МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ
СПРАВ
Кафедра адміністративного права та процесу
факультету №1

ПРОГРАМА
навчальної дисципліни «Організаційно-правові основи діяльності

Національної поліції (в рамках СПОУ)»
нормативна частина
первинної професійної підготовки за професією 5162 «Поліцейський»
за спеціальностями:
071 «Облік і оподаткування»
053 «Психологія»

Харків - 2021

2

ЗАТВЕРДЖЕНО
Науково-методичною радою
Харківського національного
університету внутрішніх справ
Протокол від 26.08.2021 № 7

СХВАЛЕНО
Вченою радою факультету № 1
Протокол від 18.08.2021 № 18

ПОГОДЖЕНО
Секцією Науково-методичної ради
ХНУВС (юридичних дисциплін)
Протокол від 26.08.2021 № 7

Розглянуто на засіданні кафедри адміністративного права та процесу
факультету № 1 (протокол від 18.08.2021 № 16)

Розробники:
1. Доцент кафедри, к.ю.н, доцент Казанчук І.Д.

Рецензенти:
1.

Професор

кафедри

державно-правових

дисциплін

юридичного

факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна,
доктор юридичних наук, доцент Солошкіна І.В.
2. Професор кафедри правоохоронної діяльності та поліціїстики факультету
№6 Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор
юридичних наук, професор Попова С. М.

3

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма навчальної дисципліни «Організаційно-правові основи
діяльності Національної поліції (в рамках СПОУ)» складена відповідно до
освітньо-професійної програми первинної професійної підготовки за професією
5162 «Поліцейський», 071 «Облік і оподаткування», 053 «Психологія».
Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні теоретико-правові
положення, які стосуються призначення Національної поліції України та її
місця в системі правоохоронних органів України; структури, системи та
принципів діяльності поліції; характеристики нормативно-правових актів
України, якими регулюється організація діяльності Національної поліції; змісту
повноважень, гарантій професійної діяльності поліцейських; специфіки
проходження служби в поліції та відповідальності поліцейських.
Міждисциплінарні зв’язки: «Судові та правоохоронні органи України»,
«Адміністративне право та процес», «Конституційне право», «Адміністративна
діяльність поліції».
Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:
ТЕМА № 1. «Національна поліція України в системі правоохоронних
органів України».
ТЕМА № 2. «Міністерство внутрішніх справ України як координуючий
орган у відносинах з Національною поліцією України».
ТЕМА № 3. «Загально-правова характеристика діяльності Національної
поліції України».
ТЕМА № 4. «Система поліції та правовий статус поліцейського. Види
відповідальності поліцейських».
ТЕМА № 5. «Проходження служби в органах Національної поліції
України».
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Організаційно-правові
основи діяльності Національної поліції» є набуття курсантами ґрунтовних знань
з основних теоретико-правових положень, що стосуються: поняття
правоохоронної діяльності; системи правоохоронних органів України;
визначення правових засад організації діяльності органів Національної поліції;
поняття, основних завдань та принципів діяльності Національної поліції;
повноважень поліцейських; видів відповідальності поліцейських та порядку
притягнення їх до відповідальності; основних повноважень Міністра внутрішніх
справ України у відносинах з поліцією; системи та структури Національної
поліції; порядку проходження служби в поліції.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «поліцейських
заходів» є надання курсантам ґрунтовних знань з основних теоретико-правових
положень про призначення, основні завдання, принципи та правове
регулювання діяльності Національної поліції; повноважень поліцейських;
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особливості притягнення поліцейських до юридичної відповідальності; аналізу
та підвищення рівня професійної майстерності курсантів щодо вмілого і
ефективного застосування положень чинного законодавства України на
практиці; розвиток у курсантів навичок самостійної творчої роботи при
закріпленні теоретичних знань у ході вивчення курсу; закріплення навичок
самостійного аналізу законодавства і правозастосовної практики; підготовка
кваліфікованих фахівців для органів Національної поліції шляхом формування
у них системи знань і умінь, необхідних у діяльності, спрямованої на
забезпечення публічної безпеки і порядку, запобігання і профілактики
правопорушень тощо.
1.3. Очікувані результати навчання: у результаті вивчення
навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен
знати: основні теоретико-правові положення, що характеризують
призначення, завдання та правове регулювання діяльності Національної поліції,
їх місце в системі правоохоронних органів України; принципи діяльності
Національної поліції; загальну систему та структуру Національної поліції
України; повноваження поліцейських; порядок проходження служби в поліції;
особливості притягнення поліцейських до відповідальності;
вміти: грамотно застосовувати понятійно-категоріальний апарат,
нормативно-правову лексику і спеціальну термінологію; застосовувати норми
Конституції України, Закону України «Про Національну поліцію», інших
законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів України (у тому числі
нормативних актів МВС України і керівництва Національної поліції) в
конкретних правових ситуаціях; тлумачити положення окремих статей діючого
законодавства; аргументовано висловлювати власну правову позицію з
використанням посилань на нормативні акти, матеріали роз'яснювального
характеру державних органів; правильно застосовувати поліцейські заходи.
1.4. Форма підсумкового контролю – залік.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 14 годин / 1 кредит
ECTS.
2.

Короткий опис змісту навчальної дисципліни

ТЕМА № 1. «Національна поліція України в системі правоохоронних
органів України».
Поняття та завдання правоохоронної діяльності. Поняття та функції
правоохоронних органів України. Система правоохоронних органів України.
Нормативно-правові засади правоохоронної діяльності.
Місце Національної поліції в системі правоохоронних органів України.
ТЕМА № 2. «Міністерство внутрішніх справ України як координуючий
орган у відносинах з Національною поліцією України».
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Міністерство внутрішніх справ України як цивільний орган європейського
зразка. Основні завдання та функції Міністерства внутрішніх справ України.
Структура Міністерства внутрішніх справ України.
Загальні права та обов’язки Міністра внутрішніх справ України. Основні
повноваження Міністра внутрішніх справ України у відносинах з поліцією.
ТЕМА № 3. «Загально-правова характеристика діяльності Національної
поліції України».
Поняття Національної поліції України. Основні завдання Національної
поліції України. Функції Національної поліції України.
Правові засади діяльності Національної поліції України.
Принципи діяльності Національної поліції України та їх характеристика.
ТЕМА № 4. «Система поліції та правовий статус поліцейського. Види
відповідальності поліцейських».
Загальна система органів Національної поліції України. Основні завдання
центрального органу управління поліцією.
Порядок призначення на посади та звільнення з посад керівника
Національної поліції та керівників територіальних органів поліції.
Структурні підрозділи Національної поліції України та їх призначення.
Основні повноваження керівника Національної поліції.
Повноваження поліцейського (права та обов’язки поліцейського).
Повноваження поліції у сфері інформаційно-аналітичного забезпечення.
Гарантії професійної діяльності поліцейського.
Види відповідальності поліцейських. Особливості та порядок притягнення
поліцейських до кримінальної, адміністративної, дисциплінарної та цивільноправової відповідальності.
ТЕМА № 5. «Проходження служби в органах Національної поліції
України».
Поняття служби в поліції та її правове регулювання.
Прийом на службу в органи Національної поліції. Порядок призначення на
посади поліцейського. Вимоги до кандидатів на службу в поліцію.
Етапи проходження служби в Національній поліції України.
Порядок переміщення і просування по службі поліцейського.
Присвоєння, зниження та позбавлення спеціальних звань поліції.
Службове атестування поліцейських.
Підстави та порядок звільнення зі служби в поліції.
Види відпусток, які надаються поліцейському. Підстави, порядок і строки
надання відпусток поліцейському. Правовий і соціальний захист поліцейського.
3.
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поліції
:
Наказ
МВС
України
від
09.11.2015
№
1453.
URL:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1487-15
28. Про затвердження Інструкції про порядок проведення атестування
поліцейських : Наказ МВС України від 17.11.2015 № 1465. Офіційний вісник України
від 20.11.2015. 2015. № 90. стор. 234, стаття 3073.
29. Про затвердження Положення про Департамент превентивної діяльності
Національної поліції України: Наказ МВС України від 17.11.2015 № 123. URL:
http://mvs.gov.ua/mvs/
30. Про затвердження Положення про Департамент патрульної поліції Національної
поліції України : Наказ Національної поліції України від 18.11.2015 №96. URL:
http://patrol.police.gov.ua/wp-content/uploads/2016/03/polozhennyaproDPP-1.pdf.
31. Про затвердження Положення про Управління дотримання прав людини
Національної поліції України: наказ Національної поліції України від 16.03.2020 №
215.
Офіційний
сайт
Національної
поліції
України.
URL: https://www.npu.gov.ua/about/struktura/struktura/upravlinnya-zabezpechennya-pravlyudini.html (дата звернення: 01.02.2021).
32. 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: наказ МВС України від 21.08.1998 №
622. Дата оновлення: 04.09.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z063798#Text (дата звернення: 10.01.2021).
33. Інструкція з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в
органах поліції: Наказ МВС України від 06.11.2015 № 1376.
URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1496-15.
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34. Про затвердження Порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах)
поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події : Наказ
МВС України від 08.02.2019 № 100. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
35. Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про
адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху,
зафіксовані в автоматичному режимі : наказ МВС України від 13.01.2020 № 13.
Офіційний вісник України від 14.02.2020. № 12, стор. 235, стаття 511.
36. Про затвердження Інструкції із застосування органами та підрозділами поліції
технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки,
відеозапису, засобів фото- і кінозйомки, відеозапису: наказ МВС України від
18.12.2018 № 1026. Офіційний вісник України. 2019. № 11. Ст. 378.
37. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про застосування
поліцейського піклування: наказ МВС України від 12.10.2020 № 724. Офіційний
вісник України. 2020. № 97. Ст. 3161.
38. Про затвердження Порядку організації взаємодії Національної гвардії України
та Національної поліції України під час забезпечення (охорони) публічної
(громадської) безпеки і порядку: Наказ МВС України від 10.08.2016 № 773.
Офіційний вісник України від 07.10.2016. 2016. № 77. стор. 103. Ст. 2582.
39. Про затвердження Порядку розслідування та ведення обліку нещасних
випадків, що сталися з поліцейськими : наказ МВС України від 05.10.2020 № 705.
Офіційний вісник України від 27.11.2020. № 93. стор. 359. Ст.3034. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1139-20#Text
40. Про затвердження Інструкції з організації діяльності чергової служби органів
(підрозділів) Національної поліції України : наказ МВС України від 23.05.2017 № 440.
Дата оновлення: 01.07.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0750-17#n14.
41. Про затвердження Інструкції з організації діяльності дільничних офіцерів
поліції: наказ МВС від 28.07.2017 № 650. Дата оновлення: 28.07.2020. URL:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1041-17.
42. Про затвердження Положення про організацію діяльності підрозділів дізнання
органів Національної поліції України : наказ МВС України від 20.05.2020 № 405.
Офіційний вісник України від 16.06.2020. № 46. стор. 64, стаття 1481.
43. Інструкція з організації роботи підрозділів ювенальної превенції Національної
поліції України: наказ МВС України від 19.12.2017 № 1044. Дата оновлення:
12.06.2018. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0686-18.

Основна:
1. Судові, правоохоронні, контрольно-наглядові та правозахисні органи України.
Підручник. / МВС України, Харків.нац.ун-т внутр. справ; за заг. ред. д-ра юрид. наук,
проф. С.М. Гусарова ; [Гусаров С.М., Салманова О.Ю., Комзюк А.Т. та ін.]. Харків,
2020. 512 с.
2. Адміністративна діяльність органів поліції України: підручник
/ О.І.
Безпалова, О.В. Джафарова, В.А. Троян та ін.; за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. В.В.
Сокуренка; передм. В.В. Сокуренка; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ.
Харків: ХНУВС, 2017. 432 с.
3. 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.
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4. Управління органами Національної поліції України : підручник / за заг. ред. д-ра
юрид. наук, доц. В. В. Сокуренка ; [О. М. Бандурка, О. І. Безпалова та ін. ; передм. В.
В. Сокуренка] ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків: Стильна
типографія, 2017. 580 с.
5. Закон України «Про Національну поліцію» : наук.-практ. комент. / МВС
України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. В. В.
Сокуренка ; [О. І. Безпалова, К. Ю. Мельник, О. О. Юхно та ін. ; передм. В. В.
Сокуренка]. Харків, 2016. 408 с.
6. Дисциплінарний статут Національної поліції України : науково-практичний
коментар / За заг. ред. доктора юридичних наук, професора Сокуренка В.В. Х.:
Майдан, 2019. 254 с.

Додаткова:
7. Організація судових та правоохоронних органів: навч. посібник: у 2 ч. / за ред.
Л.М. Москвич. 2-ге вид., перероб. і допов. Харків: Право, 2018. 242 с.
8. Судові та правоохоронні органи України: навчальний посібник для підготовки
до іспитів. / І. Тетарчук, Т. Дяків. Київ: Право, 2019. 202 с.
9. Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності: навч. посібник / за заг.
ред.. В.В. Сокуренка. Харків: Стильна тип., 2017. 1164 с.
10. Національна поліція України. Законодавство. Роз’яснення. Коментар. Київ:
Юрінком Інтер, 2017. 540 с.
11. Національна поліція України. Організаційно-правове забезпечення діяльності / С.
Пєтков, І. Іванов, М. Лошицький та ін., Київ: Центр навчальної літератури, 2019. 360 с.
12. Пам’ятка працівника патрульної поліції / авт. кол.: Гусаров С.М., Безпалова
О.І., Резанов С.А., Завальний М.В. Харків : Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2015. 16 с.
13. Ульянов О.І., Ніколаєв О.Т., Конєв О.Ю., Бахчеван Є.Ф. Профілактична
(превентивна) діяльність патрульної поліції: навч. посіб. Одеса: ОДУВС, 2017. 117 с.
14. Константінов С.Ф. Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції: навч.
посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2016. 336 с.
15. Кравченко І.С. Основи управління в Національній поліції: навч. посіб. Дніпро:
Видавець Біла К.О., 2020. 212 с.
16. 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.
17. Салманова О.Ю. Правові акти в управлінській діяльності Національної поліції
України : монографія. Харків : Панов, 2016. 259 с.
18. Прокопенко О.Ю. Діяльність органів Національної поліції України як суб’єкта
забезпечення правопорядку у регіоні: адміністративно-правові засади: монографія.
Харків: В справі, 2016. 448 с.
19. Фелик В.І. Адміністративно-правове забезпечення профілактичної діяльності
Національної поліції України : монографія / В.І. Фелик ; [за заг. ред. О.М. Музичука].
Харків: Панов, 2016. 510 с.
20. Забезпечення Національною поліцією безпеки дорожнього руху: правові та
організаційні аспекти: метод. рек. / В.І. Варивода, Д.А. Євдокимов, В.Г. Сюравчик та
ін. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2019. 110 с.
21. Дручик О.М. Адміністративно-правовий статус Національної поліції України
як суб’єкта забезпечення прав і свобод дитини: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07.
Одеса, 2018. 254 с.
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22. Лакійчук Я.О. Адміністративно-правове забезпечення превентивної діяльності
поліції: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2019. 219 с.
23. Батраченко О.В. Форми правоохоронної діяльності Національної поліції щодо
забезпечення публічної безпеки та порядку в державі. Форум права. 2016. № 2. С.5-10.
24. Будь О.А. Поліцейські заходи в системі засобів реалізації правоохоронної
функції поліції. Право і суспільство. 2018. № 6. Ч. 2. С. 82-88.
25. Субота С.І. Довіра населення як критерій оцінювання ефективної діяльності
Національної поліції України. Науковий Вісник Міжнародного гуманітарного
університету. Юриспруденція. 2018. № 31. С. 59-62.
26. Шевчук Г. Принципи та завдання Національної поліції України.
Підприємництво, господарство і право. № 7. 2019. С. 120-124.
27. Соловйова О.М. Забезпечення прав особи під час застосування поліцейських
заходів. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 2. С. 272-276.
28. Казанчук І.Д. Правові аспекти діяльності Національної поліції України в сфері
подолання інформаційних викликів та кіберзагроз в суспільстві. Протидія
кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Міжнарод. наук.-практ. конф.
(27 травня 2020 р., м. Харків) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ.;
Координатор проектів ОБСЄ в Україні. Харків : ХНУВС, 2020. С. 54-58.

Інформаційні ресурси в інтернеті
1. Верховна Рада України (офіційний веб-сайт). – http://www.portal.rada.gov.ua/rada/
2. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України «Урядовий портал». –
http://www.kmu.gov.ua/
3. Міністерство внутрішніх справ України (офіційний веб-сайт). – (https://mvs.gov.ua/
4. Національна поліція України (офіційний веб-сайт). – https://www.npu.gov.ua/

4.

Засоби оцінювання здобувачів вищої освіти

Контрольні питання, що виносяться на залік (1 семестр):
1. Поняття, ознаки та завдання правоохоронної діяльності.
2. Поняття та функції правоохоронних органів України.
3. Система правоохоронних органів України.
4. Нормативно-правові засади правоохоронної діяльності.
5. Місце Національної поліції в системі правоохоронних органів України.
6. Призначення Національної поліції України.
7. Правові засади діяльності Міністерства внутрішніх справ України.
8. Основні завдання та функції Міністерства внутрішніх справ України.
9. Структура Міністерства внутрішніх справ України.
10. Основні повноваження Міністра внутрішніх справ України у відносинах з
поліцією.
11. Загальні права та обов’язки Міністра внутрішніх справ України.
12. Поняття та основні завдання Національної поліції України.
13. Функції Національної поліції України.
14. Принципи діяльності Національної поліції України та їх характеристика.
15. Нормативно-правові засади діяльності Національної поліції.
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16. Загальна система та структура Національної поліції.
17. Правовий статус та обов’язки поліцейських.
18. Основні завдання центрального органу управління поліцією.
19. Основні повноваження керівника Національної поліції.
20. Порядок призначення на посади та звільнення з посад керівника
Національної поліції та керівників територіальних органів поліції.
21. Структурні підрозділи Національної поліції України та їх призначення.
22. Повноваження поліцейського (права та обов’язки поліцейського).
23. Повноваження поліції у сфері інформаційно-аналітичного забезпечення.
24. Прийом на службу в органи Національної поліції. Вимоги до кандидатів
на службу в поліцію.
25.Поняття служби в поліції та її правове регулювання.
26.Прийом на службу в органи Національної поліції.
27.Порядок призначення на посади поліцейського.
28. Вимоги до кандидатів на службу в поліцію.
29. Етапи проходження служби в Національній поліції України.
30. Порядок переміщення і просування по службі поліцейського.
31. Присвоєння, зниження та позбавлення спеціальних звань поліції.
32. Службове атестування поліцейських.
33. Види відпусток, які надаються поліцейському.
34. Підстави, порядок і строки надання відпусток поліцейському.
35. Підстави та порядок звільнення зі служби в поліції.
36. Правовий та соціальний захист поліцейського.
37. Види відповідальності поліцейських.
38. Особливості адміністративної відповідальності поліцейського.
39. Дисциплінарна відповідальність поліцейського.
40. Особливості
притягнення
поліцейських
до
кримінальної
відповідальності.
41. Особливості
притягнення
поліцейських
до
цивільно-правової
відповідальності.
42. Гарантії професійної діяльності поліцейського.

