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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників
Кількість кредитів ЕСТS – 1
Загальна кількість годин – 14
Кількість тем
–5

Шифри та назви галузі
знань, код та назва
спеціальності, ступінь
вищої освіти
071 «Облік і
оподаткування»
053 «Психологія»

Характеристика навчальної
дисципліни
Навчальний курс – 1 (денна)
Семестр – 1 (денна)
Види підсумкового контрою:
залік (денна) - 1 семестр

перший (бакалаврський)
рівень вищої освіти
Розподіл навчальної дисципліни за видами занять:
денна форма навчання
Лекції

заочна форма навчання
навчальними планами не передбачено

– 10 годин;

Семінарські заняття – 4 години;
Практичні заняття

– 0 годин;

Самостійна робота

– 0 годин

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни «Організаційно-правові основи
діяльності Національної поліції» є набуття курсантами ґрунтовних знань в рамках
вивчення дисципліни «Судові та правоохоронні органи України» 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 та
порядку їх притягнення до відповідальності; основних повноважень Міністра
внутрішніх справ України у відносинах з поліцією; системи та структури
Національної поліції; видів, порядку проходження служби в поліції.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Організаційно-правові
основи діяльності Національної поліції» є надання курсантам ґрунтовних знань
з основних теоретико-правових положень про призначення, основні завдання,
принципи та правове регулювання діяльності Національної поліції; повноважень
поліцейських; 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,
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спрямованої на забезпечення публічної безпеки і порядку, запобігання і
профілактики правопорушень тощо.
Міждисциплінарні
зв’язки:
«Адміністративне
право»,
«Адміністративний
процес»,
«Адміністративна
відповідальність»,
«Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції».
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 та 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.
3. Програма 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».
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.
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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.
4. Структура навчальної дисципліни

Самостійна робота

Лабораторні заняття

Практичні заняття

Семінарські заняття

Лекції

Номер та назва навчальної теми

Всього

Кількість годин, відведених на
вивчення навчальної
дисципліни
з них:

Вид контролю

4.1.1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами
(денна форма навчання)

Семестр № 1
Тема № 1: Національна поліція України в
2
системі правоохоронних органів України

2

2

0

0

0

Тема № 2: Міністерство внутрішніх справ
України як координуючий орган у
відносинах з Національною поліцією
України

2

2

0

0

0

0

Тема № 3: Загально-правова
характеристика діяльності Національної
поліції України

2

2

0

0

0

0

Тема № 4: Система поліції та правовий
статус поліцейського. Види
відповідальності поліцейських

2

2

0

0

0

0

Тема № 5: Проходження служби в органах
Національної поліції України

2

2

2

0

0

0

Всього за І семестр
Разом

14
14

10
10

4
0

0
0

0
0

0
0

залік
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4.1.2. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами
(заочна форма навчання) – навчальними планами не передбачено
4.1.3. Питання, що виносяться на самостійне опрацювання
Навчальними планами не передбачено
5. Індивідуальні навчально-дослідні завдання
5.1.1. Теми рефератів
Навчальними планами не передбачено.
5.1.2. Теми курсових робіт
Навчальними планами не передбачено.
5.1.3. Теми наукових робіт
Навчальними планами не передбачено
6. Методи навчання
Аудиторні заняття з навчальної дисципліни «Організаційно-правові основи
діяльності Національної поліції» проводяться у вигляді лекційних занять за
допомогою наступних методів навчання: пояснювально-ілюстративний; метод
проблемного викладу, евристичний, дискусійний методи тощо.
Лекційні заняття проводяться у класичній формі із застосуванням
мультимедійних презентацій, а також у формі бінарних занять за участю
практичних працівників Національної поліції.
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Самостійна робота є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом
курсантом у час, вільний від аудиторних навчальних занять, яка складається з
опрацювання конспекту лекцій, самостійного освоєння навчального матеріалу
по окремим темам, щодо яких не передбачені аудиторні заняття, ознайомлення з
нормативними актами та рекомендованою літературою, а також самостійне
виконання індивідуальних завдань, передбачених цією програмою.
Індивідуальна робота курсанта забезпечується системою навчальнометодичних засобів, передбачених для вивчення дисципліни: підручників,
навчальних та навчально-методичних посібників та матеріалів, методичних
рекомендацій тощо. Для самостійної роботи курсантові також рекомендується
відповідна наукова та фахова монографічна та періодична література.
7. Перелік питань та завдань, що виносяться на підсумковий контроль
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.
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.
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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.
8. Критерії та засоби оцінювання результатів навчання курсантів
Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських занять
і має на меті перевірку набутих курсантами знань, умінь та інших
компетентностей з навчальної дисципліни, рівня їх підготовленості до заняття,
виконання ними конкретних завдань, що окреслені для належного вивчення
конкретної теми. Форми проведення поточного контролю – усне опитування
слухачів, вирішення квізів та кейсів, перевірка виконаних робіт у зошиті для
семінарських занять тощо.
У ході поточного контролю проводиться систематичний вимір приросту
знань, їх корекція. Результати поточного контролю заносяться викладачем до
журналів обліку роботи академічної групи за національної системою оцінювання
(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»). Оцінки за самостійну
роботу виставляються в журналі обліку роботи академічної групи окремою
графою за національною системою оцінювання («відмінно», «добре»,
«задовільно», «незадовільно»). Результати цієї роботи враховуються під час
виставлення підсумкових оцінок.
При розрахунку успішності курсантів враховуються такі види робіт:
навчальні заняття (семінарські, практичні, лабораторні тощо); самостійна робота
(виконання домашніх завдань, ведення конспектів першоджерел та робочих
зошитів, виконання розрахункових завдань, підготовка рефератів, наукових
робіт, публікацій, розроблення спеціальних технічних пристроїв і приладів,
моделей, комп’ютерних програм, виступи на наукових конференціях, семінарах
та інше); контрольні роботи (виконання тестів, контрольних робіт у формі,
передбаченій в робочою програмою навчальної дисципліни). Вони оцінюються
за національною системою оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно»,
«незадовільно»).
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Курсант, який отримав оцінку «незадовільно» за навчальні заняття або
самостійну роботу, зобов’язаний перескласти її.
Загальна кількість балів (оцінка), отримана здобувачем за семестр перед
підсумковим контролем, розраховується як середньоарифметичне значення з
оцінок за навчальні заняття та самостійну роботу, та для переводу до 100-бальної
системи помножується на коефіцієнт 10.
Загальна кількість
балів (перед
підсумковим
контролем)

Результат
=( ( навчальних занять +
за семестр

Результат
самостійної
роботи за
семестр

) /

2 ) *10

Підсумковий контроль. Підсумковий контроль проводиться з метою
оцінки результатів навчання на певному ступені вищої освіти або на окремих
його завершених етапах.
Для обліку результатів підсумкового контролю використовується поточнонакопичувальна інформація, яка реєструються в журналах обліку роботи
академічної групи. Результати підсумкового контролю з дисциплін
відображуються у відомостях обліку успішності, навчальних картках здобувачів,
залікових книжках. Присутність здобувачів на проведенні підсумкового
контролю (заліку, екзамену) обов’язкова. Якщо здобувач вищої освіти не
з’явився на підсумковий контроль (залік, екзамен), то науково-педагогічний
працівник ставить у відомість обліку успішності відмітку «не з’явився».
Підсумковий контроль (екзамен, залік) оцінюється за національною
шкалою. Для переводу результатів, набраних на підсумковому контролі, з
національної системи оцінювання в 100-бальну вводиться коефіцієнт 10, таким
чином максимальна кількість балів на підсумковому контролі (екзамені, заліку),
які використовуються при розрахунку успішності здобувачів, становить 50.
Підсумкові бали з навчальної дисципліни визначаються як сума балів,
отриманих здобувачем протягом семестру, та балів, набраних на підсумковому
контролі (екзамені, заліку).
Підсумкові бали
навчальної дисципліни

=

Загальна кількість балів
(перед підсумковим
контролем)

+

Кількість балів за
підсумковим
контролем

Здобувач вищої освіти, який під час складання підсумкового контролю
(екзамен, залік) отримав незадовільну оцінку, складає його повторно. Повторне
складання підсумкового екзамену чи заліку допускається не більше двох разів з
кожної навчальної дисципліни: один раз – викладачеві, а другий – комісії, до
складу якої входить керівник відповідної кафедри та 2-3 науково-педагогічних
працівники.
Якщо дисципліна вивчається протягом двох і більше семестрів з
семестровим контролем у формі екзамену чи заліку, то результат вивчення
дисципліни в поточному семестрі визначається як середньоарифметичне
значення балів, набраних у поточному та попередньому семестрах.
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Підсумкові бали
навчальної
дисципліни

Підсумкові бали
Підсумкові бали
= за поточний + за попередній
семестр
семестр

:

2

У цьому розділі також повинні бути розроблені чіткі критерії оцінювання
здобувачів вищої освіти під час поточного контролю (робота на семінарських,
практичних, лабораторних та інших аудиторних заняттях, самостійна
робота, виконання індивідуальних творчих завдань) та підсумкового контролю.
Кафедра визначає вимоги до здобувачів стосовно засвоєння змісту навчальної
дисципліни, а саме: кількість оцінок, яку він повинен отримати під час
аудиторної роботи, самостійної роботи.

Оцінка в
Оцінка за
балах
національно
ю шкалою

Оцінка

9. Шкала оцінювання: національна та ECTS

12 97-100

Відмінно
11 94-96 («зараховано» А
)
10 90-93
9

85-89
B

8

80-84
Добре
(«зараховано»
)

7

75-79

C

6

70-74

5

Задовільно
(«зараховано» D
)
65-69

Оцінка за шкалою ECTS
Пояснення
«Відмінно» – теоретичний зміст курсу освоєний цілком,
необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом
сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені
програмою навчання, виконані в повному обсязі, відмінна
робота без помилок або з однією незначною помилкою.
«Дуже добре» – теоретичний зміст курсу освоєний цілком,
необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом
в основному сформовані, всі навчальні завдання, які
передбачені програмою навчання,
виконані, якість
виконання більшості з них оцінено числом балів, близьким
до максимального, робота з двома-трьома незначними
помилками.
«Добре» – теоретичний зміст курсу освоєний цілком,
практичні навички роботи з освоєним матеріалом в
основному сформовані, всі навчальні завдання, які
передбачені програмою навчання, виконані, якість
виконання жодного з них не оцінено мінімальним числом
балів, деякі види завдань виконані з помилками, робота з
декількома незначними помилками або з однією–двома
значними помилками.
«Задовільно» – теоретичний зміст курсу освоєний
неповністю, але прогалини не носять істотного
характеру, необхідні практичні навички роботи з освоєним
матеріалом в основному сформовані, більшість
передбачених програмою навчання навчальних завдань
виконано, деякі з виконаних завдань містять помилки,
робота з трьома значними помилками.
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4

3

2

1

«Достатньо» – теоретичний зміст курсу освоєний
частково, деякі практичні навички роботи не сформовані,
частина передбачених програмою навчання навчальних
60-64
E
завдань не виконана, або якість виконання деяких з них
оцінено числом балів, близьким до мінімального, робота,
що задовольняє мінімуму критеріїв оцінки.
«Умовно незадовільно» – теоретичний зміст курсу
освоєний частково, необхідні практичні навички роботи не
40-59
сформовані, більшість передбачених програм навчання,
навчальних завдань не виконано, або якість їхнього
FX виконання оцінено числом балів, близьким до
мінімального; при додатковій самостійній роботі над
21-39
матеріалом курсу можливе підвищення якості виконання
Незадовільно
навчальних завдань (з можливістю повторного
(«не
складання), робота, що потребує доробки
зараховано»)
«Безумовно незадовільно» – теоретичний зміст курсу не
освоєно, необхідні практичні навички роботи не
сформовані, всі виконані навчальні завдання містять
1-20
F грубі помилки, додаткова самостійна робота над
матеріалом курсу не приведе до значимого підвищення
якості виконання навчальних завдань, робота, що потребує
повної переробки
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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/

