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Інформаційні 

ресурси  

Код для приєднання в Google клас «Адміністративна діяльність Національної 

поліції_ЗФН»: clcezzx. 

Електронна бібліотека: http://elibrary.univer.km.ua/index.php 

Консультації  

Офлайн консультації: навчальний корпус № 4, вул. Проскурівська, 57,  

ауд. 224: 

Суббот Анатолій Іванович: відповідно до розкладу. 

Онлайн консультації: за попередньою домовленістю електронною поштою у 

робочі дні з 9.00 до 17.00 

Консультації : напередодні екзамену згідно із затвердженим розкладом. 

 

Опис навчальної дисципліни 

Цілі та 

особливості 

навчальної 

дисципліни  

Вивчення дисципліни важливе і цікаве для здобувачів освіти, тому що 

«Адміністративна діяльність органів поліції» належить до циклу дисциплін 

професійної та практичної підготовки, вивчення яких спрямоване на 

підготовку висококваліфікованих фахівців для роботи в органах Національної 

поліції шляхом формування у них системи знань і вмінь, необхідних для 

реалізації в межах компетенції державної політики у сферах підтримання 

публічної безпеки й порядку, забезпечення безпеки дорожнього руху, охорони 

прав та свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії нелегальній 

міграції, домашньому насильству тощо. Вивчення дисципліни спрямоване на 

формування у здобувачів освіти знань, вмінь та навичок, які відповідають 

професійно-кваліфікаційним характеристикам майбутніх поліцейських та 

працівників правоохоронних органів, завданням, які ставляться перед 

органами поліції на конкретному етапі розвитку українського суспільства.  

Вивчення навчальної дисципліни буде корисним у професійному та 
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повсякденному житті, оскільки одним із основних суб’єктів, на які державою 

покладається обов’язок щодо забезпечення законності та правопорядку, є 

Національна поліція України як державний сервісний орган влади, який 

служить державі й суспільству, захищаючи їхні права та законні інтереси.  

Завдання навчальної дисципліни – виховати активну громадянську позицію; 

сформувати у здобувачів освіти високий рівень правової свідомості та 

правової культури, професійних та особистісних якостей; сприяти 

становленню сучасного всебічно розвинутого висококваліфікованого фахівця-

юриста для органів поліції, інших правоохоронних органів, здатного на 

достатньому рівні репрезентувати органи поліції у відносинах з іншими 

державними органами, органами місцевого самоврядування та громадянами; 

аналізувати нормативно-правові акти та інші документи; виробляти навички 

самостійного аналізу адміністративно-правових явищ, уміння застосовувати 

отримані знання при оцінці конкретної ситуації; виробляти настанови на 

оволодіння професійними вміннями та навичками; формувати ціннісні 

орієнтири здобувачів освіти відповідно до принципів гуманізму, демократії, 

соціальної справедливості, поваги до особистості. 

Перед здобувачами освіти у рамках навчальної дисципліни ставиться мета: 

 знати: чинне  законодавство  України,  норми  якого  регулюють 

адміністративну діяльність органів Національної поліції; специфіку 

адміністративно-юрисдикційної діяльності Національної поліції; порядок та 

особливості проведення дисциплінарного провадження в органах 

Національної поліції; особливості  провадження  у  справах  про  

адміністративні правопорушення в органах поліції та порядок реєстрації і 

розгляду звернень громадян, а також заяв і повідомлень про вчинені 

кримінальні правопорушення та інші події; організацію  та  діяльність  

окремих  органів  та  підрозділів Національної поліції: чергових частин 

органів поліції, патрульної поліції, підрозділів превентивної діяльності, 

підрозділів з контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи; служби 

дільничних офіцерів поліції, підрозділів поліції у сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху; чинне  законодавство  України,  норми  якого  регулюють 

адміністративну діяльність органів Національної поліції; специфіку 

адміністративно-юрисдикційної діяльності Національної поліції; порядок та 

особливості проведення дисциплінарного провадження в органах 

Національної поліції; особливості  провадження  у  справах  про  

адміністративні правопорушення в органах поліції та порядок реєстрації і 

розгляду звернень громадян, а також заяв і повідомлень про вчинені 

кримінальні правопорушення та інші події; організацію  та  діяльність  

окремих  органів  та  підрозділів Національної поліції: чергових частин 

органів поліції, патрульної поліції, підрозділів превентивної діяльності, 

підрозділів з контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи; служби 

дільничних офіцерів поліції, підрозділів поліції у сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху;  

 вміти: складати проекти протоколів у справах про адміністративні 

правопорушення, які підвідомчі органам Національної поліції; складати 

проекти постанов у справах про адміністративні правопорушення, які 
підвідомчі органам Національної поліції; вирішувати ситуативні завдання, а 

також вміти застосовувати в адміністративній діяльності органів Національної 

поліції норми чинного законодавства, яке регулює: напрямки 

адміністративної діяльності органів поліції; правове положення та структуру 

органів поліції; організацію діяльності органів і підрозділів поліції, форми їх 

взаємодії з іншими правоохоронними органами, населенням у сфері  

забезпечення  публічного  порядку  і  безпеки,  профілактики 
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адміністративних правопорушень; порядок здійснення процесуальних дій з 

метою забезпечення притягнення винних осіб до адміністративної 

відповідальності; підстави, порядок і межі застосування превентивних 

поліцейських заходів та поліцейських заходів примусу; провадження зі 

звернень громадян. 

Програмні 

компетентності, 

які здобуваються 

під час вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Здатність  до  абстрактного  мислення, аналізу та синтезу; здатність  

застосовувати  знання  у практичних ситуаціях в умовах неповної / 

недостатньої інформації та суперечливих вимог; здатність  приймати  

обґрунтовані управлінські рішення в складних і непередбачуваних умовах; 

здатність самостійно здобувати знання, використовуючи різні джерела 

інформації; здатність  застосовувати  сучасні інформаційні технології під час 

вирішення професійних (наукових) завдань, зокрема в процесі здійснення 

повноважень поліції у сфері інформаційно-аналітичного забезпечення; 

здатність застосовувати набуті знання, уміння і навички на практиці, здатність 

брати  участь  у  розробленні  та кваліфіковано застосовувати нормативно-

правові акти в сфері адміністративної діяльності Національної поліції, 

реалізовувати  норми матеріального й процесуального права в професійній 

діяльності поліцейських; здатність забезпечувати законність та правопорядок, 

безпеку особи, суспільства, держави  в  межах  виконання  своїх посадових 

обов’язків; здатність виявляти та аналізувати причини та  умови,  що  

сприяють  вчиненню адміністративних правопорушень, вживати заходи для їх 

усунення; здатність давати кваліфіковані юридичні висновки і консультації в 

сфері адміністративної діяльності Національної поліції; здатність  

кваліфіковано  здійснювати наукові  дослідження в сфері адміністративної 

діяльності Національної поліції; здатність ефективно здійснювати правове 

виховання та превентивну діяльність; уміння оптимізувати методи й засоби 

забезпечення публічної безпеки і порядку; спроможність взаємодіяти з 

представниками інших органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, громадськістю з питань правоохоронної діяльності; уміння 

обирати форми і методи адміністративної діяльності Національної поліції.  

Результати 

навчання 

Абстрактно  мислити,  аналізувати  та узагальнювати інформацію з різних 

джерел; приймати  оперативні,  обґрунтовані управлінські  рішення  в  

складних  і непередбачуваних  умовах,  умовах інформаційної невизначеності; 

застосовувати  та  оптимізувати  сучасні інформаційні технології під час 

вирішення професійних (наукових) завдань, зокрема в процесі здійснення 

повноважень поліції у сфері інформаційно-аналітичного забезпечення; знати 

та розуміти процеси координації діяльності суб’єктів забезпечення публічної 

безпеки і порядку, а також взаємодії з представниками інших органів 

виконавчої влади  та  місцевого  самоврядування, громадськістю з питань 

правоохоронної діяльності; узагальнювати  практичні  результати роботи  і  

пропонувати  нові  рішення, аргументовано їх пояснювати; виявляти та 

аналізувати умови і причини вчинення адміністративних правопорушень, 

визначати шляхи їх усунення; використовувати  на  практиці  різні форми і 

методи адміністративної діяльності Національної поліції; уміти  

забезпечувати  законність  та правопорядок, захист прав та інтересів особи,  

суспільства,  держави  з використанням оптимізованих методів і засобів 

забезпечення публічної безпеки і порядку  в  межах  виконання  своїх 

посадових обов’язків; вміти  розробляти  та  кваліфіковано застосовувати 

нормативно-правові акти в сфері адміністративної діяльності Національної 

поліції; реалізовувати  норми  матеріального  і процесуального  права  в  

професійній діяльності; використовувати знання та вміння для надання  

кваліфікованих  юридичних висновків і консультацій в сфері адміністративної 
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діяльності Національної поліції; здійснювати наукові дослідження в сфері 

адміністративної діяльності Національної поліції; ефективно здійснювати 

правове виховання; уміти обирати форми і методи адміністративної діяльності 

Національної поліції. 

Місце 

дисципліни в 

логічній схемі 

(Передреквізити і 

постреквізити 

навчальної 

дисципліни) 

Курс навчання –1-й, семестр –1-й. 

Тип дисципліни - вибіркова. 

Дисципліна вивчається паралельно із такими спорідненими навчальними 

дисциплінами: «Управління правоохоронною діяльністю», «Податкове 

право», «Теорія і практика застосування заходів кримінально-правового 

характеру», «Правове регулювання запобігання та протидії корупції». 

Знання цієї навчальної дисципліни слугуватимуть базою для подальшого 

вивчення дисциплін: «Міжнародно-правові механізми захисту прав людини», 

«Митне право», «Міграційне право», «Правовий статус правоохоронних 

органів у зарубіжних країнах», «Протидія насильству в сім'ї», 

«Кримінологічні аспекти превентивної діяльності правоохоронних органів». 

Обсяг навчальної 

дисципліни 

3 кредити ЄКТС / 90 годин, у тому числі, самостійної роботи – 74 години, 

лекційних – 10 годин, семінарських – 6 годин. 

Форма навчання  заочна  

Мова 

викладання 
українська 

Формат 

вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Лекції, семінарські заняття, виконання самостійної роботи, консультації, залік 

тощо. 

Лекції, семінарські заняття, консультації та залік можуть проводитись у формі 

онлайн-конференції з використанням платформи для проведення онлайн-

занять Zoom або Google Meet. 

Для осіб із особливими освітніми потребами, у разі необхідності,  

розробляється індивідуальний формат вивчення навчальної дисципліни. 

Необхідне 

обладнання 
Мультимедійний проектор, комп’ютер, фліпчарт тощо. 

Зміст навчальної 

дисципліни та 

організація 

поточного та 

підсумкового 

контролю 

Години  

(лек. / сем. / 

СРС) 

Тема Методи навчання та 

форми поточного 

контролю 

Максимальна 

кількість балів 

1/-/8 

Загальноправова 
характеристика 

адміністративної 

діяльності 
Національної 

поліції України 

Тести,  
дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція – 0,5 

Семінарське 

заняття – 0 
СРС – 3 

1/-/8 

Національна 

поліція України як 
суб’єкт 

адміністративної 

діяльності 

Тести,  
дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція – 0,5 

Семінарське 

заняття – 0 
СРС – 3 

1/1/7 

Превентивна робота 
органів 

Національної 

поліції України  

Тести,  

дискусійні питання, 
індивідуальні завдання 

Лекція – 0,5 
Семінарське 

заняття – 2,5 

СРС – 3 

1/1/7 

Організація 

забезпечення 

публічної безпеки 

та порядку 

Тести,  

дискусійні питання, 
індивідуальні завдання 

Лекція – 0,5 

Семінарське 

заняття – 2,5 

СРС – 3 

1/-/8 Адміністративна Тести,  Лекція – 0,5 
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діяльність 

працівників поліції 
під час 

надзвичайних 

ситуацій 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Семінарське 

заняття – 0 
СРС – 3 

1/-/8 

Захист і 
дотримання прав та 

свобод людини в 

діяльності 
Національної 

поліції України 

Тести,  
дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція – 0,5 

Семінарське 

заняття – 0 
СРС – 3 

1/1/7 

Протидія 

домашньому 
насильству як вид 

адміністративної 

діяльності органів 
Національної 

поліції України  

Тести,  

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція – 0,5 

Семінарське 
заняття – 2,5 

СРС – 3 

1/1/8 

Адміністративно-

юрисдикційна 
діяльність органів 

Національної 

поліції України   

Тести,  
дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція – 0,5 

Семінарське 

заняття – 2,5 
СРС – 3 

1/1/6 

Адміністративна 
діяльність 

Національної 

поліції України 
щодо забезпечення 

дозвільної системи 

Тести,  
дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція – 0,5 

Семінарське 

заняття – 2,5 
СРС – 3 

1/1/7 

Протидія 

нелегальній 
міграції як вид 

адміністративної 

діяльності органів 
Національної 

поліції України 

Тести,  

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція – 0,5 

Семінарське 
заняття – 2,5 

СРС – 3 

Методи навчання та форми поточного контролю, порядок накопичення балів 

визначені у робочій програмі та навчально-методичних матеріалах навчальної 

дисципліни «Адміністративна діяльність Національної поліції» (розміщені у 

Google класі «Адміністративна діяльність Національної поліції_ЗФН» (код 

приєднання: clcezzx) та в електронній бібліотеці університету 

(http://elibrary.univer.km.ua/index.php)) 

Питання для підсумкового контролю наведені у навчально-методичних 

матеріалах дисципліни «Адміністративна діяльність Національної поліції» (у 

Google класі «Адміністративна діяльність Національної поліції_ЗФН» (код 

приєднання: clcezzx) та в електронній бібліотеці університету 

(http://elibrary.univer.km.ua/index.php) 

Залік усний. Структура залікового білету включає 2 теоретичних питання. 

Рекомендовані 

джерела для 

вивчення 

навчальної 

дисципліни  

1. Кодекс України про адміністративні правопорушення. URL: 

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

2. 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 

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

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

4. Про затвердження Положення про дозвільну систему : Постанова Кабінету 

https://classroom.google.com/u/0/c/MTQ2NDkzMjMxNDQw
https://classroom.google.com/u/0/c/MTQ2NDkzMjMxNDQw
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/264/94-вр
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19
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Міністрів України від 12.10.1992 р. № 576. URL:  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/576-92-п 

5. 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. 

6. Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції : навч. посіб. / МВС 

України, Нац. акад. внутр. справ.  Київ : Центр учб. літ., 2016.  336 с. 

7. Адміністративна діяльність органів поліції України : підручник / за заг. ред. 

д-ра юрид. наук, доц. В. В. Сокуренка ; О. І. Безпалова, О. В. Джафарова, В. А. 

Троян та ін. ; передм. В. В. Сокуренка; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. 

справ.  Харків: ХНУВС, 2017.  432 с. 

8. Адміністративна діяльність поліції у питаннях та відповідях : навчальний 

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

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

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

Харків: ХНУВС, 2017.  242 с. 

9. 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. 

10.Адміністративна діяльність поліції у питаннях та відповідях: Навчальний 

посібник / Константінов С. Ф., Олефір В. І., Братель С. Г. та ін. К.: 

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

Політика щодо 

дедлайнів та 

здобуття балів за 

пропущені 

заняття  

Здобуття балів за пропущені лекції та семінарські заняття відбувається у 

порядку, визначеному Положенням про організацію освітнього процесу у 

ХУУПі імені Леоніда Юзькова, затвердженим рішенням вченої ради від 

29.05.2017 р., протокол № 14, введеним в дію наказом від 06.06.2017 р. 

№ 279/17  

(http://univer.km.ua/page/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_202

0.pdf). 

Щоб отримати бали за пропущене з поважних причин лекційне заняття, треба 

написати конспект по питаннях теми (тем) пропущеної лекції. Щоб отримати 

бали за пропущене з поважних причин семінарське заняття, треба 

підготуватись до усного опитування та вирішення ситуативних завдань або 

виконання тестових завдань по питаннях теми (тем) пропущеного 

семінарського заняття. 

Критерії 

оцінювання 

Положення про організацію освітнього процесу у ХУУПі імені Леоніда 

Юзькова, затверджене рішенням вченої ради від 29.05.2017 р., протокол №14, 

введене в дію наказом від 06.06.2017 р. № 279/17 

(http://univer.km.ua/page/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_202

0.pdf). 

Можливість 

визнання 

результатів 

неформальної 

освіти 

Здобувачу освіти визнаються результати участі у наукових конференціях і он-

лайн-курсах, вебінарах, тренінгах за тематикою, пов’язаною з навчальною 

дисципліною, у порядку, визначеному Положенням про організацію 

освітнього процесу. 

Політика 

академічної 

доброчесності 

Розділ «Академічна доброчесність» на сайті Університету 

http://univer.km.ua/page.php?pid=188 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/576-92-п
http://univer.km.ua/page/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_2020.pdf
http://univer.km.ua/page/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_2020.pdf
http://univer.km.ua/page/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_2020.pdf
http://univer.km.ua/page/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu_2020.pdf
http://univer.km.ua/page.php?pid=188
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Політика 

врегулювання 

конфліктів 

Етичний кодекс Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова, затверджений рішенням вченої ради університету 27 травня 

2020 року, протокол № 9, введений в дію наказом від 27.05.2020 р. № 201/20  

(http://www.univer.km.ua/) 

Зворотній зв’язок 

1) Під час аудиторних занять, консультацій. 

2) За допомогою анкетування після завершення вивчення навчальної 

дисципліни, регулярних анкетувань здобувачів освіти, що проводяться в 

університеті. 

 

 

 

 

Викладач дисципліни: 

професор  кафедри конституційного,  

адміністративного та фінансового права, 

д.ю.н., професор                                                              ____________________        А.І. Суббот 

                                                                                             

 

Затверджено на засіданні кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права 

15 вересня 2020 року, протокол № 2. 

 

В.о. завідувача кафедри   конституційного,  

адміністративного та фінансового права, 

д.ю.н., професор                                                              ____________________        І.Л. Самсін 
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Обліковий обсяг – 0,48 ум.др.арк. 

 


