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1. Структура вивчення навчальної дисципліни 

 

1.1. Тематичний план навчальної дисципліни 

№ 

те-

ми 

Назва теми  

Кількість годин 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

У
сь

о
го

 у тому числі 

У
сь

о
го

 у тому числі 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

(п
р
ак

).
 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

(п
р
ак

).
 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Загальноправова 

характеристика 

адміністративної 

діяльності 

Національної поліції 

України  

9 2 1 – – 6 9 1 – – – 8 

2. Національна поліція 

України як суб’єкт 

адміністративної 

діяльності 

9 2 1 – – 6 9 1 – – – 8 

3. Превентивна робота 

органів Національної 

поліції України  
10 2 2 – – 6 9 1 1 – – 7 

4. Організація 

забезпечення 

публічної безпеки та 

порядку 

8 1 1 – – 6 9 1 1 – – 7 

5. Адміністративна 

діяльність 

працівників поліції 

під час надзвичайних 

ситуацій 

8 1 1 – – 6 9 1 – – – 8 

6. Захист і дотримання 

прав та свобод 

людини в діяльності 

Національної поліції 

України 

9 2 1 – – 6 9 1 – – – 8 

7. Протидія 

домашньому 

насильству як вид 

адміністративної 

діяльності органів 

Національної поліції 

України  

9 2 1 – – 6 9 1 1 – – 7 

8. Адміністративно-

юрисдикційна 

діяльність органів 

Національної поліції 

України   

10 2 2 – – 6 10 1 1 – – 8 

9. Адміністративна 

діяльність 

Національної поліції  

9 1 2 – – 6 8 1 1 – – 6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 України щодо 

забезпечення 

дозвільної системи 

            

10. Протидія нелегальній 

міграції як вид 

адміністративної 

діяльності органів 

Національної поліції 

України 

9 1 2 – – 6 9 1 1 – – 7 

 Усього годин: 90 16 14 – – 60 90 10 6 – – 74 

 

1.2. Лекції 

№ 

з/п 
Назва і план теми 

Кількість 

годин 

1 2 3 

1. Загальноправова характеристика адміністративної діяльності 

Національної поліції України 

1 

1.1. 

 

1.2. 

 

1.3. 

 

1.4. 

 

Поняття та види адміністративної діяльності органів поліції 

України. 

Нормативно-правові акти, що визначають адміністративну 

діяльність Національної поліції України. 

Поняття та класифікація форм адміністративної діяльності 

Національної поліції України. 

Поняття та види методів адміністративної діяльності Національної 

поліції України. 

 

2. Національна поліція України як суб’єкт адміністративної діяльності 1 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

 

Правовий статус і завдання Національної поліції України. 

Функції Національної поліції України. 

Принципи діяльності Національної поліції України.  

Система Національної поліції України. 

Повноваження Національної поліції України. 

Поліцейські послуги як основа публічно-сервісної діяльності 

Національної поліції України та Міністерства внутрішніх справ 

України. 

 

3. Превентивна робота органів Національної поліції України 1 

3.1. 

3.2. 

 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

Поняття та види превентивної поліцейської діяльності.  

Характеристика та особливості застосування превентивних 

поліцейських заходів. 

Превентивна діяльність дільничних офіцерів поліції. 

Превентивна робота поліції у сфері дозвільної системи. 

Превентивна робота поліції у сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху. 

 

4. Організація забезпечення публічної безпеки та порядку 1 

4.1. 

4.2. 

 

4.3. 

 

Правове регулювання забезпечення публічної безпеки та порядку. 

Організація діяльності органів поліції щодо забезпечення публічної 

безпеки та порядку під час проведення масових заходів. 

Організація діяльності органів поліції щодо забезпечення публічної 

безпеки та порядку під час надзвичайних ситуацій природного і 

техногенного походження. 
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1 2 3 

4.4. 

 

4.5. 

Основні обов’язки, права й відповідальність нарядів поліції щодо 

забезпечення публічної безпеки та порядку. 

Роль органів поліції під час забезпечення публічної безпеки та 

порядку в разі введення воєнного стану. 

 

5. Адміністративна діяльність працівників поліції під час 

надзвичайних ситуацій 

1 

5.1. 

 

5.2. 

 

5.3. 

 

5.4. 

Поняття та зміст надзвичайної обстановки, яка створює особливі 

умови для роботи поліції. 

Правові основи організації діяльності поліції в особливих умовах та 

в разі введення режиму надзвичайного стану. 

Дії працівників органів поліції при отриманні повідомлення про 

надзвичайну обстановку. 

Особливості несення служби в разі введення надзвичайного стану і 

за надзвичайних обставин. 

 

6. Захист і дотримання прав та свобод людини в діяльності 

Національної поліції України 

1 

6.1. 

6.2. 

 

6.3. 

6.4. 

 

6.5. 

 

6.6. 

Діяльність поліції щодо забезпечення прав і свобод людини. 

Заборона катувань і жорстокого поводження в діяльності 

Національної поліції України. 

Дотримання прав людини під час затримання й арешту. 

Дотримання прав людини під час застосування працівниками 

поліції заходів фізичного впливу (сили) та вогнепальної зброї. 

Діяльність Національної поліції України щодо розгляду звернень 

громадян. 

Юридичні гарантії професійної діяльності працівників поліції. 

 

7. Протидія домашньому насильству як вид адміністративної 

діяльності органів Національної поліції України  

1 

7.1. 

7.2. 

 

7.3. 

 

7.4. 

 

 

7.5. 

 

Поняття і види домашнього насильства.  

Компетенція служби дільничних офіцерів поліції у сфері 

попередження домашнього насильства. 

Дії поліцейських щодо реагування на факти психологічного, 

економічного, фізичного та сексуального домашнього насильства. 

Вчинення домашнього насильства щодо неповнолітніх та 

неповнолітніми членами сім’ї. Діяльність дільничного офіцера 

поліції щодо протидії домашньому насильству над дітьми.  

Взаємодія інспекторів поліції з органами виконавчої влади, 

органами місцевого самоврядування, недержавними та 

громадськими організаціями щодо протидії домашньому 

насильству. 

 

8. Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів Національної 

поліції України  

1 

8.1. 

 

8.2. 

 

8.2.1. 

 

8.2.2. 

 

8.2.3. 

 

Зміст та особливості адміністративно-юрисдикційної діяльності 

Національної поліції України. 

Стадії провадження у справах про адміністративні 

правопорушення, підвідомчих органам поліції. 

Характеристика стадії порушення справи і попереднє з’ясування її 

обставин. 

Характеристика стадії розгляду справи про адміністративне 

правопорушення. 

Характеристика стадії оскарження постанови у справі про 

адміністративне правопорушення, перегляд справи про 

адміністративне правопорушення.  
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1 2 3 

8.2.4. 

8.3. 

 

8.4. 

Виконання постанови про накладення адміністративного стягнення. 

Загальна характеристика адміністративних правопорушень, 

підвідомчих Національній поліції України. 

Особливості оформлення матеріалів окремих адміністративних 

правопорушень. 

 

9. Адміністративна діяльність Національної поліції України щодо 

забезпечення дозвільної системи 
1 

9.1. 

9.2. 

9.3. 

 

9.4. 

 

 

 

9.5. 

 

9.6. 

Поняття та правове регулювання дозвільної системи. 

Види об’єктів дозвільної системи. 

Основні завдання Національної поліції України щодо забезпечення 

правил дозвільної системи в Україні. 

Порядок видачі дозволів на придбання, зберігання, перевезення, 

виготовлення та використання предметів, засобів, які підпадають 

під дозвільну систему, відкриття та функціонування об’єктів 

дозвільної системи. 

Діяльність органів поліції по забезпеченню дотримання правил 

дозвільної системи. 

Нагляд органів Національної поліції України за дотриманням 

правил дозвільної системи, пов’язаних з обігом зброї. 

 

10. Протидія нелегальній міграції як вид адміністративної діяльності 

органів Національної поліції України 
1 

10.1. 

10.2. 

10.3. 

 

10.4. 

 

Поняття, ознаки та причини нелегальної міграції.  

Органи поліції як суб’єкт протидії нелегальній міграції.  

Провадження у справах про адміністративні правопорушення у 

сфері міграційних правил. 

Взаємодія Національної поліції України з іншими 

правоохоронними органами, органами виконавчої влади та 

громадськістю у сфері протидії нелегальній міграції. 

 

 Усього 10 

 

1.3. Семінарські заняття 

 

Семінарське заняття 1 

Тема 3. Превентивна робота органів Національної поліції України 

Тема 4. Організація забезпечення публічної безпеки та порядку 

Питання для усного опитування та дискусії 

3.1. Поняття та види превентивної поліцейської діяльності.  

3.2. Зміст, підстави та порядок застосування превентивних поліцейських заходів. 

3.3. Превентивна діяльність дільничних офіцерів поліції. 

3.4. Превентивна робота поліції у сфері дозвільної системи. 

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

4.2. Організація діяльності органів поліції щодо забезпечення публічної безпеки та 

порядку під час проведення масових заходів. 

4.3. Організація діяльності органів поліції щодо забезпечення публічної безпеки та 

порядку під час надзвичайних ситуацій природного і техногенного походження. 

4.4. Роль органів поліції під час забезпечення публічної безпеки та порядку в разі введення 

воєнного стану. 

Аудиторна письмова робота 

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. 

 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу 
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теми, є: превентивна поліцейська діяльність, загальна превентивна діяльність, індивідуальна 

превентивна діяльність, поліцейські заходи, дільничний офіцері поліції, дозвільна система, 

публічна безпека, публічний порядок, масові заходи, надзвичайні ситуації природного і 

техногенного походження, воєнний стан. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми 

студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

 поняття превентивної поліцейської діяльності; 

 види превентивної поліцейської діяльності; 

 поняття і види превентивних поліцейських заходів; 

 підстави застосування превентивних поліцейських заходів; 

 порядок застосування превентивних поліцейських заходів; 

 превентивна діяльність дільничних офіцерів поліції; 

 превентивна робота поліції у сфері дозвільної системи; 

 поняття публічної безпеки та порядку; 

 зміст публічної безпеки та порядку; 

 значення публічної безпеки та порядку; 

 діяльність органів поліції щодо забезпечення публічної безпеки під час проведення 

масових заходів; 

 діяльність органів поліції щодо забезпечення публічного порядку під час проведення 

масових заходів; 

 діяльність органів поліції щодо забезпечення публічної безпеки під час надзвичайних 

ситуацій природного походження; 

 діяльність органів поліції щодо забезпечення публічного порядку під час надзвичайних 

ситуацій техногенного походження; 

 забезпечення публічної безпеки та порядку в разі введення воєнного стану. 

 

Семінарське заняття 2 

Тема 7. Протидія домашньому насильству як вид адміністративної діяльності 

органів Національної поліції України  

Тема 8. Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів Національної поліції 

України  

Питання для усного опитування та дискусії 

7.1. Поняття і види домашнього насильства.  

7.2. Правові основи попередження домашнього насильства. 

7.3. Компетенція служби дільничних офіцерів поліції у сфері попередження домашнього 

насильства. 

7.4. Особливості розгляду поліцейськими заяв і повідомлень про вчинення домашнього 

насильства. 

7.5. Дії поліцейських щодо реагування на факти психологічного, економічного, фізичного 

та сексуального домашнього насильства. 

7.6. Вчинення домашнього насильства щодо неповнолітніх та неповнолітніми членами 

сім’ї. Діяльність дільничного офіцера поліції щодо протидії домашньому насильству над 

дітьми.  

7.7. Взаємодія інспекторів поліції з органами виконавчої влади, місцевого 

самоврядування, недержавними та громадськими організаціями щодо протидії домашньому 

насильству. 

8.1. Зміст та особливості адміністративно-юрисдикційної діяльності поліції. 

8.2. Провадження у справах про адміністративні правопорушення, підвідомчих органам 

поліції: завдання та принципи. 

8.3. Характеристика стадії порушення справи і попереднє з’ясування її обставин. 

8.4. Характеристика стадії розгляду справи про адміністративне правопорушення. 

8.5. Характеристика стадії оскарження постанови у справі про адміністративне 

правопорушення, перегляд справи про адміністративне правопорушення.  
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8.6. Виконання постанови про накладення адміністративного стягнення. 

8.7. Загальна характеристика адміністративних правопорушень, підвідомчих поліції. 

8.8. Особливості реагування поліцейського на адміністративні правопорушення, 

провадження за якими входить до компетенції Національної поліції. 

8.9. Особливості оформлення матеріалів окремих адміністративних правопорушень. 

Аудиторна письмова робота 

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. 

 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу 

теми, є: домашнє насильство, запобігання домашньому насильству, протидія домашньому 

насильству, профілактичний облік, психологічне насильство, економічне насильство, фізичне 

насильство, сексуальне насильство, попередження домашнього насильства, дільничний офіцер 

поліції, обмежувальний припис стосовно кривдника, дитина-кривдник, кривдник, особа, яка 

постраждала від домашнього насильства, терміновий заборонний припис стосовно кривдника, 

заява, повідомлення про вчинення домашнього насильства, адміністративна юрисдикція, 

адміністративно-юрисдикційна діяльність органів Національної поліції України, провадження у 

справах про адміністративні правопорушення, принципи провадження, стадія провадження, 

адміністративні правопорушення, підвідомчі поліції, адміністративне розслідування, розгляд 

справи, перегляд справи, виконання рішення, строки в провадженнях у справах про 

адміністративні правопорушення, доказування, докази, адміністративно-процесуальні 

документи в справах про адміністративні правопорушення, кваліфікація адміністративних 

правопорушень, підвідомчих органам Національної поліції, дрібне викрадення, автоматичний 

режим фіксації адміністративних правопорушень на транспорті, громадський порядок, 

громадська безпека, встановлений порядок управління, корупція, адміністративне 

правопорушення, пов’язане з корупцією. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми 

студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

 законодавство про запобігання та протидію домашньому насильству; 

 сфера дії законодавства про запобігання та протидію домашньому насильству; 

 основні засади запобігання та протидії домашньому насильству; 

 основні напрями реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству; 

 суб’єкти, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому 

насильству: спеціально уповноважені органи у сфері запобігання та протидії домашньому 

насильству; інші органи та установи, на які покладаються функції із здійснення заходів у сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству; загальні та спеціалізовані служби підтримки 

постраждалих осіб; громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в 

Україні на законних підставах;  

 спеціально уповноважені органи у сфері запобігання та протидії домашньому 

насильству: центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству; центральний орган 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії домашньому 

насильству; Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, у тому 

числі їх структурні підрозділи, до повноважень яких належить здійснення заходів у сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству; сільські, селищні, міські, районні у містах (у 

разі їх створення) ради, їх виконавчі органи, до повноважень яких належить здійснення заходів 

у сфері запобігання та протидії домашньому насильству;  

 інші органи та установи, на які покладаються функції із здійснення заходів у сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству: служби у справах дітей; уповноважені 

підрозділи органів Національної поліції України; органи управління освітою, навчальні 

заклади, установи та організації системи освіти; органи охорони здоров’я, установи та заклади 

охорони здоров’я; центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги; суди; 
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прокуратура; уповноважені органи з питань пробації; 

 загальні служби підтримки постраждалих осіб: заклади, які, у тому числі, надають 

допомогу постраждалим особам: центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; притулки 

для дітей; центри соціально-психологічної реабілітації дітей; соціально-реабілітаційні центри 

(дитячі містечка); центри соціально-психологічної допомоги; територіальні центри соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг); інші заклади, установи та організації, які надають 

соціальні послуги постраждалим особам; 

 спеціалізовані служби підтримки постраждалих осіб: притулки для постраждалих осіб, 

центри медико-соціальної реабілітації постраждалих осіб, кол-центр з питань запобігання та 

протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей, 

мобільні бригади соціально-психологічної допомоги постраждалим особам та особам, які 

постраждали від насильства за ознакою статі, а також заклади та установи, призначені 

виключно для постраждалих осіб та осіб, які постраждали від насильства за ознакою статі; 

 повноваження уповноважених підрозділів органів Національної поліції України у сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству; 

 взаємодія суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому 

насильству; 

 порядок взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству; 

 Єдиний державний реєстр випадків домашнього насильства та насильства за ознакою 

статі; 

 порядок формування, ведення та доступу до Реєстру; 

 завдання у сфері запобігання домашньому насильству;  

 заходи у сфері запобігання домашньому насильству; 

 спеціальні заходи щодо протидії домашньому насильству: терміновий заборонний 

припис стосовно кривдника; обмежувальний припис стосовно кривдника; взяття на 

профілактичний облік кривдника та проведення з ним профілактичної роботи; направлення 

кривдника на проходження програми для кривдників; 

 характеристика термінового заборонного припису стосовно кривдника; 

 характеристика обмежувального припису стосовно кривдника; 

 взяття на профілактичний облік кривдників та проведення з ними профілактичної 

роботи; 

 порядок взяття на профілактичний облік, проведення профілактичної роботи та зняття з 

профілактичного обліку кривдника; 

 контроль у сфері запобігання та протидії домашньому насильству; 

 громадський контроль за дотриманням законодавства у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству; 

 компетенція служби дільничних офіцерів поліції у сфері запобігання та протидії 

домашнього насильства; 

 особливості розгляду поліцейськими заяв і повідомлень про вчинення домашнього 

насильства; 

 дії поліцейських щодо реагування на факти психологічного, економічного, фізичного та 

сексуального домашнього насильства; 

 вчинення домашнього насильства щодо неповнолітніх; 

 вчинення домашнього насильства неповнолітніми членами сім’ї; 

 діяльність дільничного офіцера поліції щодо протидії домашньому насильству над 

дітьми; 

 зміст адміністративно-юрисдикційної діяльності поліції; 

 особливості адміністративно-юрисдикційної діяльності поліції; 

 завдання провадження у справах про адміністративні правопорушення, підвідомчих 

органам поліції; 

 принципи провадження у справах про адміністративні правопорушення, підвідомчих 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/658-2018-%D0%BF#n12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/658-2018-%D0%BF#n12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/658-2018-%D0%BF#n12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/234-2019-%D0%BF#n9
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органам поліції; 

 стадія порушення справи і попереднє з’ясування її обставин; 

 стадія розгляду справи про адміністративне правопорушення; 

 стадія оскарження постанови у справі про адміністративне правопорушення, перегляд 

справи про адміністративне правопорушення; 

 стадія виконання постанови про накладення адміністративного стягнення; 

 адміністративні правопорушення, підвідомчі поліції; 

 реагування поліцейського на адміністративні правопорушення, провадження за якими 

входить до компетенції Національної поліції; 

 оформлення матеріалів окремих адміністративних правопорушень; 

 протокол про адміністративні правопорушення; 

 постанова у  справі про адміністративне правопорушення; 

 наведення різних критеріїв класифікації органів адміністративної юрисдикції; 

 визначення особливостей адміністративно-юрисдикційної діяльності органів 

Національної поліції; 

 пояснення змісту повноважень поліції щодо складання протоколів та застосування 

заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення; 

 пояснення змісту повноважень поліції щодо розгляду справ про адміністративні 

правопорушення; 

 пояснення змісту повноважень поліції щодо накладання адміністративних стягнень за 

вчинення адміністративних правопорушень; 

 характеристика змісту стадій провадження у справах про адміністративні 

правопорушення, підвідомчі органам Національної поліції; 

 характеристика доказів в адміністративно-юрисдикційній діяльності Національної 

поліції; 

 пояснення джерел  отримання доказів в адміністративно-юрисдикційній діяльності 

Національної поліції; 

 порядок складання адміністративно-процесуальних документів в справах про 

адміністративні правопорушення; 

 пояснення порядку оскарження рішень, дій та бездіяльності поліцейських щодо 

притягнення до адміністративної відповідальності; 

 пояснення змісту кваліфікації адміністративних правопорушень, підвідомчих органам 

Національної поліції; 

 розуміння кваліфікації адміністративних правопорушень, що посягають на здоров’я 

населення; 

 виділення особливостей провадження за адміністративними  правопорушеннями, що 

посягають на здоров’я населення; 

 розуміння кваліфікації адміністративних правопорушень, що посягають на власність; 

 виділення особливостей провадження за адміністративними правопорушеннями, що 

посягають на власність; 

 характеристика елементів юридичних складів адміністративних правопорушень на 

транспорті; 

 виділення особливостей провадження за адміністративними правопорушеннями у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху, які зафіксовані в автоматичному режимі; 

 розуміння кваліфікації адміністративних правопорушень, що посягають на 

громадський порядок і громадську безпеку; 

 виділення особливостей провадження за адміністративними правопорушеннями, що 

посягають на громадський порядок і громадську безпеку; 

 розуміння кваліфікації адміністративних правопорушень, що посягають на 

встановлений порядок управління; 

 виділення особливостей провадження за адміністративними правопорушеннями, що 

посягають на встановлений порядок управління; 
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 розуміння кваліфікації адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією; 

 виділення особливостей провадження за адміністративними правопорушеннями, що 

пов’язані з корупцією. 

 

Семінарське заняття 3 

Тема 9. Адміністративна діяльність Національної поліції України щодо забезпечення 

дозвільної системи 

Тема 10. Протидія нелегальній міграції як вид адміністративної діяльності органів 

Національної поліції України 

Питання для усного опитування та дискусії 

9.1. Поняття та правове регулювання дозвільної системи. 

9.2. Види об’єктів дозвільної системи. 

9.3. Основні завдання Національної поліції щодо забезпечення правил дозвільної системи 

в Україні. 

9.4. Перевірка дотримання вимог дозвільної системи органів поліції як превентивний 

поліцейський захід. 

9.5. Порядок видачі дозволів на придбання, зберігання, перевезення, виготовлення та 

використання предметів, засобів, які підпадають під дозвільну систему, відкриття та 

функціонування об’єктів дозвільної системи. 

9.6. Діяльність органів поліції по забезпеченню дотримання правил дозвільної системи. 

9.7. Нагляд органів Національної поліції за дотриманням правил дозвільної системи, 

пов’язаних з обігом зброї. 

9.8. Відповідальність за порушення правил дозвільної системи. 

10.1. Поняття, ознаки та причини нелегальної міграції. Механізм протидії нелегальній 

міграції. 

10.2. Органи поліції як суб’єкт протидії нелегальній міграції. 

10.3. Порядок в’їзду і виїзду іноземців з території України. Видворення нелегальних 

мігрантів. 

10.4. Провадження у справах про адміністративні правопорушення у сфері міграційних 

правил. 

10.5. Взаємодія поліції з іншими правоохоронними органами, органами виконавчої влади 

та громадськістю у сфері протидії нелегальній міграції. 

Аудиторна письмова робота 

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. 

 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу 

теми, є: дозвільна система, об’єкти дозвільної системи, завдання Національної поліції, правила 

дозвільної системи, дозволи на придбання, зберігання, перевезення, виготовлення та 

використання предметів, засобів, які підпадають під дозвільну систему, дозволи на відкриття та 

функціонування об’єктів дозвільної системи, відповідальність, порушення правил дозвільної 

системи, нелегальна міграція, мігрант, іноземець, особа без громадянства, механізм, протидія 

нелегальній міграції, суб’єкт протидії нелегальній міграції, в’їзд, виїзд іноземців з території 

України, видворення нелегальних мігрантів, провадження у справах про адміністративні 

правопорушення у сфері міграційних правил, взаємодія поліції з іншими правоохоронними 

органами, органами виконавчої влади та громадськістю. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми 

студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

 поняття дозвільної системи; 

 правове регулювання дозвільної системи; 

 об’єкти дозвільної системи; 

 завдання Національної поліції України щодо забезпечення правил дозвільної системи; 

 перевірка дотримання вимог дозвільної системи; 
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 порядок видачі дозволів на придбання, зберігання, перевезення, виготовлення та 

використання предметів, засобів, які підпадають під дозвільну систему, відкриття та 

функціонування об’єктів дозвільної системи; 

 забезпечення дотримання правил дозвільної системи; 

 нагляд органів Національної поліції за дотриманням правил дозвільної системи; 

 особливості відповідальності за порушення правил дозвільної системи; 

 поняття нелегальної міграції; 

 ознаки нелегальної міграції; 

 причини нелегальної міграції; 

 характеристика механізму протидії нелегальній міграції; 

 протидія нелегальній міграції органами поліції; 

 порядок в’їзду іноземців на територію України; 

 порядок виїзду іноземців з території України; 

 підстави видворення нелегальних мігрантів; 

 порядок видворення нелегальних мігрантів; 

 адміністративні правопорушення у сфері міграційних правил; 

 стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення у сфері міграційних 

правил; 

 взаємодія поліції з іншими правоохоронними органами у сфері протидії нелегальній 

міграції;  

 взаємодія поліції з органами виконавчої влади у сфері протидії нелегальній міграції;  

 взаємодія поліції з громадськістю у сфері протидії нелегальній міграції. 

 

1.4. Самостійна робота студентів  

 

Тема 1. Загальноправова характеристика адміністративної діяльності  

Національної поліції України 
Завдання 1. Охарактеризувати види адміністративної діяльності Національної поліції 

України: 

Таблиця  

Вид адміністративної діяльності  

Національної поліції України 

Характеристика 

підтримання публічного порядку і безпеки  

здійснення дозвільної системи  

забезпечення діяльності спеціальних установ  

забезпечення реалізації прав громадян на 

вільне пересування та обрання місця 

проживання 

 

забезпечення безпеки дорожнього руху  

охорона об’єктів  

 

Завдання 2. Ознайомитися із Законом України «Про Національну поліцію» та 

основними відомчими нормативно-правовими актами. 

 

Завдання 3. Проаналізувати Інструкцію з оформлення поліцейськими матеріалів про 

адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не 

в автоматичному режимі, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 

07.11.2015 р. № 1395 та написати, які додаткові документи складаються при оформленні 

матеріалів про адміністративні правопорушення, вчинені повторно, та при оформленні 

матеріалів про адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачена статтею 

124 КУпАП. 
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Завдання 4. Навести приклади нормативних та індивідуальних адміністративних актів 

поліції. 

 

Завдання 5. Записати права поліцейських по застосуванню поліцейських заходів. 

 

Завдання 6. Визначити повноваження поліцейського по застосуванню поліцейських 

заходів примусу та заповнити таблицю «Поліцейські заходи примусу»: 

Таблиця 

Поліцейський захід примусу 
Підстави 

застосування 

Межі 

застосування 

Умови 

застосування 

Фізичний вплив (сила)    

Застосування спеціальних 

засобів  
 

 

Застосування вогнепальної 

зброї  
 

 

 

Завдання 7. Вирішити задачі:  

А) В електричці Деражня - Гречани о 6.30 двоє працівників військового комісаріату та 

двоє працівників поліції здійснювали перевірку документів у присутніх пасажирів, в першу 

чергу у тих, хто на їх думку виглядав призовного віку. Намагалися на місці виписати повістки, 

одного хлопчину хотіли забрати у відділок поліції для складання протоколу.  

Проаналізуйте дії працівників поліції. 

 

Б) До чергової частини територіального відділу поліції надійшло повідомлення про те, 

що на дитячому майданчику невідомі особи розпивають алкогольні напої, палять цигарки, 

грубощами реагують на зауваження громадян. Прибувши на виклик, наряд патрульної служби 

побачив двох чоловіків та одну жінку, які пиячили на дитячому майданчику. З’ясувавши 

ситуацію, поліцейські прийняли рішення про затримання зазначених громадян та доставлення 

їх до територіального відділу поліції. Перед посадкою до патрульного автомобіля, порушників 

та їх особисті речі було оглянуто співробітниками поліції. У районному відділі, після складання 

протоколу, затримані громадяни були відпущені. 

На наступний день зазначені громадяни звернулися зі скаргою про порушення їхніх прав 

та свобод. 

Проаналізуйте ситуацію. Визначте алгоритм дій працівників поліції. 

 

В) Наряд патрульної служби територіального відділу поліції заступив на службу по 

забезпеченню громадської безпеки та порядку на станції метро Лук’янівська. Звернувшись до 

громадянина, який проходив через турнікет, поліцейські попросили пред’явити для догляду 

сумку, в якій явно проглядались важкі, об’ємні предмети, але громадянин відмовився. Свою 

поведінку мотивував незаконністю вимог патрульних. Патрульні запросили громадянина у 

приміщенні поліції для здійснення огляду сумки, в якій виявився спортивний інвентар, після 

чого громадянин був відпущений. 

Зробіть аналіз наведеної ситуації та дайте оцінку діям патрульних. Визначте алгоритм 

дій працівників поліції в цій ситуації. 

 

Г) Патрульний поліцейський територіального відділу поліції Іванов, перебуваючи на 

службі з забезпечення громадської безпеки та поряду в парку ім. Чекмана міста Хмельницького, 

запідозривши громадянина в скоєнні правопорушення, підійшов до нього, привітався, 

відрекомендувався і зажадав пред’явити документ, який посвідчує особу. На вимогу 

поліцейського останній попросив інспектора показати свої документи. Іванов відмовився 

показувати документи, аргументувавши свою відмову тим, що він у форменому одязі. 

Визначте правомірність дій патрульного поліції. Назвіть основні обов’язки 
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поліцейського у разі звернення до нього громадян. 

 

Завдання 8. На основі аналізу наведених у ЗМІ повідомлень проаналізувати дії 

працівників поліції. Що з наведеного і чому підпадає під «поліцейське піклування»? 

А) У Київській області поліцейські активно здійснюють піклування, надаючи 

громадянам посильну допомогу у складних ситуаціях. Про це повідомляє «Моя Київщина» з 

посиланням на прес-службу поліції Київської області. Зокрема, у Макарівському районі 

дільничний офіцер поліції,  проводячи роз’яснювальну роботу з місцевими мешканцями на 

закріпленій території, познайомився з одиноким пенсіонером. У жвавій бесіді літній чоловік 

розповів поліцейському, що у нього накопичилося багато роботи вдома, але він через травму 

спини не може її виконати. Тоді дільничний офіцер поліції разом з колегою запропонували 

свою допомогу та порубали дідусеві дрова, а потім склали їх. Задоволений чуйністю 

дільничних, пенсіонер проводжав його з вдячністю і надією на швидку зустріч.  

Б) У Білій Церкві поліцейські допомогли по господарству літній жінці. Чоловіки 

наносили їй води до хати та розчистили її подвір’я від снігу. Жінка була безмежно вдячна 

турботливим правоохоронцям та постійно повторювала, що поліцейським така доброчинність 

повернеться сторицею. 

В) Морозна погода, яка прийшла у Вінницю на новорічні свята, тримала більшість 

вінничан по домівках. У центрі біля ялинки масові гуляння були не такими вже й масовими, і 

особливих правопорушень у місцях новорічних розваг люди не коїли. Через морози люди 

переважно відпочивала вдома, тож, стосовно публічної безпеки все було навіть спокійніше ніж 

у звичайні дні. Коли виникали якісь суперечки між людьми, працівники поліції робили 

зауваження, але до затримань не дійшло. Людей, які були дуже напідпитку навіть підвозили 

додому, щоб не замерзли, таких було цими вихідними троє.  

 

Завдання 9. Проаналізувати правомірність застосування вогнепальної зброї у наведених 

випадках: 

А) 10 вересня 2019 року у Ярмолинцях поліцейські внаслідок тривалої і масштабної за 

кількістю задіяних службових автомобілів погоні за водієм ВМW, почали хаотичну стрілянину, 

внаслідок чого загинув 17-річний пасажир автомобіля; 

Б) близько 12:00 автопатруль поліції, що обслуговував Дніпровський район столиці, 

проїжджаючи по вулиці Райдужна, звернув увагу на собаку бійцівської породи, яка кидалася на 

перехожих. Правоохоронці зробили зауваження хазяїнові тварини, проте чоловік неналежним 

чином відреагував на поліцейських. У цей час пес накинувся на патрульного, кілька разів його 

вкусив і частково пошкодив формений одяг. Для захисту життя і здоров’я працівник поліції 

використав табельну вогнепальну зброю. В результаті декількох прицільних пострілів собаку 

знешкодили. 

 

Питання для самоконтролю 

 Розкрийте зміст поняття та особливості адміністративної діяльності Національної 

поліції  України. 

 Назвіть ознаки адміністративної діяльності Національної поліції України. 

 Охарактеризуйте види адміністративної діяльності Національної поліції України. 

 Наведіть класифікацію видів адміністративної діяльності Національної поліції 

України. 

 Визначте основні положення Закону України «Про Національну поліцію» та інші 

нормативно-правові акти, що визначають адміністративну діяльність Національної поліції 

України. 

 Визначте поняття правоохоронної функції держави та її ознаки. 

 Назвіть суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави. 

 Які форми діяльності Національної поліції України щодо реалізації правоохоронної 

функції держави? 

 Які принципи адміністративної діяльності Національної поліції України? 
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 Визначте правове регулювання адміністративної діяльності Національної поліції 

України. 

 Визначте правове регулювання адміністративної діяльності органів Національної 

поліції України. 

 Охарактеризуйте основні напрямки адміністративної діяльності органів 

Національної поліції України: внутрішньоорганізаційний та зовнішній. 

 Дайте визначення поняття «форми адміністративної діяльності органів поліції».  

 Назвіть види форм адміністративної діяльності органів Національної поліції України. 

 Охарактеризуйте правові форми адміністративної діяльності органів Національної 

поліції України: видання актів управління, укладення угод, здійснення інших юридично 

значущих дій. 

 Здійсніть характеристику організаційних форм адміністративної діяльності органів 

Національної поліції України. 

 Назвіть види організаційних форм адміністративної діяльності органів Національної 

поліції України. 

 Яке співвідношення понять «правова» і «неправова форми адміністративної 

діяльності Національної поліції України»? 

 Надайте визначення поняття «адміністративний акт поліції». 

 Назвіть види адміністративних актів поліції. 

 Здійсніть характеристику інших юридично-значущих дій у діяльності Національної 

поліції України. 

 Які вимоги до поліцейських заходів? 

 Назвіть види поліцейських заходів. 

 

Тема 2. Національна поліція України як суб’єкт адміністративної діяльності 

Завдання 1. Охарактеризувати принципи діяльності Національної поліції України: 

Таблиця  

Принцип Зміст 

Верховенство права  

Дотримання прав і свобод людини  

Законність  

Відкритість та прозорість  

Політична нейтральність  

Взаємодія з населенням на засадах 

партнерства 

 

Безперервність  

 

Завдання 2. Скласти таблицю «Система Національної поліції України»:  

Таблиця  

Назва  Основні завдання 

центральний орган управління поліцією  

територіальні органи поліції  

кримінальна поліція  

патрульна поліція  

органи досудового розслідування  

поліція охорони  

спеціальна поліція  

поліція особливого призначення  
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Завдання 3. Ознайомитися з відповідними нормативно-правовими актами та виписати 

основні завдання міжрегіональних територіальних органів Національної поліції України. 

Таблиця  

Назва органу Положення про орган Основні завдання 

Департамент внутрішньої 

безпеки (у складі кримінальної 

поліції)  

  

Департамент кіберполіції (у 

складі кримінальної поліції) 

  

Департамент поліції охорони    

Департамент патрульної поліції   

Департамент стратегічних 

розслідувань (у складі 

кримінальної поліції)  

  

 

Завдання 4. Вирішити задачі:  

А) Патрульні Петренко та Сидоренко під час чергування о 02-00 год. помітили біля 

дороги людину, яка підняла руку і намагалась зупинити службовий автомобіль. Патрульні 

зупинились, і чоловік попросив їх довезти його до дому (приблизно 2 км. від місця зупинки), 

пояснивши це тим, що почуває себе зле. Патрульні посадили чоловіка до машини і підвезли 

його. Після того, як він вийшов із машини, патрульні знайшли на задньому сидінні службового 

автомобіля 100 грн. 
Визначте як мають діяти Петренко та Сидоренко. Назвіть правові наслідки дій 

патрульних поліцейських. 

 

Б) Патрульні поліції Вітренко, Тарасенко і Кукурудза дізналися, що через декілька днів 

їх керівник буде святкувати день народження. Працівники патрульної поліції зібрали по 

200 гривен, на які придбали йому подарунок. 

Визначте, чи передбачена відповідальність за такі дії. Встановіть правові наслідки 

щодо дій посадових осіб поліції. 

 

В) Патрульні поліції Капітаненко, Перець і Вінницький дізналися, що через декілька днів 

їх колега – патрульний Миколайчук буде святкувати день народження. Працівники патрульної 

поліції зібрали по 1000 гривень і придбали йому подарунок, який він отримав. 

Визначте правомірність дій поліцейських. 

 

Г) До Дунаєвецького відділу поліції надійшло повідомлення від педагогічного колективу 

загальноосвітньої школи про те, що учениця 7-го класу не прийшла на заняття. Вчителі 

вирішили відразу звернутися до поліції, оскільки школярка вже неодноразово пропускала уроки 

та їхала до своїх знайомих без відома дорослих. Оскільки мама дівчинки перебуває на 

заробітках за кордоном, а батька немає, то її вихованням займається бабуся, яка не завжди 

встигає приглянути за онукою. Отож цього разу, не попередивши бабусю, дівчинка поїхала у 

Житомир. 

Якими мають бути дії працівників поліції у наведеній ситуації? 

 

Питання для самоконтролю 

 Дайте визначення поняття «Національна поліція України». 

 Розкрийте правове положення Національної поліції України як центрального органу 

виконавчої влади. 

 Назвіть основні завдання Національної поліції України. 

 Охарактеризуйте принципи діяльності Національної поліції України.  

 Які функції Національної поліції України?  

 Розкрийте систему Національної поліції України. 



 17 

 Яка організаційна структура Національної поліції України? 

 Назвіть повноваження Національної поліції України. 

 Який зміст терміна «поліцейські послуги»? 

 Обґрунтуйте необхідність введення терміна «поліцейські послуги» у правовий обіг. 

 Назвіть поліцейські послуги. 

 Які функції Національної поліції України?  

 Яка правова основа публічно-сервісної діяльності Національної поліції України та 

Міністерства внутрішніх справ України? 

 Назвіть зміст публічно-сервісної діяльності Національної поліції України та 

Міністерства внутрішніх справ України в широкому та вузькому значеннях. 

 Які публічні послуги уповноважені надавати підрозділи експертної служби 

Міністерства внутрішніх справ України? 

 Які публічні послуги уповноважені надавати підрозділи Національної поліції 

України? 

 Які публічні послуги уповноважені надавати територіальні органи з надання 

сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ України? 

 

Тема 3. Превентивна робота органів Національної поліції України 

Завдання 1. Охарактеризувати види превентивної поліцейської діяльності. 

 

Завдання 2. Визначити повноваження поліцейського по застосуванню превентивних 

поліцейських заходів та заповнити таблицю «Превентивні поліцейські заходи»:  
Таблиця 

Превентивний поліцейський захід Підстави застосування Умови застосування 

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   

 

Завдання 3. Написати есе на тему «Шляхи удосконалення превентивної діяльності 

Національної поліції України». 

 

Питання для самоконтролю 

 Дайте визначення поняття превентивної поліцейської діяльності. 

 Назвіть завдання превентивної поліцейської діяльності. 
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 Які принципи превентивної поліцейської діяльності. 

 Проаналізуйте види превентивної поліцейської діяльності. 

 Здійсніть характеристику превентивних поліцейських заходів. 

 Які особливості застосування превентивних поліцейських заходів. 

 Розкрийте правову основу діяльності служби дільничних офіцерів поліції. 

 Як здійснюється організація діяльності дільничних офіцерів поліції щодо здійснення 

загального та спеціального нагляду? 

 Розкрийте взаємодію служби дільничних офіцерів поліції з громадськістю. 

 Охарактеризуйте організацію роботи громадського помічника дільничного офіцера 

поліції. 

 Розкрийте організацію превентивної діяльності підрозділів дозвільної системи. 

 Назвіть основні напрямки превентивної діяльності підрозділів Національної поліції 

України у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. 

 Які повноваження відділів забезпечення безпеки дорожнього руху Управління 

превентивної діяльності у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху? 

 

Тема 4. Організація забезпечення публічної безпеки та порядку 

Завдання 1. Визначте дії поліцейських щодо організації забезпечення публічної безпеки 

та порядку: 

Таблиця 

Обставини Дії поліцейських 

під час проведення масових заходів  

під час надзвичайних ситуацій природного і 

техногенного походження 

 

в разі введення воєнного стану  

 

 Завдання 2. Вирішити задачі:  

А) При патрулюванні території обслуговування 15-го лютого наряд помітив на площі 

групу осіб чисельністю близько 15 осіб. В руках вони тримали транспаранти та вигукували 

лозунги, висловлюючи протест проти подорожчання проїзду в міському транспорті та відміни 

пільг для студентів. Керував ними молодий чоловік з гучномовцем в руках, що стояв на 

дерев’яному помості. Як з’ясували патрульні, ним виявився 17-річний громадянин П.  

На запитання, чи є в них дозвіл на проведення масового заходу, громадянин П. пред’явив 

копію повідомлення про організацію заходу, яке було направлено ним 10 лютого цього року до 

міської державної адміністрації. В процесі спілкування більшість осіб, які брали участь в акції, 

розійшлись. Патрульні склали протоколи про адміністративні правопорушення: на двох осіб за 

ч. 1 ст. 185-1 КУпАП, а на громадянина П. - за ч. 2 ст. 185-1 КУпАП.  

Визначте правомірність дій працівників поліції. 

 

Б) За вчинення дрібного хуліганства працівник поліції здійснив адміністративне 

затримання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення. Після двох годин від часу 

фактичного затримання особи працівник поліції повідомив за допомогою телефонного зв’язку 

центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги про отримання ним відмови 

затриманої особи від адвоката. 

Визначте правомірність дій працівника поліції. Опишіть порядок інформування центрів 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб. 

 

Питання для самоконтролю 

 Визначте поняття «публічний порядок» і «публічна безпека». 

 Охарактеризуйте організацію забезпечення публічного порядку підрозділами поліції. 

 Які особливості здійснення профілактичної діяльності під час проведення масових 

заходів? 

 Назвіть правові засади здійснення організації забезпечення публічного порядку. 
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 Які повноваження дільничних офіцерів як суб’єктів підтримання публічної безпеки та 

порядку? 

 Яка роль підрозділів патрульної поліції як суб’єктів забезпечення публічної безпеки 

та порядку? 

 Назвіть основні права й обов’язки нарядів поліції щодо забезпечення публічної 

безпеки та порядку. 

 Розкрийте організацію діяльності органів поліції щодо забезпечення публічної 

безпеки та порядку під час надзвичайних ситуацій природного походження. 

 Охарактеризуйте організацію діяльності органів поліції щодо забезпечення публічної 

безпеки та порядку під час надзвичайних ситуацій техногенного походження. 

 Яка відповідальність нарядів поліції за службові порушення, вчинені під час 

забезпечення публічної безпеки та порядку? 

 Визначте основні напрями адміністративної діяльності Національної поліції України 

у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку. 

 

Тема 5. Адміністративна діяльність працівників поліції під час надзвичайних ситуацій 

Завдання 1. Використовуючи Закон України «Про правовий режим надзвичайного 

стану», виписати положення, які стосуються ролі Національної поліції України. 

 

Завдання 2. Написати есе на тему «Шляхи вдосконалення адміністративної діяльності 

працівників поліції під час надзвичайних ситуацій». 

 

Питання для самоконтролю 

 Дайте визначення поняття «надзвичайна обстановка для органів поліції». 

 Якими рисами характеризується надзвичайна обстановка? 

 Що таке особливі умови в діяльності поліції? 

 Якими нормативно-правовими актами регулюється організація та діяльність 

поліцейських в особливих умовах (у разі введення надзвичайного стану)? 

 За яких обставин може бути введено надзвичайний стан? 

 Які заходи можуть бути запроваджені у випадках введення надзвичайного стану? 

 Які завдання виконують поліцейські в разі введення надзвичайного стану? 

 У чому полягають особливості несення служби під час виникнення надзвичайних 

ситуацій природного характеру? 

 У чому полягають особливості несення служби працівником поліції під час 

дорожньо-транспортної події? 

 Які дії в обов’язковому порядку повинен здійснити черговий відділу Національної 

поліції, отримавши повідомлення незалежно від його змісту? 

 Визначте алгоритм дій чергового відділу Національної поліції після отримання 

повідомлення про виникнення групових порушень публічного порядку та масових заворушень. 

 

Тема 6. Захист і дотримання прав та свобод людини в діяльності  

Національної поліції України 

Завдання 1. Ознайомитись з моніторингом діяльності Національної поліції України 

щодо дотримання і забезпечення прав і свобод людини. 

 

Завдання 2. Охарактеризувати юридичні гарантії професійної діяльності працівників 

поліції. 

 

Завдання 3. Вирішити задачу: 

До територіального відділу поліції надійшов запит народного депутата України щодо 

надання відповіді з питань забезпечення публічної безпеки та порядку і протидії злочинності на 

території оперативного обслуговування відділом поліції. Народний депутат України виявив 

намір безпосередньо брати участь у розгляді його запиту. Керівник поліції, якому було 



 20 

адресовано цей запит, повідомив народного депутата України про день і місце розгляду запиту 

за один день до дати розгляду. 

Визначте правомірність дій керівника відділу поліції. Опишіть порядок розгляду запитів 

народних депутатів. 

 

Завдання 4. Охарактеризуйте взаємодію Національної поліції України з іншими 

суб’єктами: 

Таблиця  

Взаємодія Національної поліції України Характеристика взаємодії 

з органами виконавчої влади  

з органами місцевого самоврядування  

з інституціями громадянського суспільства  

 

Завдання 5. Дослідити проблеми дотримання прав людини під час затримання й арешту.  
 

Завдання 6. Написати есе на тему «Удосконалення дотримання прав людини під час 

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

 

Питання для самоконтролю 

 Дайте визначення поняття «права людини». 

 У чому полягає відмінність між обмеженням та порушенням прав людини? 

 Чому Національна поліція України повинна захищати права людини?  

 Яким чином здійснюється захист прав людини? 

 Яким чином можна оцінювати рівень ефективності діяльності Національної поліції 

України щодо забезпечення прав людини? 

 Назвіть основні міжнародні та національні нормативні акти, в яких закріплено права 

людини. 

 Які існують форми контролю за діяльністю Національної поліції України під час 

досудового розслідування? 

 Назвіть найпоширеніші дії Національної поліції, які можна розцінювати як 

порушення прав людини під час досудового розслідування. 

 Порівняйте міжнародне та національне визначення катування. 

 У чому відмінність між катуванням та іншими формами поганого поводження? 

 У чому полягають позитивні і негативні зобов’язання держави у сфері забезпечення 

заборони катувань та жорстокого поводження? 

 Які законні дії поліцейських можна розцінювати, як обмеження права на свободу та 

особисту недоторканність?  

 Охарактеризуйте обмеження права на свободу та особисту недоторканність. 

 Порівняйте поняття «затримання» у кримінальному провадженні та 

«адміністративне затримання». 

 Що повинен повідомити поліцейський особі негайно після її затримання? 

 Визначте основні нормативні підстави застосування заходів примусу поліцейськими. 

 До яких інституцій та органів особа може звернутись у разі порушення 

поліцейськими її прав і свобод? 

 Запропонуйте шляхи вдосконалення нормативно-правового забезпечення 

ефективності розслідування порушень прав і свобод людини, які вчинені поліцейськими. 

 Розкрийте взаємодію Національної поліції з вищим органом виконавчої влади 

(Кабінетом Міністрів України) та центральними органами виконавчої влади. 

 Наведіть приклади взаємодії Національної поліції з місцевими органами виконавчої 

влади. 

 Назвіть принципи та форми взаємодії Національної поліції з органами виконавчої 

влади. 
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 Яке завдання і форми взаємодії між органами Національної поліції та органами 

місцевого самоврядування? 

 Назвіть напрями та форми реалізації інституціями громадянського суспільства 

правоохоронної функції держави. 

 Назвіть громадські формування правоохоронної спрямованості. 

 Розкрийте шляхи забезпечення довіри населення до Національної поліції України. 

 Які принципи взаємодії Національної поліції з населенням? 

 Охарактеризуйте застосування Національною поліцією України концепції паблік 

рілейшнз. 

 Наведіть приклади оцінювання громадськістю ефективності діяльності Національної 

поліції України. 

 Визначте завдання та функції Національної поліції щодо забезпечення прав і свобод 

людини і громадянина. 

 Назвіть міжнародні стандарти забезпечення прав та свобод людини, які мають 

дотримуватись поліцейські в свій діяльності. 

 Назвіть форми зовнішнього контролю за законністю діяльності Національної поліції. 

 Розкрийте сутність громадського контролю за діяльністю Національної поліції. 

 Визначте роль пропозицій, заяв та скарг громадян в забезпеченні законності в 

адміністративній діяльності Національної поліції. 

 Визначте правову основу організації роботи зі зверненнями громадян в Національній 

поліції. 

 Охарактеризуйте процедуру розгляду звернень громадян поліцією. 

 Визначте міри відповідальності працівників Національної поліції за порушення 

законодавства про звернення громадян. 

 Охарактеризуйте сутність та зміст судового контролю та прокурорського нагляду за 

адміністративною діяльністю Національної поліції. 

 Розкрийте особливості внутрівідомчого контролю за діяльністю Національної 

поліції. 

 

Тема 7. Протидія домашньому насильству як вид адміністративної діяльності  

органів Національної поліції України 

Завдання 1. Охарактеризувати види домашнього насильства: 

Таблиця  

Вид домашнього насильства Зміст 

Економічне   

Фізичне   

Сексуальне   

Психологічне  

 

Завдання 2. Проаналізувати практику взаємодії інспекторів поліції з органами 

виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, недержавними та громадськими 

організаціями щодо протидії домашньому насильству. 

 

Завдання 3. Охарактеризувати повноваження уповноважених підрозділів органів 

Національної поліції України у сфері запобігання та протидії домашньому насильству.  

 

Завдання 4. Розглянути Порядок винесення уповноваженими підрозділами органів 

Національної поліції України термінового заборонного припису стосовно кривдника та 

занотувати основні його положення. 

 

Завдання 5. Скласти проект термінового заборонного припису стосовно кривдника. 
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Питання для самоконтролю 

 Визначте поняття «гендернообумовлене насильство» і «домашнє насильство». 

 Назвіть види гендрнообумовленого насильства. 

 Які види домашнього насильства?  

 Розкрийте сутність гендерної рівності та дискримінації за ознакою статі. 

 Визначте правове регулювання запобігання та протидії домашньому насильству. 

 Охарактеризуйте порядок реєстрації та розгляду заяв і повідомлень щодо 

домашнього насильства або реальної загрози його здійснення. 

 Як здійснюють реєстрацію та розгляд заяв і повідомлень з приводу жорстокого 

поводження з дітьми? 

 Назвіть види спеціальних заходів щодо запобігання та протидії домашньому 

насильству. 

 Розкрийте сутність та особливості реалізації взяття та зняття з профілактичного 

обліку осіб, які вчинили домашнє насильство. 

 Охарактеризуйте юридичну відповідальність за вчинення домашнього насильства. 

 Визначте поняття «жорстоке поводження з дитиною». 

 Яка юридична відповідальність передбачена за здійснення жорстокого поводження з 

дитиною? 

 Охарактеризуйте взаємодію дільничного офіцера поліції з підрозділами 

Національної поліції, прокуратурою, судом, іншими органами охорони правопорядку щодо 

запобігання та протидії домашньому насильству. 

 Проаналізуйте взаємодію Національної поліції з громадськістю щодо запобігання та 

протидії домашньому насильству. 

 

Тема 8. Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів Національної поліції України   

Завдання 1. Заповнити таблицю «Адміністративні правопорушення, підвідомчі 

Національній поліції України» за вказаним зразком: 

Таблиця 

 

Адміністративне 

правопорушення 

Стаття  

КУпАП 

Основне  

стягнення 

Додаткове  

стягнення 

Право 

складання 

протоколу 

Підвідом-

чість 

Строки  

розгляду 

Порушення порядку 

провадження 

господарської 

діяльності 

164 штраф  

 

 

Конфіска-

ція виго-

товленої 

продукції 

посадові 

особи 

органів  

внутріш-

ніх справ  

(Націона-

льної  

поліції) 

місцеві 

суди 

(судді) 

15 днів 

Незаконні 

виробництво, 

придбання, зберігання, 

перевезення, 

пересилання 

наркотичних засобів 

або психотропних 

речовин без мети збуту 

в невеликих розмірах 

      

Дрібне викрадення 

чужого майна 

      

Дрібне хуліганство       
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Адміністративне 

правопорушення 

Стаття  

КУпАП 

Основне  

стягнення 

Додаткове  

стягнення 

Право 

складання 

протоколу 

Підвідом-

чість 

Строки  

розгляду 

Куріння тютюнових 

виробів у заборонених 

місцях 

      

Вчинення домашнього 

насильства, насильства 

за ознакою статі, 

невиконання 

термінового 

заборонного припису 

або неповідомлення про 

місце свого тимчасового 

перебування 

      

Виготовлення, 

зберігання самогону та 

апаратів для його 

вироблення 

      

 

Завдання 2. Вирішити задачі:  

А) Для проведення медичного огляду та дослідження вилучених наркотичних засобів, 

працівники поліції опівдні 10 квітня піддали громадянина Антоненка адміністративному 

затриманню. Наступного дня справу про адміністративне правопорушення передбачене ст.44 

КУпАП (незаконне зберігання наркотичних засобів без мети збуту в невеликих розмірах) було 

розглянуто і вирішено піддати Антоненка адміністративному арешту строком на 5 діб.  

Проаналізуйте правомірність дій працівників поліції. 

 

Б) Працівники патрульної поліції зупинили автомобіль за порушення правил проїзду 

через залізничний переїзд. За кермом перебував 17-річний громадянин М. Патрульний склав 

протокол про адміністративне правопорушення і наклав на громадянина М. штраф у розмірі 

двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Визначте правомірність дій патрульного поліції. 

 

В) Ганна – заміжня жінка. Чоловік – директор фірми, власник свого бізнесу. В них є троє 

спільних дітей. Мають велику квартиру, заміський будинок, є декілька автомобілів. Діти 

навчаються в приватній школа та відвідують приватний дитячий садочок. Є няня, яка 

супроводжує дітей до різноманітних гуртків. Грошей вдосталь. Після того, як діти підросли 

Ганна вирішила вийти на роботу, щоб займатися улюбленою професією, але чоловік 

категорично заборонив це робити. Сказав, що його жінка повинна займатися хатньою роботою 

та дітьми, а якщо вона дуже хоче самостійності, то може йти куди захоче, але діти залишаться з 

ним. Після того, як Ганна заявила про своє бажання йти працювати, чоловік постійно 

знущається з неї, ображає її при дітях, контролює всі її витрати, перевіряє чеки на покупки та не 

дозволяє купувати нічого для себе, тільки для дітей. 

Кваліфікуйте дії чоловіка Ганни. 

 

Г) Громадянин Микитенко, перебуваючи в громадському місці у п’яному вигляді, вів 

себе зухвало, порушував громадський порядок, на зауваження працівника поліції, що прибув, 

не реагував, відмовився пройти з ним у приміщення дільничного пункту, виражався 

нецензурними словами. 

Як кваліфікувати дії Микитенка? Який порядок накладення адміністративних 

стягнення при  множинності правопорушень? 
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Д) Дільничний інспектор поліції наклав на громадянина Чолія штраф за появу в 

громадському місці в п’яному вигляді. Останній оскаржив постанову дільничного інспектора в 

суд. Під час розгляду скарги з’ясувалося, що Чолій перед цим уже двічі протягом року 

притягувався до адміністративної відповідальності за розпивання у громадських місцях 

спиртних напоїв. З урахуванням вказаних обставин суддя призначив Чолію 10 діб 

адміністративного арешту, відмінивши постанову дільничного інспектора про накладання 

штрафу. 

Здійсніть юридичний аналіз ситуації. 

 

Завдання 3. Використовуючи відповідні положення Інструкції з оформлення 

поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі, затверджену наказом Міністерства 

внутрішніх справ України від 07.11.2015 р. № 1395, дати відповідь на питання: 

1) Який процесуальний документ складається у разі виявлення правопорушення у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху, якщо воно вчинене особами віком від шістнадцяти до 

вісімнадцяти років? 

2) Якими повинні бути дії поліцейських при виявленні порушень правил дорожнього руху 

водіями транспортних засобів Збройних Сил України - військовослужбовцями строкової служби? 

3) У разі виявлення яких правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху 

поліцейські мають право виносити постанову? 

Наведіть особливості оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення, 

відповідальність за яке передбачена статтею 130 КУпАП. 

 

Завдання 4. Проаналізувати статті Кодексу України про адміністративні правопорушення, 

що визначають відповідальність за порушення Правил дорожнього руху (статті 121-140 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення). Використовуючи статті 255 та 222 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення, визначити компетенцію Національної поліції 

України щодо складення протоколу чи винесення постанови. Визначити можливість здійснення 

заходів забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення. 
 

Питання для самоконтролю 

 Визначте зміст та особливості адміністративно-юрисдикційної діяльності органів 

Національної поліції України. 

 Назвіть заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні 

правопорушення. 

 Розкрийте особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення, 

підвідомчі органам Національної поліції України. 

 Який порядок ведення єдиного обліку в органах Національної поліції заяв і 

повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події? 

 Охарактеризуйте відповідальність за порушення законодавства про звернення 

громадян. 

 Назвіть вимоги до звернення громадян. 

 Проаналізуйте прокурорський нагляд за дотриманням законодавства про звернення 

громадян. 

 Яка відповідальність громадян передбачена за подання звернень протиправного 

характеру? 

 Розкрийте відповідальність посадових осіб за порушення законодавства про 

звернення громадян. 

 Охарактеризуйте порядок реєстрації заяв і повідомлень про вчинені кримінальні 

правопорушення та інші події. 

 Які заходи адміністративного попередження застосовують в своїй діяльності 

поліцейські? 

 З’ясуйте сутність заходів адміністративного припинення в діяльності Національної 
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поліції України. 

 Які заходи адміністративної відповідальності застосовують в своїй діяльності 

поліцейські? 

 В чому особливості застосування заходів адміністративної відповідальності? 

 Визначте поняття та сутність безпеки дорожнього руху як об’єкту впливу поліції. 

 З’ясуйте поняття, завдання та функції патрульної поліції в сфері забезпечення 

безпеки дорожнього руху. 

 Визначте особливості адміністративно-правового регулювання діяльності патрульної 

поліції. 

 Охарактеризуйте систему та структуру патрульної поліції, визначте сили та засоби 

підрозділів патрульної поліції. 

 Визначте види технічних засобів, які використовує поліції у сфері забезпечення 

безпеки дорожнього руху. 

 В чому сутність превентивної діяльності поліції у сфері безпеки дорожнього руху. 

 Охарактеризуйте основні форми взаємодії підрозділів патрульної поліції з іншими 

підрозділами поліції та громадськістю у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.  

 Назвіть види правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху та з’ясуйте сутність 

діяльності поліції щодо їх протидії. 

 Назвіть склади правопорушень, які найбільш часто виявляються в практичній 

діяльності поліції. 

 Визначте особливості реагування поліцейського на адміністративні 

правопорушення, провадження за якими входить до компетенції Національної поліції. 

 Назвіть види та охарактеризуйте зміст найбільш типових процесуальних документів, 

що складаються поліцейськими в разі виявлення правопорушення: протоколу про 

адміністративне правопорушення та постанова в справі про адміністративне правопорушення. 

 Визначте особливості застосування поліцейськими заходів забезпечення 

провадження у справах про адміністративні правопорушення. 

 Визначте правові засади та форми взаємодія поліції з державною виконавчою 

службою, іншими державними органами та громадськістю щодо виконання постанов про 

накладення адміністративних стягнень. 

 З’ясуйте особливості оформлення матеріалів окремих адміністративних 

правопорушень (ст. 44, 51, 173, 175-1, 178, 185). 

 Визначте, які інформаційні бази даних використовують поліцейські в своїй 

адміністративно-деліктній діяльності. 

 

Тема 9. Адміністративна діяльність Національної поліції України щодо забезпечення 

дозвільної системи 

Завдання 1. Вирішити задачі: 

А) Начальник Котовського райвідділу внутрішніх справ 5 вересня 2014 року відмовив 

громадянину Рішелньову у видачі дозволу на придбання мисливської рушниці. Вважаючи 

відмову необґрунтованою, 15 вересня 2014 Рішелньов. оскаржив це рішення до УМВС в 

Одеській області. Відповіді до 11 листопада 2014 не одержав.  

Якими можуть бути подальші дії громадянина Рішелньова? 

 

Б) Пенсіонер Глухов приніс 5 липня 2015 року в райвідділ внутрішніх справ заяву про 

видачу йому ліцензії для придбання мисливської зброї, яка необхідна для охорони фруктового 

саду, і ліцензії на купівлю газового пістолета для самооборони. До заяви були додані всі 

необхідні документи.  

Розглянувши в серпні цього ж року заяву, райвідділ  відмовив у видачі ліцензії на 

придбання мисливської зброї, оскільки він у травні цього року був поміщений в медичний 

витверезник. Ліцензію на купівлю газового пістолета йому видали. За цією ліцензією Глухов 

придбав у спеціальному магазині пістолет, про що була зроблена відповідна помітка в ліцензії.  

Через місяць дільничний працівник міліції вилучив пістолет Глухова. Чи правомірним є 
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обмеження права громадянина на придбання, зберігання і користування зброєю? 

 

В) 5 жовтня 2013 року громадянин Сперненко перебував в лісовому масиві поблизу 

с. Бережесть Овруцького району Житомирської області в мисливських угіддях з 

гладкоствольною мисливською рушницею марки ІЖ-54 без належного дозволу на полюванні, 

чим порушив правила полювання, про що державний інспектор охорони навколишнього 

природного середовища Ковбань склав постанову про накладення на Сперненка 

адміністративного стягнення. 

Сперненко звернувся до суду з адміністративним позовом та просить скасувати 

постанову про накладення на нього адміністративного стягнення, визнати дії інспектора 

стосовно винесеної постанови від 11.12.2013 року протиправними, стягнути з нього на його 

користь суму судового збору. Позовні вимоги мотивує тим, що вказана постанова не відповідає 

обставинам справи та вимогам закону, є необґрунтованою, протиправною оскільки він не 

вчинив ніякого правопорушення, а рушницю взяв лише для самозахисту, з якої не стріляв 

більше 25 років та не є мисливцем. В судовому засіданні позов підтримав та просить змінити 

міру адміністративного стягнення у виді штрафу на попередження, адже, коли він йшов до лісу, 

то рушницю взяв лише з метою самозахисту, оскільки неодноразово бачив по телебаченню, що 

появилась «чупакабра». Він ніколи не полював та квитка мисливця ніколи не мав. Рушницю 

йому подарували і вона знаходиться у нього з 1982 року.  

Чи є правомірними дії інспектора Ковбаня? Яке рішення має винести адміністративний 

суд? 

 

Г) До територіального відділу поліції звернувся гр. Петренко з проханням надати дозвіл 

на придбання мисливської гладкоствольної зброї. Інспектор дозвільної системи виписав план - 

завдання дільничному інспектора поліції перевірити наявність умов зберігання зброї в 

Петренка. 

Визначте вимоги щодо умов зберігання вогнепальної зброї. Які органи уповноважені 

надавати дозволи на придбання зброї? 

 

Д) Слідчий територіального відділу поліції Кравець за місцем свого проживання 

звернувся до підрозділу дозвільної системи із заявою щодо надання дозволу на придбання ним 

мисливської вогнепальної зброї. Працівник дозвільної системи надав такий перелік документів 

необхідних для вирішення цього питання:  

1) Медичний висновок лікувального закладу про відсутність протипоказань, що 

перешкоджають придбанню зброї.  

2) Сертифікат про проходження обов'язкового профілактичного огляду.  

3) Довідку про проходження вивчення матеріальної частини зброї, правил поводження з 

нею та застосування, а також інші документи. 

Визначте правомірність дій працівника дозвільної системи. Опишіть порядок видачі 

дозволів на придбання мисливської вогнепальної зброї поліцейськими та військовослужбовцями. 

 

Питання для самоконтролю 

 З’ясуйте поняття дозвільної системи. 

 Яке призначення дозвільної системи?  

 Охарактеризуйте правову основу дозвільної системи в Україні. 

 Визначте систему об’єктів дозвільної системи. 

 Назвіть завдання органів Національної поліції України щодо здійснення дозвільної 

системи. 

 Визначте форми здійснення нагляду за дотриманням правил дозвільної системи. 

 Охарактеризуйте види дозволів і порядок їх видачі у сфері дозвільної системи. 

 З’ясуйте вимоги щодо відкриття і функціонування об’єктів дозвільної системи. 

 Вкажіть порядок придбання, зберігання, перевезення, вилучення, знищення 

вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин. 
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 Визначте порядок і терміни перевірки об’єктів дозвільної системи. 

 З’ясуйте підстави і порядок анулювання дозволів на функціонування об’єктів 

дозвільної системи. 

 Охарактеризуйте облік об’єктів дозвільної системи. 

 Охарактеризуйте контроль за об’єктами дозвільної системи. 

 Визначте відповідальність за порушення правил дозвільної системи. 

 Визначте порядок і терміни перевірки об’єктів дозвільної системи. 

 З’ясуйте підстави і порядок анулювання дозволів на функціонування об’єктів 

дозвільної системи. 

 

Тема 10. Протидія нелегальній міграції як вид адміністративної діяльності 

органів Національної поліції України 

Завдання 1. Заповнити таблицю «Адміністративні правопорушення у сфері міграційних 

правил»: 

Таблиця 

 

Адміністративне 

правопорушення 

Стаття  

КУпАП 

Основне  

стягнення 

Додаткове  

стягнення 

Право 

складання 

протоколу 

Підвідом-

чість 

Строки  

розгляду 

Незаконне 

перетинання або 

спроба незаконного 

перетинання 

державного кордону 

України 

204-1      

 Незаконне 

перевезення іноземців 

та осіб без 

громадянства 

територією України 

206-1      

 

Завдання 2. Заповнити таблицю «Юридичний склад адміністративних правопорушень, 

спрямованих на порушення міграційних правил»: 

Таблиця 

Стаття 

КУпАП 

Елементи складу 

адміністративного 

правопорушення 

Характеристика елементів складу 

адміністративного правопорушення 

 

Стаття 204-1 

Об’єкт:  

Об’єктивна сторона:  

Суб’єкт:  

Суб’єктивна сторона:  

 

Стаття 206-1 

Об’єкт:  

Об’єктивна сторона:  

Суб’єкт:  

Суб’єктивна сторона:  

 

Питання для самоконтролю 

 Сформулюйте поняття «нелегальна міграція». 

 Назвіть причини нелегальної міграції. 

 Класифікуйте причини нелегальної міграції. 

 Охарактеризуйте причини нелегальної міграції. 

 Визначте завдання та мету протидії нелегальній міграції. 
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 Проаналізуйте завдання та мету протидії нелегальній міграції. 

 Визначте напрями протидії нелегальній міграції. 

 Охарактеризуйте напрями протидії нелегальній міграції. 

 Визначте поняття механізму протидії нелегальній міграції крізь призму категорії 

«система». 

 Визначте особливості адміністративної діяльності поліції щодо протидії нелегальній 

міграції. 

 Сформулюйте поняття адміністративної діяльності поліції щодо протидії 

нелегальній міграції. 

 Визначте перелік та конкретні положення нормативно-правових актів, що 

регламентують діяльність підрозділів поліції, яка спрямована на протидію нелегальній міграції. 

 Розкрийте зміст компетенції підрозділів превентивної діяльності у сфері протидії 

нелегальній міграції. 

 Проаналізуйте діяльність патрульної поліції щодо протидії нелегальній міграції. 

 Назвіть найефективніші профілактичні заходи, що можуть застосовуватись 

Національною поліцією щодо протидії нелегальній міграції. 

 Назвіть правоохоронні органи, з якими взаємодіє Національна поліція щодо протидії 

нелегальній міграції. 

 Класифікуйте організаційно-правові засади взаємодії щодо протидії нелегальній 

міграції. 

 Охарактеризуйте нормативно-правові засади в’їзду іноземців в Україну, їх виїзду з 

України і транзитного проїзду через її територію. 

 Назвіть підстави для заборони в’їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну. 

 Вкажіть конкретні підстави примусового повернення іноземців та осіб без 

громадянства. 

 Опишіть правові засади і процедуру видворення іноземців та осіб без громадянства з 

України. 

 Охарактеризуйте склад адміністративних правопорушень у сфері міграційних 

правил. 

 Назвіть особливості документування Національною поліцією адміністративних 

правопорушень у сфері міграційних правил. 

 Назвіть підвідомчість справ про адміністративні правопорушення у сфері порушення 

міграційних правил, документування яких віднесено до компетенції Національної поліції. 

 

1.5. Індивідуальні завдання  

 

Індивідуальні завдання передбачаються у формі рефератів-оглядів, презентацій або есе. 

Завдання обирається студентом на початку семестру і виконується за усталеними вимогами.  

 

1.5.1. Основні вимоги до написання рефератів-оглядів 

При виконанні індивідуального завдання необхідно взяти до уваги, що реферат (лат. refero 

– доношу, повідомляю, переказую) – це короткий переказ змісту наукової роботи, книги або 

вчення, оформлене у вигляді письмової публічної доповіді; доповідь на задану тему, зроблена 

на основі критичного огляду відповідних джерел інформації (наукових праць, літератури по 

темі).  

Зі свого боку, реферат-огляд складається на основі декількох джерел і зіставляє різні 

точки зору з досліджуваного питання. 

Реферат-огляд, незалежно від теми, містить визначені реквізити: титульна сторінка 

встановленого зразка, вступ, розділи, висновки, список використаних джерел і додатки (у разі 

необхідності). 

Обов’язково в тексті повинні бути посилання на джерела, що були використані при 

написанні реферату. Посилання подаються у квадратних дужках з вказівкою номера джерела, за 
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яким воно внесене у список використаних джерел, та сторінки (якщо подається точна цитата 

або числові дані), наприклад [3, с.8].  

Технічні вимоги: текст має бути набраний шрифтом Times New Roman, 14 кеглем через 

1,5 інтервали. Поля: верхнє – 2,0 см, нижнє – 2,0 см, ліве – 3,0 см, праве –  1,0 см. Загальний 

обсяг реферату-огляду –  до 15 сторінок формату А4. 

 

1.5.2. Теми рефератів-оглядів 

1. Адміністративно-запобіжні заходи, які застосовуються поліцією з метою забезпечення 

публічного порядку і публічної безпеки за надзвичайних обставин.  

2. Взаємодія інспекторів поліції з органами виконавчої влади, місцевого 

самоврядування, недержавними та громадськими організаціями щодо протидії домашньому 

насильству. 

3. Взаємодія Національної поліції з інституціями громадянського суспільства. 

4. Видворення нелегальних мігрантів. 

5. Вчинення домашнього насильства щодо неповнолітніх. 

6. Гарантії професійної діяльності поліцейського.  

7. Дії поліцейських щодо реагування на факти психологічного, економічного, фізичного 

та сексуального домашнього насильства. 

8. Дії працівників підрозділів патрульної поліції під час переслідування транспортних 

засобів.  

9. Дії працівників підрозділів патрульної поліції при порушенні учасником дорожнього 

руху вимог Правил дорожнього руху.   

10. Діяльність дільничного офіцера поліції щодо протидії домашньому насильству над 

дітьми. 

11. Діяльність Національної поліції щодо забезпечення прав і свобод людини. 

12. Дотримання прав людини під час застосування працівниками Національної поліції 

заходів фізичного впливу (сили) та вогнепальної зброї. 

13. Дотримання прав людини під час затримання й арешту.  

14. Застосування вогнепальної зброї працівниками Національної поліції.  

15. Заходи адміністративного припинення, які застосовуються Національною поліцією.  

16. Здійснення підрозділами превентивної діяльності адміністративного нагляду за 

особами, звільненими з місць позбавлення волі. 

17. Методи адміністративної діяльності Національної поліції. 

18. Нагляд органів Національної поліції за дотриманням правил дозвільної системи, 

пов’язаних з обігом зброї. 

19. Органи Національної поліції як суб’єкт протидії нелегальній міграції. 

20. Основні завдання Національної поліції щодо забезпечення правил дозвільної системи 

в Україні. 

21. Особливості адміністративного примусу в правоохоронній діяльності Національної 

поліції. 

22. Підстави та порядок зупинки працівником Національної поліції транспортного 

засобу.  

23. Поліцейські заходи примусу. 

24. Поліцейські послуги як основа публічно-сервісної діяльності Національної поліції 

України та Міністерства внутрішніх справ України. 

25. Поняття і види адміністративної діяльності Національної поліції. 

26. Поняття та види превентивної поліцейської діяльності. 

27. Правова характеристика правопорушень, підвідомчих підрозділам Національної 

поліції.  

28. Правовий статус Національної поліції України. 

29. Правові основи організації діяльності Національної поліції в разі введення режиму 

надзвичайного стану. 

30. Превентивна діяльність дільничних офіцерів поліції. 

31. Превентивна робота Національної поліції у сфері дозвільної системи. 
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32. Превентивна робота Національної поліції у сфері забезпечення безпеки дорожнього 

руху. 

33. Превентивні поліцейські послуги. 

34. Принципи діяльності Національної поліції. 

35. Провадження у справах про адміністративні правопорушення в Національній поліції 

України. 

36. Умови і межі застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і 

вогнепальної зброї.  

37. Форми адміністративної діяльності Національної поліції. 

38. Юридичні гарантії професійної діяльності працівників Національної поліції. 

 

1.5.3. Основні вимоги до підготовки презентацій 
Презентація створюється за допомогою Power Point, що входить у пакет Microsoft Office. 

Презентація є чергуванням слайдів, що розкривають тему презентації.  

Загальний обсяг роботи – 15-20 слайдів.  

 

1.5.4. Теми презентацій 

1. Взаємодія інспекторів поліції з недержавними та громадськими організаціями щодо 

протидії домашньому насильству. 

2. Взаємодія інспекторів поліції з органами виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування щодо протидії домашньому насильству. 

3. Взаємодія Національної поліції з інституціями громадянського суспільства. 

4. Взаємодія Національної поліції з органами виконавчої влади. 

5. Взаємодія Національної поліції з органами місцевого самоврядування. 

6. Взаємодія Національної поліції України та Міністерства внутрішніх справ України. 

7. Дії поліцейських щодо реагування на факти психологічного, економічного, фізичного 

та сексуального домашнього насильства. 

8. Діяльність дільничного офіцера поліції щодо протидії домашньому насильству над 

дітьми. 

9. Діяльність Національної поліції України із забезпечення безпеки дорожнього руху. 

10. Діяльність Національної поліції щодо забезпечення прав і свобод людини. 

11. Дотримання прав людини під час застосування працівниками Національної поліції 

заходів фізичного впливу (сили) та вогнепальної зброї. 

12. Заходи адміністративного стягнення, що застосовуються підрозділами Національної 

поліції. 

13. Заходи індивідуально-профілактичного впливу на осіб, які перебувають на обліку. 

14. Методи адміністративної діяльності Національної поліції. 

15. Організація діяльності органів Національної поліції щодо забезпечення публічної 

безпеки та порядку під час надзвичайних ситуацій природного і техногенного походження. 

16. Організація діяльності органів Національної поліції щодо забезпечення публічної 

безпеки та порядку під час проведення масових заходів. 

17. Особливості несення служби в разі введення надзвичайного стану і за надзвичайних 

обставин. 

18. Особливості оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення, підвідомчі 

Національній поліції.  

19. Переконання в діяльності Національної поліції. 

20. Повноваження Національної поліції. 

21. Поліцейські заходи примусу. 

22. Поліцейські послуги. 

23. Превентивна діяльність дільничних офіцерів поліції. 

24. Превентивні поліцейські заходи. 

25. Принципи діяльності Національної поліції. 

26. Провадження у справах про адміністративні правопорушення у сфері міграційних 

правил. 

http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0_11._%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A4%D0%86%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%99_%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0_%D0%A0%D0%90%D0%86N%D0%A2
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27. Профілактика правопорушень підрозділами превентивної діяльності Національної 

поліції. 

28. Роль органів Національної поліції під час забезпечення публічної безпеки та порядку 

в разі введення воєнного стану. 

29. Система Національної поліції України.  

30. Форми адміністративної діяльності Національної поліції. 

31. Юридичні гарантії професійної діяльності працівників Національної поліції.  

 

1.5.5. Основні вимоги до написання есе 

Есе повинне містити власні думки та ідеї автора обраної тематики та ставлення автора до 

вказаних у есе обставин. 

Есе повинне містити чіткий виклад суті поставленої проблеми, включати самостійно 

проведений аналіз цієї проблеми з використанням концепцій і аналітичного інструментарію, 

розглянутого в рамках дисципліни, висновки, що узагальнюють авторську позицію з 

поставленої проблеми. 

Есе виражає індивідуальні враження й міркування автора з конкретного приводу або 

предмета й не претендує на вичерпне трактування. Відносно обсягу й функції межує, з одного 

боку, з науковою статтею й літературним нарисом (з яким есе нерідко плутають), з іншого боку 

— з філософським трактатом. Есеїстичному  стилю властиві образність, рухливість асоціацій, 

нерідко антитиповість  мислення. 

Вимоги до оформлення тексту есе: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, 

шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал 1,5. 

Обсяг есе – до 5 сторінок. 

 

1.5.6. Теми есе 

1. Шляхи вдосконалення захисту прав особи поліцейськими. 

2. Проблеми застосування поліцейських заходів. 

3. Удосконалення провадження в справах про адміністративні правопорушення, 

підвідомчих Національній поліції. 

4. Проблеми застосування спеціальних засобів поліцією. 

5. превентивної поліцейської діяльності. 

6. Удосконалення порядку оформлення працівниками патрульної поліції матеріалів про 

адміністративні порушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. 

7. Практична діяльність підрозділів поліції щодо забезпечення охорони публічного 

порядку під час масових заворушень. 

8. Особливості несення служби в разі введення надзвичайного стану і за надзвичайних 

обставин. 

9. Забезпечення прав людини на стадії досудового розслідування. 

10. Розслідування випадків порушення поліцейськими прав людини. 

11. Взаємодія поліції з органами виконавчої влади. 

12. Взаємодія поліції з органами місцевого самоврядування. 

13. Удосконалення адміністративно-юрисдикційної діяльності органів поліції щодо 

розгляду та вирішення звернень громадян. 

14. Взаємодія поліції з іншими правоохоронними органами, органами виконавчої влади та 

громадськістю у сфері протидії нелегальній міграції. 

15. Удосконалення механізму протидії нелегальній міграції. 

16. Участь громадськості в охороні публічного порядку. 

 

1.6. Підсумковий контроль 

Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі усного заліку.  

 

1.6.1. Питання для підсумкового контролю  
1. Поняття та зміст адміністративної діяльності Національної поліції. 

2. Види адміністративної діяльності Національної поліції. 
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3. Форми адміністративної діяльності Національної поліції. 

4. Методи адміністративної діяльності Національної поліції.  

5. Правовий статус і завдання Національної поліції. 

6. Повноваження Національної поліції.  

7. Принципи діяльності Національної поліції.  

8. Правове регулювання адміністративної діяльності Національної поліції.  

9. Адміністративні послуги в діяльності Національної поліції (поліцейські послуги). 

10. Поняття та види превентивної поліцейської діяльності.  

11. Зміст, підстави та порядок застосування превентивних поліцейських заходів. 

12. Превентивна діяльність дільничних офіцерів поліції. 

13. Превентивна робота Національної поліції у сфері дозвільної системи. 

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

15. Організація діяльності органів Національної поліції щодо забезпечення публічної 

безпеки та порядку під час проведення масових заходів. 

16. Організація діяльності органів Національної поліції щодо забезпечення публічної 

безпеки та порядку під час надзвичайних ситуацій природного і техногенного 

походження. 

17. Роль органів Національної поліції під час забезпечення публічної безпеки та порядку в 

разі введення воєнного стану. 

18. Особливості несення служби в разі введення надзвичайного стану і за надзвичайних 

обставин. 

19. Дії поліцейських в умовах надзвичайного стану. 

20. Особливості організації охорони публічного порядку і безпеки в умовах стихійного 

лиха, епідемій, епізоотій та техногенних катастроф. 

21. Діяльність Національної поліції щодо забезпечення прав і свобод людини. 

22. Заборона катувань і жорстокого поводження в діяльності Національної поліції.  

23. Дотримання прав людини під час затримання й арешту.  

24. Дотримання прав людини під час застосування працівниками Національної поліції 

заходів фізичного впливу (сили) та вогнепальної зброї. 

25. Розслідування випадків порушення поліцейськими прав людини. 

26. Юридичні гарантії професійної діяльності працівників Національної поліції.  

27. Діяльність Національної поліції щодо розгляду звернень громадян. 

28. Контроль місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування та 

громадськості за дотриманням законності в адміністративній діяльності органів 

Національної поліції. 

29. Поняття і  види домашнього насильства.  

30. Правові основи попередження домашнього насильства. 

31. Компетенція служби дільничних офіцерів поліції у сфері попередження домашнього 

насильства. 

32. Особливості розгляду поліцейськими заяв і повідомлень про вчинення домашнього 

насильства. 

33. Дії поліцейських щодо реагування на факти психологічного, економічного, фізичного та 

сексуального домашнього насильства. 

34. Вчинення домашнього насильства щодо неповнолітніх та неповнолітніми членами сім’ї.  

35. Діяльність дільничного офіцера поліції щодо протидії домашньому насильству над 

дітьми.  

36. Взаємодія інспекторів поліції з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, 

недержавними та громадськими організаціями щодо протидії домашньому насильству.  

37. Зміст та особливості адміністративно-юрисдикційної діяльності Національної поліції. 

38. Провадження у справах про адміністративні правопорушення, підвідомчих органам 

Національної поліції: завдання та принципи. 

39. Характеристика стадії порушення справи і попереднє з’ясування її обставин. 

40. Характеристика стадії розгляду справи про адміністративне правопорушення. 

41. Характеристика стадії оскарження постанови у справі про адміністративне 
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правопорушення, перегляд справи про адміністративне правопорушення.  

42. Виконання постанови про накладення адміністративного стягнення. 

43. Загальна характеристика адміністративних правопорушень, підвідомчих Національній 

поліції. 

44. Особливості реагування поліцейського на адміністративні правопорушення, 

провадження за якими входить до компетенції Національної поліції. 

45. Особливості оформлення матеріалів окремих адміністративних правопорушень. 

46. Поняття та правове регулювання дозвільної системи. 

47. Види об’єктів дозвільної системи. 

48. Основні завдання Національної поліції щодо забезпечення правил дозвільної системи в 

Україні. 

49. Перевірка дотримання вимог дозвільної системи органів Національної поліції як 

превентивний поліцейський захід. 

50. Порядок видачі дозволів на придбання, зберігання, перевезення, виготовлення та 

використання предметів, засобів, які підпадають під дозвільну систему, відкриття та 

функціонування об’єктів дозвільної системи. 

51. Діяльність органів Національної поліції по забезпеченню дотримання правил дозвільної 

системи. 

52. Нагляд органів Національної поліції за дотриманням правил дозвільної системи, 

пов’язаних з обігом зброї. 

53. Відповідальність за порушення правил дозвільної системи. 

54. Поняття, ознаки та причини нелегальної міграції.  

55. Механізм протидії нелегальній міграції. 

56. Органи Національної поліції як суб’єкт протидії нелегальній міграції. 

57. Порядок в’їзду і виїзду іноземців з території України.  

58. Видворення нелегальних мігрантів. 

59. Провадження у справах про адміністративні правопорушення у сфері міграційних 

правил. 

60. Взаємодія Національної поліції з іншими правоохоронними органами, органами 

виконавчої влади та громадськістю у сфері протидії нелегальній міграції.  

 

1.6.2. Приклад залікового білету 

1. Провадження у справах про адміністративні правопорушення, підвідомчих органам 

Національної поліції: завдання та принципи. 

2. Методи адміністративної діяльності Національної поліції. 
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2. Схема нарахування балів 

2.1. Нарахування балів студентам з навчальної дисципліни здійснюється відповідно  до 

такої схеми: 
 Вивчення  

навчальної дисципліни 

  
   

     

 До 100 балів   
     

      

Очна (денна, вечірня)  

форма навчання 

 Заочна (дистанційна) форма 

навчання 

 

      

До 10 балів – 

за результатами  навчання 

під час лекцій 

 До 5 балів – 

за результатами  навчання 

під час лекцій 

 

      

До 40 балів – 

за результатами  навчання 

під час семінарських 

(практичних, лабораторних) 

занять 

 До 25 балів – 

за результатами  навчання 

під час семінарських 

(практичних, лабораторних) 

занять 

 

      

До 20 балів – 

за результатами  самостійної 

роботи 

 До 40 балів – 

за результатами  самостійної 

роботи 

 

      

       

 До 30 балів – 

за результатами  складання 

семестрового контролю 

  

Рис. 2.1. Схема нарахування балів студентам за результатами навчання 

 

2.2. Обсяг балів, здобутих студентом під час лекцій з навчальної дисципліни 

«Адміністративна діяльність Національної поліції», обчислюється у пропорційному 

співвідношенні кількості відвіданих лекцій і кількості лекцій, передбачених навчальним 

планом, і визначається згідно з додатками 1 і 2 до Положення про організацію освітнього 

процесу в Хмельницькому університеті управління та права.   

З цієї навчальної дисципліни передбачено проведення 5 лекційних занять за заочною 

формою навчання. 

Отже, студент може набрати під час лекцій таку кількість балів: 

 

№ 

з/п 

Форма 

навчання 

Кількість 

лекцій за 
планом 

Кількість відвіданих лекцій 

1 2 3 4 5 

1. Заочна 5 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 

 

2.3. З навчальної дисципліни «Адміністративна діяльність Національної поліції» 

передбачено проведення 3 семінарських занять за заочною формою навчання.  

За результатами семінарського (практичного, лабораторного) заняття кожному студенту 

до відповідного документа обліку успішності виставляється кількість балів від 0 до 5 числом, 

кратним 0,5, яку він отримав протягом заняття. 

Критерії поточного оцінювання знань студентів наведені у п.4.3.8. Положення про 

організацію освітнього процесу в Хмельницькому університеті управління та права 

(затвердженого 29 травня 2017 року, протокол № 14).  

 

2.4. Перерозподіл кількості балів в межах максимально можливої кількості балів за 

самостійну роботу студентів та виконання індивідуальних завдань, наведено в наступній 
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таблиці: 

 

№ 

з/п 
10 тем 

Номер теми Усього 

балів 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

1. 

Максимальна 

кількість балів за 

самостійну роботу 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 

2.  

Максимальна 
кількість балів за 

індивідуальне 

завдання 

10 10 

 Усього балів  40 

 

3. Рекомендовані джерела 

 

Тема 1 

1. Декларація про захист усіх осіб від катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, 

що принижують гідність, видів покарання від 09.12.1975 р. URL: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_084 

2. Декларация о ликвидации всех форм расовой дискриминации : Резолюция 1904 (XVIII) 

Генеральной Ассамблеи ООН от 20.11.1963 г. URL: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_338 

3. Вивчення  стану  організації  та  ефективності  проведення  експерименту  з 

упровадження нових форм і методів роботи, а також проблемних питань в окремих 

органах внутрішніх справ ГУМВС України в Донецькій, Київській, Луганській, 

Львівській та Харківській областях : наказ Міністерства внутрішніх справ України 

від 14.09.2015 р. № 1343. URL: www.mvs.gov.ua. 

4. Деякі питання надання адміністративних послуг у сфері міграції : Постанова Кабінету 

Міністрів України від 02.11.2016 р. № 770. URL: http://zakon.rada.gov.ua/go/770-2016-п. 

5. Деякі питання надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної 

поліції та Державної міграційної служби платних послуг : Постанова Кабінету Міністрів 

України від 26.10.2011 р. № 1098. URL: http://zakon.rada.gov.ua/go/1098-2011-п.  

6. Европейский кодекс полицейской этики : Рекомендация Rec.(2001)10 Комитета 

министров Совета Европы от 19.09.2001 г. URL: 

http://polis.osce.org/library/f/2687/1492/CoE 

7. Загальна декларація прав людини від 10.12.1948 р. URL: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_015 

8. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. № 322-VIII. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08 

9. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка : прин. резолюцией 

34/169 Генеральной Ассамблеи ООН от 17.12.1979 р. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_282. 

10. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка : Резолюция 34/169 

Генеральной Ассамблеи ООН от 17.12.1979 г. URL: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_282 

11. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р.  № 8073-X. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/80731-10 

12. Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 р. № 5403-VІ. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/5403-17 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_084
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_338
http://www.mvs.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/go/770-2016-п
http://zakon.rada.gov.ua/go/1098-2011-п
http://polis.osce.org/library/f/2687/1492/CoE
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_015
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_282
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13. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 р. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004. 

14. Конвенція Ради Європи № 210 про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому 

насильству та боротьбу з цими явищами. Відкрита для підпису в Стамбулі (Туреччина) 

11 травня 2011 р. та пояснювальна доповідь. URL: 

https://rm.coe.іnt/CoERMPublіcCommonSearchServіces/DіsplayDCTMContent?documentІd=

0900001680093d9e. 

15. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/254к/96-вр 

16. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2341-14 

17. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. № 4651-VI. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/4651-17 

18. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16.12.1966 р. URL: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_043 

19. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права від 16.12.1966 р. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_042. 

20. Основні принципи застосування сили та вогнепальної зброї посадовими особами з 

підтримання правопорядку : Резолюція ООН від 07.09.1990 р. URL: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_334 

21. Питання забезпечення охорони об’єктів державної та інших форм власності : Постанова 

Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 р. № 937. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/937-2015-п 

22. Положення про дозвільну систему : Постанова Кабінету Міністрів України від 

12.10.1992 р. № 576. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=576-92-

%EF 

23. Положення про порядок роботи зі зверненнями громадян і організації їх особистого 

прийому в системі Міністерства внутрішніх справ України : наказ Міністерства 

внутрішніх справ України від 10.10.2004 р. № 1177. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1361-04/paran19#n19 

24. Положення про функціонування «телефонів довіри» в органах і підрозділах внутрішніх 

справ : наказ Міністерства внутрішніх справ України від 09.08.2010 р. № 372. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/rada/show/v0372320-10. 

25. Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства внутрішніх справ України з 

центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та 

координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України : 

наказ Міністерства внутрішніх справ України від 25.11.2016 р. № 1250. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1682-16. 

26. Порядок направлення водіїв транспортних засобів для проведення огляду з метою 

виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під 

впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, і проведення 

такого огляду : Постанова Кабінету Міністрів України від 17.12.2008 р. № 1103. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1103-2008-%D0%BF. 

27. Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі : Закон 

України від 13.01.2011 р. № 2939-VI. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/264/94-

%D0%B2%D1%80 

28. Про взаємодію місцевих органів виконавчої влади з питань здійснення контролю за 

умовами утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, які виховуються в прийомних сім`ях та дитячих будинках сімейного типу, 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004
https://rm.coe.іnt/CoERMPublіcCommonSearchServіces/DіsplayDCTMContent?documentІd=0900001680093d9e
https://rm.coe.іnt/CoERMPublіcCommonSearchServіces/DіsplayDCTMContent?documentІd=0900001680093d9e
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_042
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_334
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/937-2015-п
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=576-92-%EF
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=576-92-%EF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1361-04/paran19#n19
http://zakon3.rada.gov.ua/rada/show/v0372320-10
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1682-16
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1103-2008-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/264/94-%D0%B2%D1%80
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/264/94-%D0%B2%D1%80
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соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу : 

наказ Міністерства соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я 

України, Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України, Міністерства внутрішніх 

справ України від 01.07.2012 р. № 329/409/652/502. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1007-12 

29. Про громадські об’єднання : Закон України від 22.03.2012 р. № 4572-VI. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17 

30. Про грошове забезпечення поліцейських, відряджених до державних органів, установ та 

організацій : Постанова Кабінету Міністрів України від 04.11.2015 р. № 910. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/910-2015-%D0%BF 

31. Про День Національної поліції України : Указ Президента України від 09.12.2015 р. 

№ 693/2015. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/693/2015 

32. Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на 

тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина під 

час здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства : 

Постанова Верховного Суду України від 28.03.2008 р. № 2. URL: 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-08 

33. Про доступ до публічної інформації : Закон України від 13.01.2011 р. № 2939-VI. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17?lang=ru 

34. Про запровадження нових форм і методів роботи територіальних підрозділів ГУНП у 

Київській, Львівській та Харківській областях : наказ Голови Національної 

поліції від 22.01.2016 р. № 53. URL: www.npu.gov.ua. 

35. Про затвердження Інструкції з організації діяльності чергової служби органів 

(підрозділів) Національної поліції України : наказ Міністерства внутрішніх справ 

України від 23.05.2017 р. № 440. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0750-17 

36. Про затвердження Інструкції з організації контролю за виконанням документів у 

Національній поліції України : наказ Міністерства внутрішніх справ України від 

13.06.2016 р. № 503. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0944-16 

37. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні 

правопорушення в органах поліції : наказ Міністерства внутрішніх справ України від 

06.11.2015 р. № 1376. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1496-15 

38. Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про 

адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, 

зафіксовані не в автоматичному режимі : наказ Міністерства внутрішніх справ України 

від 07.11.2015 р. № 1395. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1408-15 

39. Про затвердження Інструкції із заходів безпеки при поводженні зі зброєю : наказ 

Міністерства внутрішніх справ України від 17.02.2016 р. № 70. URL: 

https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0250-16 

40. 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 Міністерства 

внутрішніх справ України та Міністерства охорони здоров’я України від 09.11.2015 р. 

№ 1452/735. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1413-15 

41. Про затвердження Інструкції про порядок медичного обслуговування в закладах охорони 

здоров'я МВС : наказ Міністерства внутрішніх справ України від 03.06.2016 р. № 462. 

URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0912-16 

42. Про затвердження Інструкції про порядок переведення органів Національної поліції 

України на посилений варіант службової діяльності : наказ Міністерства внутрішніх 

справ України від 10.12.2015 р.  № 1560. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0012-

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1007-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/910-2015-%D0%BF
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/693/2015
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-08
http://www.npu.gov.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0750-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0944-16
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1496-15
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1408-15
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1413-15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0912-16
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0012-16
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43. Про затвердження Інструкції про порядок проведення атестування поліцейських : наказ 

Міністерства внутрішніх справ України від 17.11.2015 р. № 1465. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1445-15/paran15#n15 

44. Про затвердження Інструкції про розміри та умови виплати винагороди поліцейським за 

безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях 

чи в антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду : наказ 

Міністерства внутрішніх справ України від 06.04.2016 р. № 259. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0657-16 

45. Про затвердження Інструкції щодо порядку взаємодії структурних підрозділів, 

відповідальних за реалізацію державної політики щодо попередження насильства в сім'ї, 

служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та відповідних 

підрозділів органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів з попередження 

насильства в сім'ї : наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту та 

Міністерства внутрішніх справ України від 07.09.2009 р. № 3131/386. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0917-09 

46. Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до 

неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту 

кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового 

призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру 

понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництва 

спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, 

індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу : Постанова Кабінету Міністрів 
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7. 

 

http://www.kmoas.gov.ua - Веб-сайт Хмельницького окружного 
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11. http://www.adm.km.ua/ - Веб-сайт Хмельницької обласної державної 

адміністрації 

12. http://km-oblrada.gov.ua/ - Веб-сайт Хмельницької обласної ради 

13. http://www.khmelnytsky.com/ - Веб-сайт Хмельницької міської ради 
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управління та права імені Леоніда Юзькова 
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