
 
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ВБ4 

2. Назва: Заходи публічної безпеки. 

3. Тип: вибірковий.  

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський).  
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 3. 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3.  

8. Прізвище, ініціали лектора / лекторів, науковий ступінь, посада: Швець О.М., к.ю.н., доцент. 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• узагальнювати практичні результати роботи і пропонувати нові рішення, аргументовано їх 

пояснювати; 

• використовувати на практиці різні інструменти та стратегії для оцінювання та забезпечення 

якості виконуваних робіт у процесі управління правоохоронним підрозділом в різних умовах 

обстановки, а також робити звіти та доповіді про них усно та письмово; 

• забезпечувати законність та правопорядок, захист прав та інтересів особистості, суспільства, 

держави з використанням оптимізованих методів й засобів забезпечення публічної безпеки і порядку 

в межах виконання своїх посадових обов’язків; 

• використовувати знання та вміння для надання кваліфікованих юридичних висновків й 

консультацій в конкретних сферах юридичної діяльності; 

• здійснювати наукові дослідження в галузі правоохоронної діяльності; 

• визначено і наполегливо ставити професійні завдання, організовувати підлеглих для їх 

виконання та брати на себе відповідальність за результати виконання поставлених завдань; 

• аналізувати, оптимізувати й застосовувати сучасні інформаційні технології під час рішення 

професійних (наукових) завдань; 

• здійснювати своєчасне реагування на заяви та повідомлення про правопорушення; 

• логічно, критично і системно аналізувати процесуальні документи, розуміти їх правовий 

характер і значення; 

• комунікувати з різними суб’єктами відносин під час здійснення професійної діяльності; 

• здійснювати профайлинг (мистецтво  складання портрету злочинця та діагностика злочинних 

намірів); 

• використовувати сучасні технології та методики у правоохоронній діяльності (поліграф, 

технічні засоби діагностування тощо); 

• проводити фахові експертизи та застосовувати юридичну техніку;  

• управляти підрозділами безпеки суб’єктів господарської діяльності; 

• здійснювати інформаційно-аналітичне забезпечення правоохоронної діяльності; 

• знати особливості специфіки діяльності суб’єктів правоохоронної діяльності (НАБУ; 

Національної поліції, Служби фінансових розслідувань, ДБР, СБУ тощо); 

• ефективно працювати у команді, дотримуватися етичних стандартів і норм при спілкуванні з 

колегами, в тому числі, як з керівництвом, так і з підлеглими; 

• визначати шляхи підвищення ефективності здійснення правоохоронної та інших видів 

діяльності. протидіяти злочинності, підтримувати публічну безпеку і порядок. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Конституційне право України, 
Адміністративне право України, Кримінальне право та процес, Психологічні засади забезпечення 

службової діяльності працівників правоохоронних органів. 

12. Зміст курсу: Тема 1. Предмет та завдання дисципліни «Заходи публічної безпеки». Поняття 

публічної безпеки та порядку. Тема 2 Система забезпечення публічної безпеки та порядку. Тема 3. 

Адміністративна та адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції. Тема 4. Діяльність поліції 

щодо реагування на повідомлення про правопорушення. Тема 5. Профілактика правопорушень. 

Тема6. Забезпечення безпеки дорожнього руху. Тема 7. Охорона публічного порядку під час 

проведення масових заходів. Тема 8. Охорона публічного порядку під час проведення масових 

заходів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Адміністративна діяльність поліції у питаннях та відповідях: Навчальний посібник. Київ: Видавництво 

«Центр учбової літератури», 2016. 196 с.  

2. Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції: Навчальний посібник. Київ: «Центр учбової 

літератури», 2016. 336 с.  

3. Адміністративна діяльність Національної поліції: навчальний посібник для підготовки до іспиту / О.М. 

Калюк, С.Ф. Константінов, В.А. Куліков, В.О. Кудря, С.М. Радзівон, Л.О. Фещенко, та ін. / за ред. В.А. 

Кулікова. Київ : «Освіта України», 2016. 230 с.  

4. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина: навчальний посібник / В.В. 

Середа, М.П. Гурковський, Ю.С. Назар та ін.; заг.ред. В.В. Середи. Львів: ЛьвДУВС, 2015. 512 с.  

5. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Особлива частина: навчальний посібник / В.В. 

Середа, М.П. Гурковський, Ю.С. Назар та ін.; заг. ред. В.В. Середи. Львів: ЛьвДУВС, 2015. 584 с.  

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. лекцій, 16 год. практичних, 58 год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  

Методи: диспути та дискусії; тематичні тести; розподіл ролей в аудиторії; ділові ігри; ситуаційні 

завдання з обговоренням, кейс-задачі. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 
 
 

Завідувач кафедри                                                                   Ю.І. Мельничук, к.філ.н., доцент  
 
 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: ВБ 4 
2. Title: Public security measures. 

3. Type: selective. 

4. Higher education level: ІІ (master's degree). 

5. Year of study, when the discipline is offered: 2. 

6. Semester when the discipline is studied: 3. 

7. Number of established ECTS credits: 3. 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Shvets O. V., candidate of law 

sciences, docent. 

9. Results of studies: after studying the discipline the student must be capable of: 

• summarize the practical results of the work and propose new solutions, explain them with arguments; 

 • use in practice various tools and strategies to assess and ensure the quality of work performed in the 

process of managing the law enforcement unit in different settings, as well as make reports and reports on 

them orally and in writing; 

 • to ensure law and order, protection of the rights and interests of the individual, society, state with the use 

of optimized methods and means of ensuring public safety and order within the performance of their official 

duties; 

 • use knowledge and skills to provide qualified legal opinions and advice in specific areas of legal activity; 

 • carry out research in the field of law enforcement; 

 • set and persistently set professional tasks, organize subordinates to perform them and take responsibility 

for the results of the tasks; 

 • analyze, optimize and apply modern information technologies in solving professional (scientific) tasks; 

 • respond in a timely manner to allegations and reports of offenses; 

 • logically, critically and systematically analyze procedural documents, understand their legal nature and 

significance; 

 • communicate with various subjects of relations during the implementation of professional activities; 

 • carry out profiling (the art of drawing a portrait of a criminal and diagnosing criminal intentions); 

 • use modern technologies and methods in law enforcement (polygraph, technical means of diagnosis, etc.); 

 • conduct professional examinations and apply legal techniques; 

 • manage the security units of business entities; 

 • provide information and analytical support for law enforcement activities; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 • know the specifics of the activities of law enforcement entities (NABU; National Police, Financial 

Investigation Service, DBR, SBU, etc.); 

 • work effectively in a team, adhere to ethical standards and norms when communicating with colleagues, 

including both management and subordinates; 

 • identify ways to improve the efficiency of law enforcement and other activities.  to fight crime, maintain 

public safety and order.10. Forms of organizing classes: lesson, independent work, practical preparation, 

control measures. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: Constitutional right for Ukraine, 

Administrative law of Ukraine, Criminal right and process, Psychological principles of providing of official 

activity of workers of law enforcement authorities. 

12. Course contents: Theme 1. An object and task of discipline is public safety «Measures». Concept of 

public safety and order.. A theme is 2 Systems of providing of public safety and order. Theme 3. 

Administrative and administratively jurisdiction activity of police. Theme 4. Activity of police in relation to 

reacting on a report about offence. Theme 5. Prophylaxis of offences. Theme 6. Providing of safety of 

travelling motion. Theme 7. Public law enforcement is during the leadthrough of mass measures. Theme 8. 

Guard public 

13. Recommended educational editions:  
1. Administrative activity of police is in questions and answers: Train aid. Kyiv: Publishing house 

«Center of educational literature», 2016. 196 s.  

2. Administratively jurisdiction activity of police: Train aid. Kyiv: «Center of educational literature», 

2016. 336 s.  

3. Administrative activity of the National police: train aid for preparation to examination / O.M. 

Kalyuk, S.F. Konstantinov, V.A. Kulikov, V.O. Kudrya, S.M. Radzivon, L.O. Feshhenko, ta in. / for editor 

V.A. Kulikova. Kyiv : «Formation of Ukraine». 2016. 230 s.  

4. Administrative activity of organs of internal affairs. General part: train aid  / V.V. Sereda, M.P. 

Gurkovs`ky`j, Yu.S. Nazar ta in.; for editor V.V. Seredy`. Lviv: LvDUVS, 2015. 512 s.  

5. Administrative activity of organs of internal affairs. Special part: train aid / V.V. Sereda, M.P. 

Gurkovs`ky`j, Yu.S. Nazar ta in.; for editor V.V. Seredy`. Lviv: LvDUVS, 2015. 584 s.  

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
lectures – 16 hours, practical classes – 16, independent work – 58 hours. Total – 90 hours. 

Methods of teaching: disputes and discussions; thematic tests; distributing of roles is in an audience; business 

games; situatioonal tasks with a discussion, tasks of keys. 

15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Current control (100 points): testing, questioning. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 
 

 

Head of the department                                                             Y.I. Melnichuk, Ph.D., associate professor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


