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1. Опис навчальної дисципліни 

1. Шифр і назва галузі знань – 26 Цивільна безпека  

2. Код і назва спеціальності – 262 Правоохоронна діяльність 

3. Назва спеціалізації – спеціалізація не передбачена 

4. Назва дисципліни – Адміністративна діяльність Національної 

поліції 

5. Тип дисципліни – вибіркова 

6. Код дисципліни – ВДПП 2.1.7. 

7. Освітній рівень, на якому вивчається 

дисципліна 

– другий  

8. Ступінь вищої освіти, що 

здобувається 

– магістр 

9. Курс / рік навчання – перший 

10. Семестр – перший 

11. Обсяг вивчення дисципліни:   

 1) загальний обсяг (кредитів ЄКТС / 

годин) 

– 3,0 / 90 

 2) денна форма навчання:   

 аудиторні заняття (годин) – 30 

 % від загального обсягу – 33 

 лекційні заняття (годин) – 16 

 % від обсягу аудиторних годин – 53 

 семінарські заняття (годин) – 14 

 % від обсягу аудиторних годин – 47 

 самостійна робота (годин) – 60 

 % від загального обсягу – 67 

 тижневих годин:   

 аудиторних занять – 1,7 

 самостійної роботи – 3,3 

 3) заочна форма навчання:   

 аудиторні заняття (годин) – 16 

 % від загального обсягу – 18 

 лекційні заняття (годин) – 10 

 % від обсягу аудиторних годин – 62,5 

 семінарські заняття (годин) – 6 

 % від обсягу аудиторних годин – 37,5 

 самостійна робота (годин) – 74 
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 % від загального обсягу – 82 

 тижневих годин:   

 аудиторних занять – 5,3 

 самостійної роботи – 24,7 

12. Форма семестрового контролю – залік 

13. Місце дисципліни в логічній схемі:   

 1) попередні дисципліни – – 

 2) супутні дисципліни – ОДПП 1.2.1. Управління правоохоронною 

діяльністю 

ОДПП 1.2.6. Податкове право 

ВДПП 2.1.1. Теорія і практика застосування 

заходів кримінально-правового характеру 

ВДПП 2.1.3. Правове регулювання 

запобігання та протидії корупції 

 3) наступні дисципліни – ОДПП 1.2.4. Міжнародно-правові механізми 

захисту прав людини 

ВДПП 2.1.11. Митне право 

ВДПП 2.1.12. Міграційне право 

ВДПП 2.1.15. Правовий статус 

правоохоронних органів у зарубіжних 

країнах 

ВДПП 2.1.18. Протидія насильству в сім'ї 

ВДПП 2.1.17. Кримінологічні аспекти 

превентивної діяльності правоохоронних 

органів 

14. Мова вивчення дисципліни – українська. 

    

 

2. Заплановані результати навчання 

 

Після завершення вивчення дисципліни  

здобувач повинен продемонструвати такі результати навчання: 

1. Знання  

(здатність запам’ятовувати або відтворювати факти (терміни, конкретні факти, методи 

і процедури, основні поняття, правила і принципи, цілісні теорії тощо) 

1.1) відтворювати визначення понятійно–термінологічного апарату навчальної дисципліни; 

1.2) розкривати зміст адміністративно-юрисдикційної діяльності органів Національної 

поліції; 

1.3) описувати загальну систему Національної поліції України; 

1.4) розкривати зміст поліцейських заходів; 

1.5) визначати підстави застосування превентивних поліцейських заходів і поліцейських 

заходів примусу; 

1.6) визначати особливості адміністративної діяльності Національної поліції щодо 

забезпечення дозвільної системи; 

1.7) характеризувати адміністративну діяльність Національної поліції України.  

2. Розуміння 

(здатність розуміти та інтерпретувати вивчене, уміння пояснити факти, правила, 

принципи; перетворювати словесний матеріал у, наприклад, математичні вирази; 

прогнозувати майбутні наслідки на основі отриманих знань) 

2.1) пояснювати зміст дефініцій основних термінів, що розкривають адміністративну 

діяльність Національної поліції; 

2.2) класифікувати форми адміністративної діяльності Національної поліції; 

2.3) пояснювати зміст принципів діяльності Національної поліції; 
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2.4) класифікувати методи адміністративної діяльності Національної поліції; 

2.5) обговорювати специфіку поліцейських послуг; 

2.6) пояснювати особливості  охорони громадського порядку в особливих умовах. 

3. Застосування знань  

(здатність використовувати вивчений матеріал у нових ситуаціях (наприклад, застосувати 

ідеї та концепції для розв’язання конкретних задач) 

3.1) демонструвати вміння здійснювати комплексний аналіз національного законодавства та 

міжнародних нормативно-правових актів, які регламентують адміністративну діяльність 

Національної поліції; 

3.2) застосовувати відповідні положення адміністративного законодавства при вирішенні 

ситуаційних завдань; 

3.3) знаходити шляхи розв’язання нетипових задач, що виникають у поліцейських під час 

виявлення правопорушень, застосування адміністративних стягнень, а також при 

спілкуванні з громадянами; 

3.4) визначати кваліфікацію адміністративних правопорушень, підвідомчих органам 

Національної поліції; 

3,5) застосовувати системний підхід до вирішення проблем адміністративної діяльності 

Національної поліції; 

3.6) розробляти проекти процесуальних документів. 

4. Аналіз 
(здатність розбивати інформацію на компоненти, розуміти їх взаємозв’язки та 

організаційну структуру, бачити помилки й огріхи в логіці міркувань, різницю між фактами і 

наслідками, оцінювати значимість даних) 

4.1) розмежовувати превентивні поліцейські заходи та заходи примусу; 

4.2) дискутувати щодо місця адміністративної діяльності Національної поліції в системі 

юридичних наук; 

4.3) виділяти особливості доказування в адміністративно-юрисдикційній діяльності 

Національної поліції; 

4.4) виділяти кваліфікуючі ознаки проступків за конкретними статтями Кодексу України 

про адміністративні правопорушення; 

4.5) критично оцінювати превентивну роботу органів Національної поліції України; 

4.6) порівнювати форми адміністративної діяльності Національної поліції України.   

5. Синтез 
(здатність поєднувати частини разом, щоб одержати ціле з новою системною 

властивістю) 

5.1) систематизувати особливості протидії нелегальній міграції як виду адміністративної 

діяльності органів Національної поліції України; 

5.2)  аргументувати доцільність застосування певного поліцейського заходу в конкретних 

ситуаціях; 

5.3) обговорювати специфіку адміністративної діяльності Національної поліції щодо 

забезпечення дозвільної системи; 

5.4) пояснювати зміст методів адміністративної діяльності Національної поліції; 

5.5) узагальнювати повноваження поліції щодо складання протоколів про адміністративні 

правопорушення, розгляду справ та накладання адміністративних стягнень. 

6. Оцінювання 

(здатність оцінювати важливість матеріалу для конкретної цілі) 

6.1) проводити аналіз ефективності захисту і дотримання прав та свобод людини в 

діяльності Національної поліції; 

6.2) пояснювати необхідність застосування відповідних норм законодавства при вирішенні 

практичних завдань;  

6.3) виявляти в запропонованих ситуаціях елементи складу адміністративного 

правопорушення;  

6.4) оцінювати шляхи та напрямки вдосконалення адміністративної діяльності Національної 
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поліції. 

7. Створення (творчість) 
(здатність до створення нового культурного продукту, творчості в умовах 

багатовимірності та альтернативності сучасної культури) 

7.1) складати проекти протоколів у справах про адміністративні правопорушення, які 

підвідомчі органам Національній поліції; 

7.2) складати проекти постанов у справах про адміністративні правопорушення, які 
підвідомчі органам Національній поліції; 

7.3) визначати напрямки вдосконалення чинного законодавства, що регламентує 

адміністративну діяльність Національної поліції; 

7.4) висловлювати власну правову позицію з використанням посилань на нормативно-

правові акти при вирішенні ситуативних завдань. 

 
 

3. Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Загальноправова характеристика адміністративної діяльності  

Національної поліції України  

Адміністративна діяльність як складова правоохоронної функції держави. Поняття 

адміністративної діяльності Національної поліції України. Зміст адміністративної діяльності 

органів поліції України.  Принципи адміністративної діяльності органів Національної поліції 

України. Правове регулювання адміністративної діяльності Національної поліції України. 

Види адміністративної діяльності органів Національної поліції України: внутрішня 

(внутрішньосистемна) адміністративна діяльність; зовнішня (зовнішньосистемна) 

адміністративна діяльність. Напрямки адміністративної діяльності органів Національної поліції 

України. 

Поняття, зміст і ознаки адміністративно-юрисдикційної діяльності поліції. Особливості 

адміністративно-юрисдикційної діяльності поліції. Співвідношення адміністративно-

юрисдикційної діяльності з іншими формами адміністративної діяльності Національної поліції.  

Поняття та класифікація форм адміністративної діяльності Національної поліції України. 

Правові форми: видання актів управління, укладення угод, здійснення інших юридично 

значущих дій. Неправові форми адміністративної діяльності Національної поліції України: 

організаційно-технічні заходи; громадсько-організаційні заходи. 

Сутність, значення та види правових актів в управлінській діяльності Національної 

поліції України. Система вимог, що ставляться до правових актів Національної поліції України, 

як основа забезпечення їх законності та ефективності. Нормативні засади видання правових 

актів Національною поліцією України. 

Нормативно-правові акти Національної поліції. Роль і значення нормативно-правових 

актів МВС України для правотворчої діяльності Національної поліції України, проблеми 

розмежування сфер їх регулятивного впливу. Поняття та особливості нормативно-правових 

актів Національної поліції України, види відносин, що ними регулюються. Сучасний стан та 

шляхи розвитку нормотворчої діяльності Національної поліції України. 

Поняття адміністративних актів Національної поліції України. Сутність та юридична 

природа адміністративних актів. Види адміністративних актів Національної поліції України. 

Адміністративно-юрисдикційні акти Національної поліції України як особливий вид правових 

актів. Поняття та особливості адміністративно-юрисдикційних актів Національної поліції 

України. Компетенція і повноваження Національної поліції України щодо прийняття 

адміністративно-юрисдикційних актів. Порядок прийняття та виконання адміністративно-

юрисдикційних актів Національної поліції України. 

Поняття методів адміністративної діяльності Національної поліції. Види методів 

адміністративної діяльності Національної поліції. Переконання в діяльності поліції. Державний 

та адміністративний примус. Юридичні особливості адміністративного примусу в 

правоохоронній діяльності поліції. Види заходів адміністративно-процесуального забезпечення 
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в діяльності поліції. Заходи адміністративного стягнення, що застосовуються підрозділами 

поліції. 

Поліцейські заходи: поняття, види. Загальна характеристика превентивних поліцейських 

заходів. Підстави та порядок здійснення перевірки документів особи. Підстави та порядок 

здійснення опитування особи. Підстави та порядок здійснення поверхневої перевірки та огляду. 

Підстави та порядок зупинення транспортного засобу. Підстави та порядок здійснення 

обмеження доступу на визначену територію. Підстави та порядок обмеження пересування 

особи, транспортного засобу або фактичного володіння річчю. Підстави та порядок 

проникнення до житла чи іншого володіння особи. Підстави та порядок перевірки поліцією 

дотримання вимог дозвільної системи. Підстави та порядок застосування технічних приладів і 

технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, засобів фото- і 

кінозйомки, відеозапису. Підстави та порядок перевірки дотримання обмежень, установлених 

законом стосовно осіб, які перебувають під адміністративним наглядом, та інших категорій 

осіб. Підстави та порядок здійснення поліцейського піклування. 

Загальна характеристика поліцейських заходів примусу. Підстави та порядок 

застосування фізичного впливу (сили). Підстави та порядок застосування вогнепальної зброї. 

Види спеціальних засобів, правова основа та порядок їх застосування поліцейськими. 

Характеристика заходів примусу, передбачених Кодексом України про адміністративні 

правопорушення. 

Умови та підстави застосування адміністративно-запобіжних заходів. Адміністративно-

запобіжні заходи, які застосовує поліція. Адміністративно-запобіжні заходи, які застосовуються 

поліцією з метою безпосереднього попередження чи виявлення правопорушень. 

Адміністративно-запобіжні заходи, які застосовуються поліцією з метою забезпечення 

публічного порядку і публічної безпеки за надзвичайних обставин. 

Заходи адміністративного припинення, які застосовуються поліцією. Умови і межі 

застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і вогнепальної зброї. Застосування 

засобів впливу поліцією. Застосування спеціальних засобів поліцією. Застосування 

вогнепальної зброї працівниками поліції. Гарантії особистої безпеки озброєного працівника 

поліції. 

 

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

Правовий статус Національної поліції України (поліції) як центрального органу 

виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод 

людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку. Правова основа 

діяльності поліції. Національна поліція України у системі центральних органів виконавчої 

влади та роль МВС України в координації її управлінської діяльності. Основні повноваження 

Міністра внутрішніх справ України у відносинах з поліцією. Контроль за діяльністю 

Національної поліції. 

Завдання Національної поліції України – надання поліцейських послуг у сферах: 

1) забезпечення публічної безпеки і порядку; 2) охорони прав і свобод людини, а також 

інтересів суспільства і держави; 3) протидії злочинності; 4) надання в межах, визначених 

законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або 

внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги. 

Функції Національної поліції України. Основні повноваження Національної поліції 

України. Додаткові повноваження поліції. Повноваження поліції у сфері інформаційно-

аналітичного забезпечення. Формування інформаційних ресурсів поліцією. Використання 

поліцією інформаційних ресурсів.  

Поняття і значення принципів діяльності Національної поліції України. Зміст принципів 

верховенства права. Застосування принципу верховенства права застосовується з урахуванням 

практики Європейського суду з прав людини. Характеристика принципу дотримання прав і 

свобод людини. Обмеження прав і свобод людини виключно на підставах та в порядку, 

визначених Конституцією і законами України, за нагальної необхідності і в обсязі, необхідному 

для виконання завдань поліції. Негайне припинення здійснення заходів, що обмежують права та 

свободи людини, якщо мета застосування таких заходів досягнута або немає необхідності 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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подальшого їх застосування. Заборона поліцейським за будь-яких обставин сприяти, 

здійснювати, підбурювати або терпимо ставитися до будь-яких форм катування, жорстокого, 

нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання. Дій поліцейських у 

разі виявлення таких дій. Заборона в діяльності поліції будь-яких привілеїв чи обмежень за 

ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та 

соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовною або іншими ознаками. 

Зміст принципу законності. Заборона поліцейським виконувати злочинні чи явно 

незаконні розпорядження та накази. Неприпустимість порушення поліцейським Конституції та 

законів України, у тому числі шляхом виконання наказів, розпоряджень та доручень вищих 

органів, керівників, посадових та службових осіб, на підставі службової, політичної, 

економічної або іншої доцільності. 

Характеристика принципу відкритості та прозорості. Забезпечення поліцією постійного 

інформування органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також 

громадськості про свою діяльність у сфері охорони та захисту прав і свобод людини, протидії 

злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку. Забезпечення поліцією доступу до  

публічної інформації, володільцем якої вона є, у порядку та відповідно до вимог, визначених 

законом. Оприлюднення (поширення) поліцією інформації з обмеженим доступом лише у 

випадках та в порядку, визначених законом. Обов’язкове оприлюднення нормативно-правових 

актів, що регламентують діяльність Національної поліції, на веб-порталі центрального органу 

управління поліції. Оприлюднення нормативно-правових актів з обмеженим доступом у 

випадках та в порядку, визначених законом. Обов’язкове громадське обговорення проектів 

нормативно-правових актів, що стосуються прав та свобод людини, в порядку, визначеному 

Міністром внутрішніх справ України. 

Зміст принципу політичної нейтральності. Незалежність поліції у своїй діяльності від 

рішень, заяв чи позицій політичних партій та громадських об’єднань. Заборона 

використовувати будь-які предмети, на яких зображена символіка політичних партій, та 

провадити політичну діяльність в органах і підрозділах поліції. Заборона поліцейським 

висловлювати особисте ставлення до діяльності політичних партій під час виконання 

службових повноважень, а також використовувати службові повноваження у політичних цілях. 

Характеристика принципу взаємодії з населенням на засадах партнерства. Здійснення 

планування службової діяльності органів і підрозділів поліції з урахуванням специфіки регіону 

та проблем територіальних громад з метою визначення причин та/або умов учинення 

правопорушень. Рівень довіри населення до поліції – основний критерій оцінки ефективності 

діяльності органів і підрозділів поліції. 

Зміст принципу безперервності. Забезпечення поліцією безперервного та цілодобового 

виконання своїх завдань. Право кожного в будь-який час звернутися за допомогою до поліції 

або поліцейського. Недопустимість відмови поліції в розгляді або відкладення розгляду 

звернень стосовно забезпечення прав і свобод людини, юридичних осіб, інтересів суспільства та 

держави від протиправних посягань з посиланням на вихідний, святковий чи неробочий день 

або закінчення робочого дня. 

Система Національної поліції України. Центральний орган управління поліцією та 

територіальні органи поліції як елементи системи Національної поліції. Організаційно поєднані 

структурні підрозділи, що забезпечують діяльність керівника поліції, а також виконання 

покладених на поліцію завдань, як складові апарату центрального органу управління поліції 

входять. Функціонування у складі поліції кримінальної поліції; патрульної поліції; органів 

досудового розслідування; поліції охорони; спеціальної поліції; поліції особливого 

призначення. Можливість утворення у системі поліції науково-дослідних установ та установ 

забезпечення. 

Поліцейські послуги як основа публічно-сервісної діяльності Національної поліції 

України та Міністерства внутрішніх справ України. Види поліцейських послуг. Порядок 

надання поліцейських послуг у сферах: 1) забезпечення публічної безпеки і порядку; 2) охорони 

прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави; 3) протидії злочинності; 

4) надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої 

допомоги. 

 

Тема 3. Превентивна робота органів Національної поліції України 

Поняття превентивної поліцейської діяльності. Види превентивної поліцейської 

діяльності. Правове регулювання превентивної поліцейської діяльності.  

Поняття превентивних поліцейських заходів. Види превентивних поліцейських  заходів: 

1) перевірка документів особи; 2) опитування особи; 3) поверхнева перевірка і огляд; 

4) зупинення транспортного засобу; 5) вимога залишити місце і обмеження доступу до 

визначеної території; 6) обмеження пересування особи, транспортного засобу або фактичного 

володіння річчю; 7) проникнення до житла чи іншого володіння особи; 8) перевірка дотримання 

вимог дозвільної системи органів внутрішніх справ; 9) застосування технічних приладів і 

технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, засобів фото- і 

кінозйомки, відеозапису; 10) перевірка дотримання обмежень, установлених законом стосовно 

осіб, які перебувають під адміністративним наглядом, та інших категорій осіб; 11) поліцейське 

піклування. Зміст превентивних поліцейських заходів. Підстави застосування превентивних 

поліцейських заходів. Порядок застосування превентивних поліцейських заходів. 

Характеристика превентивної діяльності дільничних офіцерів поліції. Напрямки 

превентивної поліцейської діяльності дільничних офіцерів поліції.  

Характеристика превентивної роботи Національної поліції України у сфері дозвільної 

системи. Особливості превентивної роботи Національної поліції України у сфері дозвільної 

системи. 

 

Тема 4. Організація забезпечення публічної безпеки та порядку 
Поняття публічної безпеки та порядку. Зміст публічної безпеки та порядку. Значення 

публічної безпеки та порядку. Правове регулювання організації забезпечення публічної безпеки 

та порядку.  

Діяльність органів Національної поліції України щодо забезпечення публічної безпеки 

під час проведення масових заходів. Поняття «масові заходи» та їх характерні ознаки. Основні 

види масових заходів, щодо яких здійснюється організація охорони публічного порядку та 

безпеки. Перелік видів масових заходів. Вимоги щодо місця, часу та інших умов проведення 

мирного зібрання. 

Діяльність органів Національної поліції України щодо забезпечення публічної безпеки 

під час надзвичайних ситуацій природного походження. Діяльність органів Національної 

поліції України щодо забезпечення публічного порядку під час надзвичайних ситуацій 

техногенного походження. Співпраця Національної поліції та органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування щодо забезпечення публічної безпеки під час надзвичайних 

ситуацій.  

Підстави введення воєнного стану. Особливості забезпечення публічної безпеки та 

порядку в разі введення воєнного стану. Завдання діяльності та дії Національної поліції в разі 

введення воєнного стану.  

 

Тема 5. Адміністративна діяльність працівників поліції  

під час надзвичайних ситуацій 

Правове регулювання адміністративної діяльності працівників поліції під час 

надзвичайних ситуацій. Поняття та зміст надзвичайної обстановки, яка створює особливі умови 

для роботи поліції.  

Правова основа, умови і порядок введення правового режиму надзвичайного стану. 

Правові основи організації діяльності Національної поліції в особливих умовах та в разі 

введення режиму надзвичайного стану. Перелік заходів правового режиму, що 

запроваджуються в умовах надзвичайного стану. Особливості несення служби в разі введення 

надзвичайного стану. Дії поліцейських в умовах надзвичайного стану. Дії працівників органів 

поліції при отриманні повідомлення про надзвичайну обстановку. 
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Особливості організації охорони громадського порядку і безпеки в умовах стихійного 

лиха. Особливості організації охорони громадського порядку і безпеки в умовах епідемій. 

Особливості організації охорони громадського порядку і безпеки в умовах епізоотій. 

Особливості організації охорони громадського порядку і безпеки в умовах техногенних 

катастроф. 

Поняття та види масових заходів. Організація забезпечення охорони громадського 

порядку та безпеки громадян при проведенні масових заходів. Організаційні заходи поліції з 

ліквідації масових заворушень і групових порушень громадського порядку.  

Особливості забезпечення громадської безпеки та порядку під час проведення 

спортивних змагань та футбольних матчів. Діяльність органів Національної поліції України 

щодо забезпечення публічної безпеки та порядку під час проведення спортивних змагань та 

футбольних матчів. 

Правова основа, умови і порядок введення правового режиму воєнного стану. 

Особливості забезпечення громадської безпеки та порядку в разі введення воєнного стану. 

Діяльність органів Національної поліції України щодо забезпечення публічної безпеки та 

порядку в разі введення воєнного стану. 

 

Тема 6. Захист і дотримання прав та свобод людини  

в діяльності Національної поліції України 

Права людини та рівень їх забезпечення в Україні. Діяльність поліції щодо забезпечення 

прав і свобод людини.  

Забезпечення прав людини в кримінальному провадженні. Особливості забезпечення 

прав людини на стадії досудового розслідування. Поняття катування і жорстокого поводження. 

Міжнародні акти, які закріплюють права і свободи особи. Міжнародні акти, які закріплюють 

зміст понять «катування» і «жорстоке поводження». Заборона порушення прав людини під час 

затримання й арешту. Заборона катувань і жорстокого поводження в діяльності поліції. 

Дотримання прав людини під час затримання й арешту.  

Обмеження прав людини поліцейськими. Особливості дотримання прав людини під час 

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

Моніторинг дотримання і захисту прав людини під час виконання повноважень 

Національної поліції України. Випадки порушення поліцейськими прав людини. Розслідування 

випадків порушення поліцейськими прав людини. Юридичні гарантії професійної діяльності 

працівників поліції. Розгляд звернень громадян поліцейськими. 

Взаємодія поліції та суспільства. Взаємодія поліції з органами виконавчої влади. 

Взаємодія поліції з органами місцевого самоврядування. Взаємодія поліції з інституціями 

громадянського суспільства. 

 

Тема 7. Протидія домашньому насильству як вид адміністративної діяльності  

органів Національної поліції України 

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 
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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; 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. 

Характеристика заходів 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. 

 

Тема 8. Адміністративно-юрисдикційна діяльність  

органів Національної поліції України 

Поняття та особливості адміністративно-юрисдикційної діяльності органів Національної 

поліції України. Зміст адміністративно-юрисдикційної діяльності Національної поліції України 

Повноваження поліції щодо складання протоколів та застосування заходів забезпечення 

провадження у справах про адміністративні правопорушення. Повноваження поліції щодо 

розгляду справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень. 

Загальна характеристика провадження у справах про адміністративні правопорушення. 

Завдання провадження у справах про адміністративні правопорушення, підвідомчих органам 

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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Національної поліції України. Принципи провадження у справах про адміністративні 

правопорушення, підвідомчих органам Національної поліції України. 

Стадія провадження у справах про адміністративні правопорушення: поняття, ознаки. 

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. Характеристика стадії виконання постанови про накладення 

адміністративного стягнення. 

Строки в провадженнях у справах про адміністративні правопорушення: поняття, види. 

Учасники провадження у справах про адміністративні правопорушення, їх правовий 

статус. Процесуальні гарантії захисту прав особи, яка притягується до адміністративної 

відповідальності. 

Поняття та особливості доказування в адміністративно-юрисдикційній діяльності 

Національної поліції. Поняття доказів в адміністративно-юрисдикційній діяльності 

Національної поліції та джерела їх отримання.  

Адміністративно-процесуальні документи в справах про адміністративні 

правопорушення: поняття, види, порядок складання. 

Оскарження рішень, дій, бездіяльності поліцейських щодо притягнення до 

адміністративної відповідальності. 

Загальна характеристика адміністративних правопорушень, підвідомчих органам 

Національної поліції. Поняття кваліфікації адміністративних правопорушень, підвідомчих 

органам Національної поліції, та умови забезпечення законності при її визначенні.  

Кваліфікація адміністративних правопорушень, що посягають на здоров’я населення, та 

особливості провадження за цими деліктами.  

Кваліфікація адміністративних правопорушень, що посягають на власність, та 

особливості провадження за цими деліктами. 

Характеристика елементів юридичних складів адміністративних правопорушень на 

транспорті: об’єкт та його відмежування від транспортних засобів; об’єктивна сторона; суб’єкт 

(загальний суб’єкт; відповідальність неповнолітніх, військовослужбовців, посадових осіб); 

суб’єктивна сторона. Відповідальність за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення 

безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі. 

Система адміністративних правопорушень на транспорті:  правопорушення, скоєні 

особами, які керують транспортними засобами; порушення, скоєні посадовими особами, які 

відповідальні за безпеку руху і експлуатацію транспортних засобів; порушення, які скоюють 

пішоходи, пасажири, велосипедисти і інші учасники дорожнього руху. 

Загальна характеристика адміністративних правопорушень, що посягають на 

громадський порядок і громадську безпеку. Поняття «громадського порядку» та його складові 

елементи. Характеристика «громадського місця». Кваліфікація адміністративних 

правопорушень, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку, та особливості 

провадження за цими деліктами. Юридичний аналіз окремих адміністративних правопорушень 

проти громадського порядку. 

Загальна характеристика адміністративних правопорушень, що посягають на 

встановлений порядок управління. Поняття «встановленого порядку управління» та його 

складові елементи. Кваліфікація адміністративних правопорушень, що посягають на 

встановлений порядок управління, та особливості провадження за цими деліктами.  

Загальна характеристика адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією та 

провадження за цими деліктами. Кваліфікація адміністративних правопорушень, пов’язаних з 

корупцією. 

 

Тема 9. Адміністративна діяльність Національної поліції України щодо 

забезпечення дозвільної системи 

Поняття та призначення дозвільної системи. Правове регулювання дозвільної системи. 

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. № 8073-X; постанови 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про дозвільну систему» від 
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12.10.1992 р. № 576, «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» від 02.12.2015 р. № 1000, «Про Порядок продажу, придбання, 

реєстрації, обліку і застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами 

сльозоточивої та дратівливої дії» від 07.09.1993 р. № 706; накази Міністерства внутрішніх справ 

України «Про реалізацію повноважень Національної поліції України з видачі та анулювання 

дозволів» від 29.12.2015 р. № 1644, «Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, 

придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, 

холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, 

споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами 

несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та 

вибухових матеріалів» від 21.08.1998 р. № 622, «Про затвердження Інструкції про порядок 

приймання, зберігання, обліку, знищення чи реалізації вилученої, добровільно зданої, знайденої 

зброї та боєприпасів до неї» від 31.05.1993 р. № 314. 

Види об’єктів дозвільної системи: вогнепальна зброя (нарізна воєнних зразків, несучасна 

стрілецька, спортивна, навчальна, охолощена, мисливська нарізна і гладкоствольна), бойові 

припаси до неї, холодна зброя, (арбалети, мисливські ножі тощо), пневматична зброя калібру 

понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду, пристрої 

вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених  гумовими чи аналогічними а 

своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та  зазначені патрони, вибухові 

матеріали і речовини, сильнодіючі отруйні речовини I - II класу безпечності, збудники 

інфекційних захворювань I - II групи патогенності і токсини, сховища, склади і бази, де вони 

зберігаються, стрілецькі тири і стрільбища, мисливсько-спортивні стенди, а також підприємства 

і майстерні по виготовленню і ремонту вогнепальної та холодної зброї, піротехнічні майстерні, 

пункти вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та 

їх застосування, магазини, в яких здійснюється продаж зброї та бойових припасів до неї,  

організації, що займаються збутом сильнодіючих отруйних речовин, і лабораторії, що 

проводять аналізи цих засобів і речовин, працюють із  збудниками інфекційних захворювань I - 

II групи патогенності і токсинами; газові пістолети і револьвери та патрони до них, заряджені 

речовинами сльозоточивої та дратівної дії, об'єкти виготовлення і реалізації спеціальних засобів 

самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії. 

Основні завдання Національної поліції щодо забезпечення правил дозвільної системи в 

Україні. Перевірка дотримання вимог дозвільної системи органів Національної поліції України 

як превентивний поліцейський захід. 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 

Національної поліції України по забезпеченню дотримання правил дозвільної системи. Нагляд 

органів Національної поліції України за дотриманням правил дозвільної системи, пов’язаних з 

обігом зброї. 

Правова основа та порядок видачі дозволів на придбання зброї та боєприпасів. Правова 

основа, порядок придбання, використання та застосування пристроїв вітчизняного виробництва 

для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями 

метальними снарядами несмертельної дії. 

Правова основа та вимоги щодо перевірки об’єктів дозвільної системи та власників 

мисливської зброї. Правова основа та порядок приймання, обліку, знищення та реалізації 

вилученої, добровільно зданої чи знайденої зброї. 

Відповідальність за порушення правил дозвільної системи. 
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Тема 10. Протидія нелегальній міграції як вид адміністративної діяльності органів 

Національної поліції України 

Поняття та ознаки нелегальної міграції. Причини нелегальної міграції в Україні. 

Характеристика механізму протидії нелегальній міграції. 

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

Національної поліції у сфері протидії нелегальній міграції. Протидія нелегальній міграції 

органами Національної поліції України. 

Порядок в’їзду іноземців на територію України. Порядок виїзду іноземців з території 

України. Поняття видворення нелегальних мігрантів. Підстави видворення нелегальних 

мігрантів. Порядок видворення нелегальних мігрантів.  

Адміністративні правопорушення у сфері міграційних правил. Характеристика 

провадження у справах про 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 Національної поліції України з органами виконавчої влади у сфері протидії 

нелегальній міграції. Взаємодія Національної поліції України з громадськістю у сфері протидії 

нелегальній міграції. 
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4. Структура вивчення навчальної дисципліни 

 

4.1. 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 

 

4.2. Аудиторні заняття 

           4.2.1. Аудиторні заняття (лекції, семінарські (практичні, лабораторні) заняття) 

проводяться згідно з темами та обсягом годин, передбачених тематичним планом.  

          4.2.2. Плани лекцій з передбачених тематичним планом тем визначаються в підрозділі 1.2 

навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

          4.2.3. Плани семінарських (практичних, лабораторних) занять з передбачених тематичним 

планом тем, засоби поточного контролю знань та методичні рекомендації для підготовки до 

занять  визначаються в підрозділі 1.3 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

 

4.3. Самостійна робота студентів 

4.3.1. Самостійна робота студентів денної форми навчання включає завдання до кожної 

теми.  

4.3.2. Завдання для самостійної роботи студентів та методичні рекомендації до їх 

виконання визначаються в підрозділі 1.4 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

4.3.3. Студенти денної форми навчання виконують індивідуальні завдання у формі 

рефератів-оглядів, презентацій або есе.  

4.3.4. Тематика індивідуальних завдань та методичні рекомендації до їх виконання 

визначаються в підрозділі 1.5 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

4.3.5. Індивідуальні завдання виконуються в межах часу, визначеного для самостійної 

роботи студентів, та оцінюються частиною визначених в розділі 6 цієї програми кількості балів, 

виділених для самостійної роботи. 

 

5. Методи навчання та контролю 

Під час лекційних занять застосовуються: 

1) традиційний усний виклад змісту теми; 

2) слайдова презентація. 

На семінарських та практичних заняттях застосовуються: 

- дискусійне обговорення проблемних питань; 

- вирішення ситуаційних завдань; 

- повідомлення про виконання індивідуальних завдань. 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться у формах: 

1) усне або письмове (у тому числі тестове) бліц-опитування студентів щодо засвоєння 

матеріалу попередньої лекції; 

2) усне або письмове (у тому числі тестове) опитування на семінарських заняттях; 

3) виконання поточних контрольних робіт у формі тестування. 

Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі усного заліку.  

Структура залікового білету включає 2 теоретичних питання. 
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6. Схема нарахування балів 

6.1. Нарахування студентам балів за результатами навчання здійснюється за схемою, 

наведеною на рис. 

 
 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 

  

 
6.2. Обсяг балів, здобутих студентом під час лекцій, семінарських занять,  самостійної 

роботи студентів та виконання індивідуальних завдань визначаються в навчально-методичних 

матеріалах з цієї дисципліни. 

 

7. Рекомендовані джерела 

7.1. Основні  джерела 
1. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. URL: 

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

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

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 

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

України від 01.12.1994 р. № 264/94-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/264/94-

вр 

4. Про запобігання корупції : Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VII. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18. 

5. Про Національну поліцію : Закон України від 02.07.2015 р. № 580-VIII. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19 

6. Про утворення територіальних органів Національної поліції та ліквідацію 

територіальних органів Міністерства внутрішніх справ : Постанова Кабінету Міністрів 

України від 16.09.2015 р. № 730. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/730-2015-п 

7. Про затвердження Положення про Національну поліцію : Постанова Кабінету Міністрів 

України від 28.10.2015 р. № 877. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/877-2015-

%D0%BF  

8. Про організацію добору (конкурсу) та просування по службі поліцейських : Наказ 

Міністерства внутрішніх справ України від 25.12.2015 р. № 1631. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0049-16 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/730-2015-п


 17 

9. Про затвердження Інструкції про порядок проведення атестування поліцейських : Наказ 

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

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1445-15 

10. Про затвердження Правил етичної поведінки поліцейських : Наказ Міністерства 

внутрішніх справ України від 09.11.2016 р. № 1179. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1576-16 

11. 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: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1408-15 

12. Про затвердження Положення про дозвільну систему : Постанова Кабінету Міністрів 

України від 12.10.1992 р. № 576. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/576-92-п 

13. Адміністративна діяльність Національної поліції: навч. посібник / кол. авт. ; кер. авт. 

кол. к.ю.н., засл. юрист України В. А. Глуховеря. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. 

справ, 2017. 248 с. 

14. Адміністративна діяльність органів поліції України : підручник / О. І. Безпалова та ін. ; 

за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. В. В. Сокуренка. Харків: ХНУВС, 2017. 432 с. 

15. Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції : навч. посіб. Київ : Центр учб. літ., 

2016. 336 с.  

16. Адміністративна діяльність поліції у питаннях та відповідях : навчальний посібник / 

О. І. Безпалова та ін. ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України 

О. М. Бандурки. Харків: ХНУВС, 2017. 242 с. 

17. Науково-практичний коментар Закону України «Про Національну поліцію» / кол. авт.; 

кер. авт. кол. д.ю.н., доц. Т. П. Мінка. Дніпро : Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, 2017. 

480 с. 

7.2. Допоміжні джерела 

1. Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина. 

Підручник. Видання друге / С. Ф. Константінов та ін. ; за заг. ред. В. В. Коваленка, 

Ю. І. Римаренка, В. І. Олефіра, Г. Б. Кузьміних та ін. К. : «Директ Лайн», 2012. 816 с. 

2. Адміністративна діяльність : навч. посіб. / М. В. Ковалів та ін. Київ : Правова єдність, 

2009. 432 с. 

3. Адміністративна діяльність міліції : підручник / за заг. ред. О. М. Бандурки. Xарків : 

Вид-во Ун-ту внутр. справ, 2004. 448 с. 

4. Адміністративна діяльність Національної поліції: навчальний посібник для підготовки до 

іспиту / О. М. Калюк. та ін. / за ред. В. А. Кулікова. К.: «Освіта України», 2016. 230 с. 

5. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ : навч. посіб. / В. Д. Сущенко та ін. 

; за заг. ред. Є. М. Моісеєва. Київ : КНТ, 2008. 264 с. 

6. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ : навч. посіб. / В. І. Олефір та ін. ; 

за заг. ред. В. В. Коваленка. 3-тє вид., доопрац. Київ : КНТ, 2011. 512 с. 

7. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ : підручник / В. Я. Настюк та ін. ; 

за заг. ред. В. Я. Настюка. Харків : Право, 2013. 471 с. 

8. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ : навч. посіб. / В. В. Чернєй та ін. ; 

під. заг. ред. В. В. Коваленка. 5-те вид. К. : ПП «Дірект Лайн», 2014. 408 с.  

9. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ у питаннях та відповідях : навч. 

посіб. / С.Г. Братель та ін. 2-е вид. К. : ПП «Дірект Лайн», 2014. 236 с.  

10. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина : навч. посіб. / 

В. В. Середа та ін. ; ред.: В. В. Середа. Львів, 2015. 511 c. 

11. Адміністративна діяльність поліції у питаннях та відповідях. Навчальний посібник. К. : 

Видавництво «Центр учбової літератури», 2016. 196 с. 

12. Адміністративна діяльність поліції у питаннях та відповідях: навчальний посібник / 

С. Ф. Константінов та ін. К. : Видавництво «Центр учбової літератури», 2016. 196 с.  

13. Адміністративна діяльність. Частина особлива : підручник / за заг. ред. О. М. Бандурки.  

Харків : Вид-во Ун-ту внутр. справ ; Еспада, 2000. 368 с. 

14. Гусаров С. М. Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів внутрішніх справ 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/576-92-п
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України : навч. посіб. Київ ; Харків : Ніка Нова, 2011. 360 с. 

15. Зразки протоколів про адміністративні правопорушення, складання яких підвідомче 

Національній поліції: практ. посіб. / авт.-уклад.: Т. П. Мінка, Р. В. Миронюк, 

В. А. Глуховеря та ін. Х. : Право, 2016. 182 с. 

16. Лящук Р.М. Методи переконання та примусу в адміністративній діяльності 

правоохоронних органів. Порівняльно-аналітичне право. 2016. № 3. С.148-150. 

17. Організація діяльності поліції зарубіжних країн: навч. посіб. / за заг. ред. В. В. Чернєя. 

К. : КНТ, 2015. 572 с. 
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8. Інформаційні ресурси в Інтернеті 

1. http://www.rada.gov.ua - Веб-портал Верховної Ради України 

2. http://www.president.gov.ua - Офіційне інтернет-представництво 

Президента України 

3. http://www.kmu.gov.ua - Веб-портал Кабінету Міністрів України 

4. https://mvs.gov.ua - Єдиний портал органів системи 

Міністерства внутрішніх справ України 

5. https://www.npu.gov.ua - Офіційний сайт Національної поліції 

6. http://www.reyestr.gourt.gov.ua - Єдиний державний реєстр судових рішень 

7. 

 

http://www.kmoas.gov.ua - Веб-сайт Хмельницького окружного 

адміністративного суду 

8. http://nbuv.gov.ua/ - Веб-сайт Національної бібліотеки України 

імені В. І. Вернадського 

9. http://gntb.gov.ua/ua/ - Веб-сайт державної науково-технічної 

бібліотеки України  

10. http://www.ounb.km.ua/ - Веб-сайт Хмельницької обласної 

універсальної наукової бібліотеки 

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 

14. http://www.univer.km.ua/ - Веб-сайт Хмельницького університету 

управління та права імені Леоніда Юзькова 

 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.president.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.reyestr.gourt.gov.ua/
http://www.kmoas.gov.ua/
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старший викладач кафедри конституційного, адміністративного та 

фінансового права, магістр права  

_______________________ М.З. Берцюх 

26 серпня 2019 року 

 

Схвалено кафедрою конституційного, адміністративного та фінансового 

права 27 серпня 2019 року, протокол № 1. 

Завідувач кафедри _____________________ О.М. Буханевич 

27  серпня  2019 року  

 

Декан юридичного факультету  

_______________________ С. А. Крушинський 

27  серпня  2019 року 

 

 

Погоджено методичною радою університету 27  серпня  2019 року, 

протокол № 1. 

Голова методичної ради _________________ І.Б. Ковтун 

27  серпня  2019 року  
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