрульної поліції.  

61. Порядок дій нарядів патрульної поліції, груп реагування 

патрульної поліції та інших нарядів поліції, залучених до реагування на заяви 

і повідомлення про правопорушення або події. 

 

Перелік питань для підготовки до екзамену 

 

1. Поняття та ознаки поліцейської діяльності.  

2. Співвідношення поліцейської діяльності та правоохоронної 

діяльності.  

3. Основні напрями поліцейської діяльності.  

4. Суб’єкти поліцейської діяльності.   

5. Правове положення, завдання та функції Міністерства внутрішніх 

справ України.  

6. Структура Міністерства внутрішніх справ України.  

7. Поняття та завдання поліції.  

8. Правова основа діяльності поліції. 

9. Структура Національної поліції України.  

10. Основні принципи діяльності поліції.  

11. Основні повноваження поліції.  

12. Громадський контроль за діяльністю поліції.  

13. Права і обов’язки працівників поліції.  

14. Гарантії професійної діяльності поліцейського.  

15. Соціальний захист поліцейських. 

16. Добір та призначення на посаду поліцейських.  

17. Загальні засади проходження служби в поліції.  

18. Види спеціальних звань поліцейських.  

19. Порядок присвоєння спеціальних звань поліцейських.  
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20. Обмеження, пов’язані зі службою в поліції.  

21. Професійне навчання поліцейських.  

22. Звільнення зі служби в поліції.  

23. Правила поведінки та професійної етики особового складу 

органів Національної поліції.  

24. Службова дисципліна. Дисциплінарний проступок.  

25. Види заохочень і стягнень. Строки дії адміністративних стягнень.  

26. Порядок проведення службового розслідування в органах 

Національної поліції.  

27. Особливості юридичної відповідальність поліцейських.  

28. Поняття та ознаки поліцейських заходів.  

29. Вимоги до поліцейського заходу.  

30. Види поліцейських заходів.  

31. Превентивні поліцейські заходи.  

32. Порядок застосування поліцейських заходів примусу.  

33. Перевірка документів особи.  

34. Опитування особи.  

35. Поверхнева перевірка і огляд.  

36. Зупинення транспортного засобу.  

37. Вимога залишити місце і обмеження доступу до визначеної 

території. Обмеження пересування особи, транспортного засобу або 

фактичного володіння річчю.  

38. Проникнення до житла чи іншого володіння особи.  

39. Перевірка дотримання вимог дозвільної системи органів 

внутрішніх справ.  

40. Застосування технічних приладів і технічних засобів, що мають 

функції фото- і кінозйомки, відеозапису, засобів фото- і кінозйомки, 

відеозапису.  

41. Перевірка дотримання обмежень, установлених законом стосовно 

осіб, які перебувають під адміністративним наглядом, та інших категорій 

осіб.  

42. Поліцейське піклування. 

43. Загальні положення діяльності чергових служби органів 

(підрозділів) Національної поліції України: поняття та основні завдання.   

44. Структура чергової служби органів (підрозділів) Національної 

поліції України.  

45. Основні принципи роботи чергової служби.  

46. Організація діяльності чергової частини.  

47. Права та обов’язки чергового.  

48. Порядок поміщення осіб в кімнату для затриманих.   

49. Дії чергового при доставленні  осіб окремих категорій.  

50. Організації реагування на заяви і повідомлення про кримінальні, 

адміністративні правопорушення або події та оперативного інформування в 

органах (підрозділах) Національної поліції України. 

51. Місця несвободи в поліції.  



22 
 

52. Поміщення і тримання затриманих осіб у кімнаті для затриманих.   

53. Правове положення ізоляторів тимчасового тримання 

Національної поліції.  

54. Права й обов’язки осіб, які тримаються в ізоляторі тимчасового 

тримання.  

55. Організація діяльності приймальників-розподільників для дітей 

органів Національної поліції України.  

56. Призначення, основні завдання та функції патрульної поліції.  

57. Правовий статус Департаменту патрульної поліції.  

58. Види нарядів патрульної поліції.  

59. Основні напрями роботи патрульної поліції.  

60. Поняття та основні завдання сектору реагування патрульної 

поліції. Відмінність правового статусу інспекторів патрульної поліції та 

сектору реагування патрульної поліції.  

61. Порядок дій нарядів патрульної поліції, груп реагування 

патрульної поліції та інших нарядів поліції, залучених до реагування на заяви 

і повідомлення про правопорушення або події. 

62. Правова основа діяльності служби дільничних офіцерів поліції.  

Структура служби дільничних офіцерів поліції.  

63. Принципи діяльності служби дільничних офіцерів поліції.  

64. Основні завдання працівників служби дільничних офіцерів 

поліції.  

65. Права та обов’язки дільничних офіцерів  поліції.  

66. Організація роботи дільничного офіцера поліції на 

адміністративній дільниці. 

67. Взаємодія дільничного офіцера поліції з патрульними нарядами, 

громадськими формуваннями та населенням щодо охорони громадського 

порядку, профілактики правопорушень. 

68. Організація діяльності дільничних офіцерів по роботі з 

населенням та громадськими формуваннями з охорони громадського 

порядку. 

69. Поняття, зміст і види адміністративного нагляду. Організація 

загального нагляду за додержанням громадянами та посадовими особами 

загальнообов’язкових правил. 

70. Правова основа, підстави і порядок встановлення спеціального 

адміністративного нагляду за матеріалами органів Національної поліції. 

71. Порядок здійснення спеціального адміністративного нагляду за 

особами, звільненими з місць позбавлення волі.  

72. Правові підстави припинення адміністративного нагляду за 

особами, звільненими з місць позбавлення волі. 

73. Правове регулювання дозвільної системи органів Національної 

поліції. Призначення дозвільної системи та завдання органів Національної 

поліції щодо її забезпечення.  

74. Умови та порядок видачі дозволів на функціонування об’єктів 

дозвільної системи. 
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75. Організація нагляду поліції за дотриманням правил дозвільної 

системи. 

76. Адміністративна відповідальність за порушення правил 

дозвільної системи. 

77. Правова основа діяльності підрозділів ювенальної превенції. 

78. Структура підрозділів ювенальної превенції.  

79. Основні завдання і повноваження підрозділів ювенальної 

превенції.  

80. Ведення профілактичного обліку дітей підрозділами ювенальної 

превенції.  

81. Організація заходів щодо встановлення місцезнаходження 

дитини, яка безвісти зникла.  

82. Основні напрями взаємодії з іншими уповноваженими органами 

та підрозділами НПУ, органами державної влади та органами місцевого 

самоврядування, об’єднаними територіальними громадами, міжнародними та 

громадськими організаціями. 

83. Діяльність поліції  щодо забезпечення прав і свобод людини. 

84. Дотримання прав людини під час затримання й арешту. 

85. Дотримання прав людини під час застосування працівниками 

поліції заходів фізичного впливу (сили) та вогнепальної зброї.  

86. Взаємодія поліції з органами виконавчої влади.  

87. Взаємодія поліції з органами місцевого самоврядування. 

88. Взаємодія поліції з інституціями громадянського суспільства. 

 

13. Рекомендована література: 
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України від 15.03.2018 № 2337-VIII. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2337-19. 

8. Про захист персональних даних : Закон України від 01.06.2010 № 
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12. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства : Закон 

України від 29.09.2011 № 3773-VI. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3773-17 

13. Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в 

Україні: Закон України від 11.12.2003 № 1382-IV. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1382-15. 

14. Про затвердження Положення про дозвільну систему : Постанова 

Кабінету Міністрів України від 12.10.1992 № 576. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/576-92-%D0%BF. 

15. Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх 

справ : Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 878. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/878-2015-%D0%BF. 

16. Про однострій поліцейських : Постанова Кабінету Міністрів 

України від 30.09.2015 № 823. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/823-

2015-%D0%BF. 

17. Про затвердження Положення про Національну поліцію : 

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 877. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-2015-%D0%BF. 

18. Про затвердження Порядку перевірки документів в осіб, огляду 

речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і 

житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного 

стану : Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2021 № 1456. URL: 
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19. Про затвердження Інструкції з організації діяльності дільничних 

офіцерів поліції : наказ МВС України від 28.07.2017 № 650. URL: 
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14. Інформаційні ресурси 

 

1. https://www.president.gov.ua/ – Президент України 

Законодавча влада 

2. https://www.rada.gov.ua/ – Верховна Рада України  

3. https://www.ombudsman.gov.ua/ – Уповноважений Верховної Ради 

України з прав людини  

Виконавча влада 

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

5. www.minjust.gov.ua - Міністерство юстиції України 

Судова влада 

6. https://ccu.gov.ua/index.php  Конституційний Суд України 

Інші державні органи 

7. https://mvs.gov.ua/uk - Міністерство внутрішніх справ України 

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

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

 

15. Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни 

 

1. Адміністративна діяльність працівників поліції під час надзвичайних 

ситуацій. 

2. Адміністративно-правове забезпечення реалізації права громадян на 

участь в охороні публічної безпеки і порядку. 

3. Адміністративно-правове регулювання діяльності ізоляторів 

тимчасового тримання Національної поліції України. 

4. Адміністративно-правове регулювання діяльності служби «102». 

5. Адміністративно-правове регулювання діяльності служби дільничних 

офіцерів поліції щодо взаємодії з іншими підрозділами поліції. 

6. Адміністративно-правове регулювання послуг, що надаються 

Національною поліцією України. 

7. Адміністративно-правове регулювання служби дільничних офіцерів 

поліції в Україні. 

8. Адміністративно-правовий статус патрульної поліції щодо забезпечення 

безпеки дорожнього руху та особливості його реалізації. 

9. Адміністративно-правові засади діяльності поліції щодо запобігання 

корупції. 

10. Адміністративно-правові засади діяльності поліції щодо розгляду 

звернень громадян. 

11. Адміністративно-правові засади діяльності служби дільничних офіцерів 

поліції щодо запобігання та протидії домашньому насильству. 

12. Адміністративно-правові засади забезпечення законності застосування 

вогнепальної зброї працівниками поліції. 

13. Адміністративно-правові засоби забезпечення дисципліни і законності в 

діяльності поліції. 

14. Адміністративно-юрисдикційна діяльність дільничного офіцера поліції. 

https://www.president.gov.ua/
https://www.rada.gov.ua/
https://www.ombudsman.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.minjust.gov.ua/
https://ccu.gov.ua/index.php
https://mvs.gov.ua/uk
https://www.npu.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
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15. Адміністративно-юрисдикційна діяльність Національної поліції 

України. 

16. Адміністративно-юрисдикційна діяльність Національної поліції України 

щодо розгляду та вирішення звернень громадян. 

17. Адміністративно-юрисдикційна діяльність патрульної поліції. 

18. Взаємодія Національної поліції з органами виконавчої влади. 

19. Взаємодія Національної поліції з органами місцевого самоврядування. 

20. Взаємодія поліції та суспільства на засадах партнерства. 

21. Взаємодія поліції та суспільства в зарубіжних країнах.  

22. Взаємодія уповноважених підрозділів Національної поліції України з 

органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, недержавними та 

громадськими організаціями щодо протидії домашньому насильству. 

23. Види адміністративної діяльності Національної поліції України. 

24. Види контролю за дотриманням законності в діяльності працівників 

поліції та їх загальна характеристика. 

25. Вимоги, які висуваються до звернень громадян, і наслідки недотримання 

таких вимог. 

26. Відповідальність поліцейських за вчинення дисциплінарних проступків. 

27. Відповідальність працівників поліції за вчинення правопорушень, 

пов’язаних з корупцією. 

28. Громадський контроль в діяльності поліції. 

29. Дії поліцейських щодо реагування на повідомлення про скоєння 

домашнього насильства. 

30. Дії працівників Національної поліції України при отриманні 

повідомлення про надзвичайну ситуаціяю. 

31. Діяльність дільничного офіцера поліції щодо запобігання та протидії 

домашньому насильству стосовно дітей. 

32. Діяльність нарядів поліції щодо забезпечення публічної безпеки і 

порядку. 

33. Діяльність патрульної поліції щодо застосування законодавства України 

про адміністративну відповідальність. 

34. Діяльність патрульної поліції щодо охорони громадського порядку при 

проведенні масових заходів. 

35. Діяльність патрульної поліції щодо припинення адміністративних 

правопорушень у громадських місцях. 

36. Діяльність патрульної поліції щодо протидії дитячій бездоглядності. 

37. Діяльність поліції щодо забезпечення прав і свобод людини. 

38. Діяльність поліції щодо попередження правопорушень, які вчинюються 

під час проведення міжнародних футбольних матчів. 

39. Діяльність служби дільничних офіцерів поліції щодо виявлення та 

припинення порушень антиалкогольного законодавства. 

40. Діяльність служби дільничних офіцерів поліції щодо контролю за 

додержанням правил дозвільної системи. 

41. Діяльність служби дільничних офіцерів поліції щодо контролю за 

особами, звільненими з місць позбавлення волі. 
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42. Дотримання прав людини під час застосування працівниками поліції 

заходів фізичного впливу (сили) та вогнепальної зброї. 

43. Дотримання прав людини під час затримання й арешту. 

44. Електронний документообіг в діяльності Національної поліції України. 

45. Забезпечення дотримання прав людини під час утримання в ізоляторах 

тимчасового тримання Національної поліції України. 

46. Забезпечення прав людини на стадії досудового розслідування. 

47. Заборона катувань і жорстокого поводження в діяльності поліції. 

48. Загальні засади проходження служби в Національній поліції України. 

49. Загальноправова характеристика адміністративного нагляду та його 

види. 

50. Запобігання та протидія домашньому насильству Національною 

поліцією України. 

51. Зарубіжний досвід організації діяльності правоохоронних органів щодо 

охорони громадського порядку. 

52. Захист і дотримання прав та свобод людини в діяльності поліції. 

53. Зміст і напрямки адміністративної діяльності Національної поліції 

України. 

54. Зміст та особливості адміністративно-юрисдикційної діяльності 

дільничного офіцера поліції 

55. Зміст, принципи та правове регулювання адміністративної діяльності 

органів поліції України. 

56. Індивідуально-профілактична діяльність дільничного офіцера поліції. 

57. Інформаційне забезпечення оперативного реагування поліції на 

повідомлення про правопорушення  та інші пригоди. 

58. Контроль громадськості за діяльністю  поліції. 

59. Контроль і нагляд у професійній діяльності поліції: сутність, 

співвідношення, значення. 

60. Контроль і нагляд як основа забезпечення законності в діяльності 

Національної поліції України. 

61. Напрямки адміністративної діяльності Національної поліції України. 

62. Національна поліція України як суб’єкт адміністративної діяльності: 

правовий статус, основні завдання, функції та повноваження. 

63. Нормативно-правове забезпечення діяльності Національної поліції 

України. 

64. Обмеження, пов’язані зі службою в Національній поліції України. 

65. Організаційні та правові засади діяльності підрозділів організаційно-

аналітичного забезпечення та оперативного реагування Національної поліції 

України. 

66. Організаційно-правові засади взаємодії поліції з громадськістю. 

67. Організаційно-правові засади впровадження сучасних інформаційних 

технологій та систем в діяльності поліції. 

68. Організаційно-правові засади діяльності підрозділів документального 

забезпечення і режиму поліції. 

69. Організація діяльності дільничного офіцера поліції щодо охорони 
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громадського порядку на адміністративній дільниці. 

70. Організація діяльності Національної поліції щодо забезпечення 

публічної щодо забезпечення публічної безпеки та порядку. 

71. Організація діяльності Національної поліції щодо забезпечення 

публічної безпеки та порядку під час надзвичайних ситуацій природного і 

техногенного походження. 

72. Організація діяльності підрозділів превентивної діяльності щодо 

здійснення дозвільної системи та ліцензування. 

73. Організація діяльності чергових частин територіальних підрозділів 

Національної поліції України. 

74. Організація забезпечення публічної безпеки та порядку Національною 

поліцією України. 

75. Організація забезпечення публічної безпеки та порядку працівниками 

патрульної поліції. 

76. Організація і тактика діяльності патрульної поліції щодо профілактики 

правопорушень. 

77. Організація профілактики дорожньо-транспортних пригод патрульною 

поліцією. 

78. Організація роботи із зверненнями громадян Національною поліцією 

України. 

79. Оскарження незаконних дій (бездіяльності) працівників поліції як спосіб 

забезпечення законності діяльності Національної поліції України. 

80. Основні напрями діяльності щодо захисту прав дітей.  

81. Основні обов’язки, права й відповідальність працівників поліції. 

82. Особливості діяльності поліцейського громади. 

83. Особливості юридичної відповідальності поліцейських.  

84. Особливості діяльності чергової служби Національної поліції України. 

85. Особливості діяльності працівників поліції з дітьми, які перебувають у 

контакті з законом.  

86. Особливості добору на службу в Національній поліції України. 

87. Особливості здійснення органами поліції адміністративного нагляду за 

особами, звільненими з місць позбавлення волі. 

88. Особливості несення служби в разі введення надзвичайного стану і 

воєнного стану. 

89. Особливості превентивної роботи поліцейських з особами, звільненими 

з місць позбавлення волі. 

90. Особливості призначення поліцейських за конкурсом. 

91. Особливості проходження служби в Національній поліції України. 

92. Особливості розгляду поліцейськими заяв і повідомлень про вчинення 

домашнього насильства. 

93. Переміщення поліцейських в органах, закладах та установах поліції. 

94. Поліцейська діяльність як складова правоохоронної функції держави. 

95. Поліцейські послуги як основа публічно-сервісної діяльності 

Національної поліції України та Міністерства внутрішніх справ України. 

96. Поняття та види звернень громадян в діяльності Національної поліції 
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України. 

97. Поняття та види превентивної поліцейської діяльності. 

98. Поняття та зміст надзвичайної обстановки, яка створює особливі умови 

для роботи поліції. 

99. Поняття та ознаки поліцейської діяльності. 

100. Поняття, зміст і значення публічної безпеки та порядку. 

101. Порушення справи про адміністративне правопорушення і попереднє 

з’ясування її обставин. 

102. Порядок присвоєння спеціальних звань поліцейським. 

103. Порядок та строки розгляду звернень громадян Національною поліцією 

України. 

104. Правове положення, завдання та функції Міністерства внутрішніх справ 

України.  

105. Правова основа діяльності Національної поліції України. 

106. Правове регулювання проходження служби в поліції. 

107. Правове регулювання діяльності Національної поліції України. 

108. Правове регулювання забезпечення публічної безпеки та порядку 

Національною поліцією України. 

109. Правове регулювання запобігання та протидії домашньому насильству. 

110. Правове регулювання оцінювання службової діяльності поліцейського в 

Україні. 

111. Правові засади діяльності спеціальних підрозділів поліції окремих 

держав світу щодо припинення групових порушень громадського порядку. 

112. Правові засади застосування поліцейськими спеціальних засобів. 

113. Правові засади застосування поліцейськими фізичної сили. 

114. Правові засади застосування технічних засобів фіксації порушень 

правил безпеки дорожнього руху. 

115. Правові засади проходження служби в Національній поліції України. 

116. Правові основи організації діяльності поліції в особливих умовах та в 

разі введення режиму надзвичайного чи воєнного стану. 

117. Правові та організаційні засади діяльності служби дільничних офіцерів 

поліції у сільській місцевості. 

118. Правові та організаційні основи діяльності чергової служби поліції. 

119. Превентивна діяльність дільничних офіцерів поліції. 

120. Превентивна робота в діяльності Національної поліції України. 

121. Превентивна робота поліції у сфері дозвільної системи. 

122. Превентивна робота поліції у сфері забезпечення безпеки дорожнього 

руху. 

123. Провадження у справах про адміністративні правопорушення, 

підвідомчих органам поліції: завдання, принципи та стадії. 

124. Проходження служби в Національній поліції України за контрактом. 

125. Розслідування випадків порушення поліцейськими прав людини. 

126. Роль поліцейських під час забезпечення публічної безпеки та порядку в 

разі введення воєнного стану. 

127. Службова дисципліна в діяльності Національної поліції України. 
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128. Соціальний захист поліцейських. 

129. Тактика застосування службових собак для охорони громадського 

порядку. 

130. Форми та способи забезпечення законності в діяльності працівників 

Національної поліції України. 

131. Характеристика та особливості застосування превентивних 

поліцейських заходів. 

132. Характеристика принципів діяльності поліції.  

133. Юридичні гарантії професійної діяльності працівників Національної 

поліції України. 

 

16. Тематика контрольних робіт з навчальної дисципліни. 

 

 Здобувач вищої освіти виконує контрольну роботу з навчальної 

дисципліни «Поліцейська діяльність» у відповідності із запропонованою 

тематикою.  

 

Варіант № 1 (А-В) 

Теоретичні питання: 

1. Поняття та ознаки поліцейської діяльності. 

2. Основні обов’язки поліцейського. 

3. Поняття та ознаки поліцейських заходів. 

Практична частина. Задача. 

Патрульні  Вовченко та Сидорович здійснюючи патрулювання 

території обслуговування на патрульному автомобілі помітили дорогу 

іномарку в якій знаходились молоді дівчата. Поліцейські зупинили 

автомобіль, щоб познайомитися та поспілкуватися з ними. Обмінявшись 

номерами телефонів та домовившись про зустріч, наряд без перешкод 

відпустив громадянок. 

Визначити правомірність дій поліцейських  у цій ситуації. Свою 

відповідь необхідно аргументувати посилаючись на чинне законодавство. 

  
 

Варіант № 2  (Г-Д) 

Теоретичні питання: 

1. Загальні положення діяльності чергових служби органів 

(підрозділів) Національної поліції України: поняття та основні 

завдання. 

2. Вимоги до поліцейського заходу. 

3. Правила поведінки та професійної етики особового складу 

органів Національної поліції. 

4. Практична частина. Задача. 

Відносно К., який відбув покарання у вигляді позбавлення волі, у 

встановленому законом порядку був застосований адміністративний нагляд. 

К. проживав у квартирі багатоповерхового будинку, яку орендував у її 
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власника П. У цій квартирі він часто приймав гостей, які у минулому 

відбували разом з ним покарання, та розпивав з ними алкогольні напої, після 

яких нерідко виникали бурхливі сутички і сварки. Такі прийоми гостей часто 

супроводжувалися бійками та шумними розборками, продовжувалися до 

ранку й заважали відпочинку сусідів. На виклик сусідів до помешкання К. 

завітав дільничний С., але К. відмовився його впускати до квартири, 

мотивуючи тим, що на це треба отримати згоду власника квартири. 

Чи може працівник поліції застосовувати примус у даній ситуації? 

Якщо так, то які примусові заходи можуть бути застосовані і що може бути 

підставою для їх застосування? 

Відповідь обґрунтуйте, посилаючись на відповідні нормативні акти та 

їх конкретні норми і положення. 
 

Варіант № 3 (Е-Ж) 

Теоретичні питання: 

1. Завдання, функції та структура Національної поліції. 

2. Правова основа, підстави і порядок встановлення спеціального 

адміністративного нагляду за матеріалами органів Національної поліції. 

3. Службова дисципліна. Дисциплінарний проступок.  

4.  Практична частина. Задача. 

 За вчинення дрібного хуліганства патрульний здійснив 

адміністративне затримання особи, яка вчинила адміністративне 

правопорушення. Після доставлення особи до відділення поліції, черговий 

помістив її до кімнати для затриманих. Після двох годин від фактичного 

затримання особи патрульний повідомив за допомогою телефонного зв’язку 

центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги про отримання 

ним відмови затриманої особи від адвоката.  

Завдання: Визначте правомірність дій працівників поліції. 

 

Варіант № 4 (З-Й) 

Теоретичні питання: 

1. Принципи діяльності поліції  

2. Особливості юридичної відповідальність поліцейських.  

3. Поняття та ознаки поліцейських заходів  

4. Практична частина. Задача. 

07.11.2015 року наказом Головного управління Національної поліції в 

Дніпропетровській області № 1 о/с Хоменко В.В. призначено на посаду 

інспектора Жовтневого відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції 

Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, 

09.03.2016 року позивач звільнений за п.7 ст.77 Закону України "Про 

національну поліцію" (за власним бажанням), на день звільнення мав 

спеціальне звання "старший лейтенант поліції". В подальшому, за 

результатами конкурсу, наказом Головного управління Національної поліції 

в Дніпропетровській області від 06.06.2017 року № 188 о/с Х. повторно 

прийнятий на службу в поліцію та призначений на посаду заступника 
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командира взводу № 3 роти № 3 полку патрульної служби поліції особливого 

призначення "Дніпро-1" ГУНП з присвоєнням спеціального звання "рядовий 

поліції". 

Завдання: Чи правомірно Х. не поновлено його звання? Під час 

відповіді посилайтесь на нормативні документи. 
 

Варіант № 5 (К-М) 

Теоретичні питання: 

1. Призначення, основні завдання та функції патрульної 

поліції. 

2. Суть і значення законності у діяльності Національної 

поліції України. 

3. Принципи роботи чергових частин.  

4. Практична частина. Задача. 

Утримана в камері затримання особа отримала триразове харчування. 

Через шість годин після отримання третьої порції харчування за день, 

затриманий вимагав видати йому четверту порцію харчування, покладаючись 

на те, що під час затримання його зобов'язані забезпечувати харчуванням. Чи 

обґрунтована вимога затриманого щодо поліції? 

 

Варіант № 6 (Н-П) 

Теоретичні питання: 

1. Правове положення ізоляторів тимчасового тримання 

Національної поліції. 

2. Порядок поміщення осіб в кімнату для затриманих.  

3. Особливості прийняття на службу до поліції. 

4. Практична частина. Задача. 

Громадянина Коваленка затримали за адміністративне правопорушення 

та помістили в кімнату для затриманих, на що гр. Коваленко потребував 

папір та ручку аби написати скаргу в прокуратуру. Поліцейський сказав що у 

нього немає таких прав і залишив КЗ. Чи правомірна дія поліцейського?  
 

Варіант № 7 (Р-С) 

Теоретичні питання: 

1. Правовий та соціальний захист співробітників Національної 

поліції. 

2. Відповідальність за порушення правил адміністративного 

нагляду. 

3. Загальні положення діяльності чергової служби органів 

Національної поліції: поняття, структура  та основні завдання.  

4. Практична частина. Задача. 

Здійснити порівняльну характеристику поверхневої перевірки та 

особистого огляду. 
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Варіант № 8 (Т-Ф) 

Теоретичні питання: 

1. Порядок поміщення осіб в кімнату для затриманих  

2. Порядок здійснення спеціального адміністративного 

нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі. 

3. Права і обов’язки працівників поліції.  

4. Практична частина. Задача. 

В ізоляторі тимчасового затримання громадянин вимагав у  

поліцейських, щоб вони помістили телевізор до його камери, який йому 

принесли батьки. Поліцейські відмовились  це робити, так як вважають  це 

неприпустимими. 

Чи  правомірні дії поліцейських у цій ситуації ? 

 
 

Варіант № 9 (Х-Ч) 

Теоретичні питання: 

1. Правове положення, завдання та функції Міністерства внутрішніх 

справ України. 

2. Характеристика обмежень, які можуть встановлюватися судом, 

щодо осіб, які перебувають під адміністративним наглядом. 

3. Гарантії професійної діяльності поліцейського  

4. Практична частина. Задача. 

Здійснити порівняльну характеристику опитування та допиту особи.  
 

Варіант №10 (Ш-Я) 

Теоретичні питання: 

1.Організації реагування на заяви і повідомлення про кримінальні, 

адміністративні правопорушення або події та оперативного інформування в 

органах (підрозділах) Національної поліції України. 

2. Загальна характеристика місць несвободи в поліції.  

3. Правовий статус Департаменту патрульної поліції.  

4. Практична частина. Задача. 

Затриманий в КЗ намагався вчинити самогубство шляхом перерізання 

вен на руці гострим предметом. Оперативний черговий помітив це та забрав 

в затриманого небезпечний предмет. Оскільки затриманний не встиг нанести 

собі порізи, черговий не став звертатися за медичною допомогою.  

Оцініть правомірність дій чергового.  

 


