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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНЮ КОМПОНЕНТУ 

Анотація  освітньої компоненти, в т.ч. мета та цілі 

Міжнародний досвід здійснення правоохоронної діяльності – навчальна дисципліна, що 

передбачена для вивчення при підготовці фахівців у галузі правоохоронної діяльності. 

Правоохоронна діяльність як сучасний, ефективний правовий інститут державно-владного 

характеру, спрямований на забезпечення прав і свобод людини і громадянина, а також правопорядку 

і законності.  

Успішне реформування правоохоронної системи можливе лише за належного теоретичного 

осмислення природи і сутнісних характеристик правоохоронної діяльності, механізму її забезпечення 

і реалізації, врахування закономірностей реформування цього напряму державної діяльності в 

зарубіжних країнах, вітчизняного історичного досвіду і потреб населення. Тому засвоєння 

студентами матеріалу цієї навчальної дисципліни є необхідною умовою їх становлення як майбутніх 

фахівців. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Міжнародний досвід здійснення правоохоронної 

діяльності» є формування у студентів здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у галузі правоохоронної діяльності під час практичної діяльності з охорони прав 

і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, що передбачає 

застосування теорій та методів правоохоронної діяльності, системного аналізу та планування 

операцій, прогнозування, оптимізації та прийняття рішень проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій у сфері правоохоронної діяльності, з урахуванням міжнародного досвіду. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Міжнародний досвід здійснення правоохоронної 

діяльності» є вивчення та засвоєння студентами передового досвіду організації та здійснення 

правоохоронної діяльності в зарубіжних країнах. 

Посилання на розміщення  освітнього компоненту  на навчальній платформі 

Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua 

Компетентності 

ІК. Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері правоохоронної діяльності 

та/або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення 

інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

ЗК3. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

ЗК7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

СК15. Здатність вживати заходів з метою запобігання, виявлення та припинення 

адміністративних і кримінальних правопорушень, заходів, спрямованих на усунення загроз 

приватним та публічним інтересам людини й держави. 

СК18.Здатність до аналізу міжнародного досвід у сфері правоохоронної діяльності, вмінь 

аналізувати та застосовувати міжнародні документи в сфері захисту прав людини та 

громадянина 

 

Програмні результати навчання (ПРН). Результати навчання (РН) 

РН6. Спілкуватися англійською мовою усно і письмово з професійних та наукових питань 

правоохоронної діяльності на рівні B2 (відповідно до європейської шкали рівнів). 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1999
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РН11. Розробляти та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних 

сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального й процесуального права в 

професійній діяльності. 

РН15. Модифікувати основні методи та засоби забезпечення охорони прав і свобод людини, 

протидії злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. 

РН16. Використовувати сучасні методи і засоби системного аналізу, імітаційного 

моделювання, збирання та оброблення інформації для аналізу варіантів і прийняття рішень 

при виконанні професійних завдань  

РН22. Аналізувати та розуміти проблемні аспекти імплементації міжнародного досвіду у 

сфері державної та приватної правоохоронної діяльності. 

Структура та зміст освітнього компонента 

МОДУЛЬ І. Змістовий модуль 1. Основна характеристика правоохоронної діяльності. 

Тема 1. Поняття, суть і завдання правоохоронної діяльності 

План заняття 1. Поняття правоохоронної діяльності. 2. Завдання правоохоронної діяльності. 

9 3. Поняття, структура і особливості правовідносин у сфері правоохоронної діяльності. 4. 

Гарантії правоохоронної діяльності.  

Питання для самоконтролю: 1. Що таке процесуальна форма? 2. Процесуальні акти, їх види 

і значення у правоохоронній діяльності?  

Тема 2. Принципи (засади) та суб’єкти правоохоронної діяльності 

План заняття 1. Засади правоохоронної діяльності закріплені в основних міжнародно-

правових актах щодо захисту прав людини. 2. Принципи правоохоронної діяльності закріплені 

в інших законах та підзаконних нормативно-правових актах. 3. Суб’єкти правоохоронної 

діяльності.  

Питання для самоконтролю: 1. Який основний зміст засади законності? 2. Який основний 

зміст засади недоторканості житла? 3. Який основний зміст засади презумпції невинуватості? 

Література  

Тема 3. Основні світові моделі правоохоронної діяльності 

План заняття 1. Методологія дослідження правоохоронної діяльності в зарубіжних країнах. 

2. Основні підходи стосовно виокремлення моделей правоохоронної діяльності. 3. Аналізі 

основних типових моделей правоохоронної діяльності зарубіжних країн.  

Питання для самоконтролю: 1. Які основні типи моделей правоохоронної діяльності 

існують в ЄС? Література  

Змістовий модуль 2. Діяльність правоохоронних органів: міжнародний досвід 

Тема 4. Характеристика діяльності правоохоронних органів США 

План заняття 1. Суб’єкти правоохоронної діяльності США. 2. Регламентація діяльності 

США. 3. Регламентація діяльності органів досудового розслідування США. 

 Питання для самоконтролю: 1. Якими нормативно-правовими актами регулюється 

правоохоронна діяльність США?  

Тема 5. Характеристика діяльності правоохоронних органів країн східної Європи 
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План заняття 1. Правові засади правоохоронної діяльності країн східної Європи. 2. 

Регламентація діяльності органів досудового розслідування країн східної Європи. 3. 

Регламентація діяльності органів підтримання державного обвинувачення країн східної 

Європи.  

Питання для самоконтролю: 1. Якими нормативно-правовими актами регулюється 

правоохоронна діяльність країн східної Європи?  

Тема 6. Характеристика діяльності правоохоронних органів Німеччини 

 План заняття 1. Суб’єкти правоохоронної діяльності Німеччини. 2. Антикорупційна 

політика Німеччини. 3. Регламентація діяльності поліції Німеччини.  

Питання для самоконтролю: 1. Якими нормативно-правовими актами регулюється 

правоохоронна діяльність Німеччини?  

Тема 7-8. Характеристика діяльності правоохоронних органів Великобританії. 

Перспективи євроінтеграції законодавства України 

 План заняття 1. Суб’єкти правоохоронної діяльності Великобританії. 2. Характеристика 

основних нормативно-правових актів, якими регулюється правоохоронна діяльність 

Великобританії. 3. Участь правоохоронних органів України в міжнародних організаціях.  

Питання для самоконтролю: 1. Які Вам відомі форми міжнародної діяльності 

правоохоронних органів Великобританії? 2. Які особливості взаємодії правоохоронних органів 

України та країн ЄС з метою уніфікації стандартів правоохоронної діяльності? 

Перелік соціальних, «м’яких» навичок (soft skills) 

   Здатність логічно обґрунтовувати свою позицію, здатність до навчання, комунікаційні 

якості, навички письмового спілкування, налагоджувати контакти з незнайомцями, уміння 

слухати і запитувати, формування власної думки та прийняття рішення та інші 

Форми та методи навчання 

Форми навчання: Міні-лекції, презентації, тренінги, обговорення, рольові ігри, ситуаційні 

дослідження  

Методи навчання: аналітичний, дослідницький, проблемно-пошуковий, дискусія, ситуативні 

задачі, презентація, елементи гри. 

Порядок та критерії оцінювання 

Для досягнення цілей та завдань курсу студентам потрібно вчасно виконати 

індивідуальні завдання (наукові тези, проєкти документів, реферати, тощо), брати 

участь у практичних заняттях (доповіді з презентаціями, актуальні запитання, участь у 

дискусіях, тощо); вчасно здати модульні контролі знань. 

Викладач проводить оцінювання індивідуальних завдань студентів шляхом 

проставлення балів за визначеними критеріями, що вчасно доводяться здобувачам освіти. 

Також, студент під наглядом викладача самостійно оцінює свою роботу. 

За вчасне та якісне виконання усіх видів завдань, студент отримує такі обов’язкові 

бали: 

 по 6 балів за якісну підготовку до кожного практичного заняття; 
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 12 балів за якісне оформлення індивідуального завдання; 

 20 балів – модуль 1; 

 20 балів – модуль 2. 

Усього 100 балів. 

Додаткові бали студент може отримати при написанні наукової статті, наукової 

роботи на конкурс, ессе, тощо. Тему для дослідницької роботи студенти можуть вибрати 

самостійно за погодженням із викладачем. Додаткові бали студентам також можуть 

бути зараховані за конкретні пропозиції з удосконалення змісту навчальної дисципліни. 

Модульний контроль проходитиме у формі тестування. У тесті 30 запитань різної 

складності: рівень 1 – 20 запитань по 0,4 бали (8 балів), рівень 2 – 8 запитань по 1 балу (8 

балів), рівень 3 – 2 запитання по 2 бали (4 бали). Усього – 20 балів. 
Поєднання навчання та досліджень 

Здобувачі вищої освіти залучені до реалізації наукових індивідуальних тем досліджень. 

Зокрема, в освітньому процесі використовуються наукові досягнення викладача та 

здобувачів:  

1. Відповідність порядку відібрання зразків для проведення експертизи міжнародними 

установами/ А.А. Благодир, В. С. Благодир, С. М. Благодир // Юридичний науковий 

електронний журнал – електронне наукове фахове видання юридичного факультету ДВНЗ 

«Запорізький національний університет» 2021. – № 2 – С. 274-276. 

Інформаційні ресурси 

1. Рекомендована література: 

 
1. Базове дослідження із застосування правосуддя перехідного періоду в Україні: монографія / за 

заг. ред. А. П. Бущенка, М. М. Гнатовського. – К.: "РУМЕС", 2017. – 592 с 

2. Білас А. І. Правоохоронна діяльність країн Європейського Союзу: порівняльно-правове 

дослідження: монографія / А. І. Білас. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – 228 с.  

3.  Білас А. І. Взаємодія правоохоронних органів України та країн ЄС: уніфікація стандартів 

правоохоронної діяльності / А. І. Білас // Європейські перспективи. – 2016. – № 1. – С. 104–114. 

4. Історія правоохоронних органів України : Підручник / С. В. Банах, А. В. Грубінко, В. В. Савенко, 

В. З. Ухач. Тернопіль: ЗУНУ, 2021. 232 с 

5. Ковалів М. В., Єсімов С. С., Лозинський Ю. Р. Правове регулювання правоохоронної діяльності: 

навчальний посібник / М. В. Ковалів, С. С. Єсімов, Ю. Р. Лозинський. – Львів: ЛьвДУВС, 2018. – 323 с. 

6. Міжнародний досвід координації дій правоохоронних органів та відомств в умовах 

надзвичайних ситуацій : зб. тез доп. учасників ХХІІ Міжнар. студент. наук.-практ. конф. інозем. 

мовами (м. Харків, 9 квіт. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внут. справ. – Харків : ХНУВС, 

2021. – 388 с. 

7. Правове забезпечення правоохоронної діяльності у сфері оборони України : збірник матеріалів 

Міжнародної науково-практичної конференції / Упоряд.: П. Богуцький, В. Пилипчук, Ю. Бобров, М. 

Беланюк, О. Довгань, С. Дорогих, О. Лебединська, О. Радзієвська, В. Фурашев. – Київ-Одеса : Фенікс, 

2020. – 240 с. 

8. Ільницький В. О. Європейський досвід правового регулювання адміністративно-процесуальної 

діяльності органів Національної поліції. Молодий вчений. 2016. № 12 (39). С. 581–587. 

9. Чумак В. В. Принципи та способи реформування поліції в Естонії. Вісник Луганського 

державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 2018. № 3 (38). С. 297–302. 

10. Іншомовна підготовка працівників ОВС та фахівців із права [Текст] : тези доп. Х 

Міжвузівської наук.-практич. Інтернет конф. (Київ, 30 квіт. 2020 р.) / [ред. кол. : В.В. Чернєй, С.С. 

Чернявький, І.Г. Галдецька та ін.] – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2020. –148 с. 

11. Конституція України: від 28 червня 1996 року. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2% D1%80#Text 

12. Кримінальний процесуальний кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-



7 

 

 

17#Text 

13. Про поліцію: закон України від 2 липня 2015 року № 580-VIII  

14. Про оперативно-розшукову діяльність: закон України від 18 грудня 1992 року № 2135-ХІІ  

15. Про прокуратуру: закон України від 5 листопада 1991 року № 1789-ХІІ  

16. Про Службу безпеки України: закон України від 25 березня 1992 року № 2229-ХІІ  

17. Про Державне бюро розслідувань: закон України від 12 листопада 2015 року № 794-VIII  

18. Про Національне антикорупційне бюро Укураїни від 14 жовтня 2014 року№ 1698-VII  

19. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 року  

20. Європейська конвенція про видачу правопорушників від 13 грудня 1957 року  

21. Додатковий протокол до Європейської конвенції про видачу правопорушників від 15 жовтня 

1975 року  

22. Другий додатковий протокол до Європейської конвенції про видачу правопорушників від 17 

березня 1978 року  

23. Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року  

24. Додатковий протокол до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 

від 17 березня 1978 року  

25. Другий додатковий протокол до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних 

справах від 8 листопада 2001 року  

26. Європейська конвенція про міжнародну дійсність кримінальних вироків від 28 травня 1970 року 

№ ЕТ8 70  

27. Європейська конвенція про передачу провадження у кримінальних справах від 15 травня 1972 

року № ЕТ8 73  

28. Конвенція про правову допомогу і правові відносини в цивільних, сімейних і кримінальних справах 

від 22 січня 1993 року  

29. Протокол до Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та 

кримінальних справах від 28 березня 1997 року  

30. Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним 

шляхом, від 8 листопада 1990 року  

31. Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією від 27 січня 1999 року № ЕТ8 173  

 

Інформаційні ресурси: 
1. http://www.naiau.kiev.ua/naiau/tslc/index.php  

2. http://www.nbuv.gov.ua/  

3. http://rada.gov.ua/laws/main/a#Find  

4. http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/index  

5. http://www.kmu.gov.ua/control/  

6. http://uk.wikipedia.org/wiki 

Дедлайни та перескладання 

Ліквідація    академічної    заборгованості    здійснюється    згідно «Порядку ліквідації 

академічних заборгованостей у НУВГП», http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього 

документу і реалізується право студента на повторне вивчення дисципліни чи повторне 

навчання на курсі. Перездача модульних контролів здійснюється згідно

 http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-

znan/dokumenti.   Оголошення   стосовно дедлайнів здачі та перездачі оприлюднюються на 

сторінці MOODLE: https://exam.nuwm.edu.ua/ 

Неформальна та інформальна освіта 

Студенти мають право на перезарахування результатів навчання набутих у 

неформальній та інформальній освіті згідно відповідного Положення про неформальну 

освіту. http://ep3.nuwm.edu.ua/18660/.  

На ресурсі - https://www.skeptic.in.ua/integrity/?fbclid=IwAR2TE9zaoPiVjFfH281AqW 

http://www.nbuv.gov.ua/
http://rada.gov.ua/laws/main/a#Find
http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/index
http://www.kmu.gov.ua/control/
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://ep3.nuwm.edu.ua/18660/
https://www.skeptic.in.ua/integrity/?fbclid=IwAR2TE9zaoPiVjFfH281AqWCB4Sl16GlCpmjfto6CvZ0eAN7efPpMM7LmuHY
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CB4Sl16GlCpmjfto6CvZ0eAN7efPpMM7LmuHY студенти зможуть знайти: офіційні 

документи і рекомендації, ФБ, Проєкт сприяння академічній доброчесності в Україні, 

вебінари, короткі відеопоради студентам, аналітика, книжки, монографії, системи 

виявлення текстових запозичень, кодекси етики, академічне письмо, дискусії, інфографіка. 

 

Практики, представники бізнесу, фахівці, залучені до викладання 

До викладання, за згодою, запрошуються представники ГУ ПН в Рівненській області, 

практикуючі адвокати, юристи, представники юстиції та громадських організацій. 

Правила академічної доброчесності 

Усі здобувачі виконані навчальні завдання самостійно перевіряють на виявлення 

текстових запозичень через університетську платформу MOODLE 

http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Unplag. 

В аудиторії здобувачі не допускаються до списування та обману – за порушення 

принципів академічної доброчесності викладач може накладати санкції: зниження балів, 

повернення роботи на доопрацювання, не допущення до захисту роботи та ін. 
Вимоги до відвідування 

Студенту не дозволяється пропускати заняття без поважних причин. Якщо є довідка 

про хворобу чи іншу поважну причину то студенту не потрібно відпрацьовувати пропущене 

заняття. 

При об’єктивних причинах пропуску занять, студенти можуть самостійно вивчити 

пропущений матеріал на платформі MOODLE 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=341.  

Здобувачі без обмежень можуть на заняттях використовувати мобільні телефони та 

ноутбуки. 

Оновлення 

За ініціативою викладача зміст даного курсу планується оновлювати щорічно, 

враховуючи зміни у законодавстві України, наукових досягнень у сфері запобігання та 

протидії проявам насильства. 

Студенти також можуть долучатись до оновлення дисципліни шляхом подання 

пропозицій викладачу стосовно новітніх змін у галузі інформаційної, бібліотечної та архівної 

справи. За таку ініціативу студенти можуть отримати додаткові бали. 
 

Академічна мобільність. Інтернаціоналізація 

В НУВГП розроблені процедури для реалізації права здобувачам на академічну 

мобільність: 

- Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу 

Національного університету водного господарства та природокористування: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4398/ 

- Порядок перезарахування результатів навчання за програмами академічної 

мобільності в Національному університеті водного господарства та природокористування 

http://ep3.nuwm.edu.ua/19458/. 

- Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 року № 579 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2015-%D0%BF#n8. 

Здобувачі можуть отримати доступ до таких міжнародних 

інформаційних ресурсів: 

https://www.skeptic.in.ua/integrity/?fbclid=IwAR2TE9zaoPiVjFfH281AqWCB4Sl16GlCpmjfto6CvZ0eAN7efPpMM7LmuHY
http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Unplag
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=341
http://ep3.nuwm.edu.ua/4398/
http://ep3.nuwm.edu.ua/19458/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2015-%D0%BF#n8
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- електронні бібліотеки: http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-posilannya/elektronni-

biblioteki 

- Як знайти статтю у Scopus: http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-

v-dopomohu-avtoram 

- База періодичних видань: https://www.scimagoir.com/ 

- Можливості доступу до електронних ресурсів та сервісів: 

http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516- mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-

servisiv 

- Здобувачі можуть брати участь у Проєкті сприяння академічній доброчесності в 

Україні (SAIUP) https://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj. 

 

 

Лектори     Благодир С.М., к.ю.н., доцент кафедри 

                                                    Благодир А.А., к.ю.н., доцент кафедри 

 

 

http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-posilannya/elektronni-biblioteki
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-posilannya/elektronni-biblioteki
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-v-dopomohu-avtoram
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-v-dopomohu-avtoram
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-v-dopomohu-avtoram
https://www.scimagoir.com/
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516-mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-servisiv
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516-mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-servisiv
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516-mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-servisiv
https://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj

