
Міністерство внутрішніх справ України 
Харківський національний університет внутрішніх справ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АДМІНІСТРАТИВНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ 

ОРГАНІВ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 
 
 

Підручник 
 
 
 

За загальною редакцією 
доктора юридичних наук, доцента В. В. Сокуренка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Харків 
2017



Зміст 

 2 

УДК 351.74(477)(075.8) 
ББК 67.9(4УКР)301.163.1я73 

А31 

Рецензенти: 
Князєв С. М. – голова Національної поліції України, кандидат юридичних наук; 
Музичук О. М. – декан факультету № 1 Харківського національного університету 

внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України; 
Олефір В. І. – проректор з наукової роботи Університету «Україна», доктор юридич-

них наук, професор, член-кореспондент НАПрН України. 

Колектив авторів: 
Сокуренко В. В. (д-р юрид. наук, доц.) – передмова, підрозділ 4.6 глави 4; загальна 

редакція; Безпалова О. І. (д-р юрид. наук, проф.) – підрозділ 1.1 глави 1; підрозділи 11.2, 
11.3 глави 11 – у співавторстві із Синявською О. Ю.; Джафарова О. В. (д-р юрид. наук, 
проф.) – підрозділи 3.3, 3.4 глави 3; Троян В. А. (заступник міністра внутрішніх справ України) – 
підрозділ 1.4 глави 1; Синявська О. Ю. (д-р юрид. наук, проф.) – підрозділ 11.1 глави 11; 
підрозділи 11.2, 11.3 глави 11 – у співавторстві з Безпаловою О. І.; Угровецький О. П. (д-р 
юрид. наук, доц.) – підрозділ 5.3 глави 5; Бугайчук К. Л. (канд. юрид. наук, доц.) – підрозділи 1.2, 
1.3 глави 1; Шатрава С. О. (канд. юрид. наук, доц.) – підрозділ 3.1 глави 3; Казанчук І. Д. (канд. 
юрид. наук, доц.) – глава 10; Денисюк Д. С. (канд. юрид. наук, доц.) – підрозділ 3.2 глави 3; 
Резанов С. А. (канд. юрид. наук, доц.) – глава 2; Панова О. О. (канд. юрид. наук, доц.) – 
підрозділи 4.1–4.3, 4.5, 4.6 глави 4; Швець Д. В. (канд. пед. наук) – підрозділ 4.4 глави 4; 
Іванцов В. О. (канд. юрид. наук, доц.) – глава 8; Руколайніна І. Д. (канд. юрид. наук, доц.) – 
глава 7; Хряпинський А. П. (канд. юрид. наук, доц.) – підрозділ 9.1 глави 9; Селюков В. С. 
(канд. юрид. наук) – підрозділи 5.1, 5.2, 5.4, 5.5 глави 5; Качинська М. О. (канд. юрид. наук) – 
глава 6; Чишко К. О. (канд. юрид. наук) – підрозділи 9.2–9.4 глави 9. 

Рекомендовано Вченою радою Харківського національного університету  
внутрішніх справ (протокол № 2 від 28 лютого 2017 р.) 

 
А31 

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. 

ISBN 978-966-610-228-0 
У підручнику висвітлено основні положення законодавства України, що регулює 

адміністративну діяльність органів поліції, розкрито зміст і напрями цієї діяльності, 
висвітлено особливості превентивної роботи поліції, зокрема в частині налагоджен-
ня взаємодії поліції та суспільства. Охарактеризовано особливості організації під-
тримання публічної безпеки та порядку, захисту й дотримання прав і свобод людини 
в діяльності поліції, адміністративно-юрисдикційної діяльності поліції, контролю і 
нагляду як основи забезпечення законності в діяльності органів поліції. Викладено 
алгоритм дій поліцейських щодо протидії насильству в сім’ї, протидії нелегальній 
міграції та у разі настання надзвичайних ситуацій. 

УДК 351.74(477)(075.8) 
ББК 67.9(4УКР)301.163.1я73 

 

ISBN 978-966-610-228-0 
© Колектив авторів, 2017 

© Харківський національний 
університет внутрішніх справ, 2017 

 

 



Адміністративна діяльність органів поліції України 

 3 

ЗМІСТ 
Передмова 6 
Глава 1. Загальноправова характеристика адміністративної діяльності 
органів поліції України 8 

1.1. Адміністративна діяльність як складова правоохоронної функції держави ... 8 
1.2. Зміст, принципи та правове регулювання адміністративної діяльності  
органів поліції України.............................................................................................. 17 
1.3. Національна поліція України як суб’єкт адміністративної діяльності: 
правовий статус, основні завдання, функції та повноваження............................. 25 
1.4. Поліцейські послуги як основа публічно-сервісної діяльності  
Національної поліції України та Міністерства внутрішніх справ України............. 33 

Питання для самоконтролю ........................................................................ 38 
Тестові завдання.................................................................................... 39 

Глава 2. Зміст і напрямки адміністративної діяльності  
органів поліції України 43 

2.1. Види адміністративної діяльності органів поліції України.............................. 43 
2.2. Напрямки адміністративної діяльності органів поліції України...................... 48 
2.3. Правовий інструментарій в діяльності органів поліції України ...................... 51 
2.4. Проходження служби в органах і підрозділах поліції України ....................... 53 

Питання для самоконтролю ........................................................................ 69 
Тестові завдання.................................................................................... 69 

Глава 3. Превентивна робота органів поліції України 71 
3.1. Поняття та види превентивної поліцейської діяльності. Характеристика  
та особливості застосування превентивних поліцейських заходів ...................... 71 
3.2. Превентивна діяльність дільничних офіцерів поліції ..................................... 75 
3.3. Превентивна робота поліції у сфері дозвільної системи ............................... 82 
3.4. Превентивна робота поліції у сфері забезпечення безпеки  
дорожнього руху ....................................................................................................... 90 

Питання для самоконтролю ........................................................................ 96 
Тестові завдання.................................................................................... 96 

Глава 4. Організація забезпечення публічної безпеки та порядку 99 
4.1. Поняття, зміст і значення публічної безпеки та порядку................................ 99 
4.2. Правове регулювання забезпечення публічної безпеки та порядку ........... 103 
4.3. Організація діяльності органів поліції щодо забезпечення публічної  
безпеки та порядку під час проведення масових заходів ................................... 109 
4.4. Організація діяльності органів поліції щодо забезпечення публічної  
безпеки та порядку під час надзвичайних ситуацій природного 
і техногенного походження .................................................................................... 115 
4.5. Основні обов’язки, права й відповідальність нарядів поліції  
щодо забезпечення публічної безпеки та порядку .............................................. 118 
4.6. Роль органів поліції під час забезпечення публічної безпеки  
та порядку в разі введення воєнного стану.......................................................... 123 

Питання для самоконтролю ...................................................................... 128 
Тестові завдання.................................................................................. 129 

Глава 5. Захист і дотримання прав та свобод людини  
в діяльності поліції 131 

5.1. Права людини та рівень їх забезпечення в Україні. Діяльність поліції  
щодо забезпечення прав і свобод людини .......................................................... 131 



Зміст 

 4 

5.2. Забезпечення прав людини на стадії досудового розслідування.  
Заборона катувань і жорстокого поводження в діяльності поліції ..................... 136 
5.3. Дотримання прав людини під час затримання й арешту. Дотримання  
прав людини під час застосування працівниками поліції заходів фізичного 
впливу (сили) та вогнепальної зброї..................................................................... 144 
5.4. Розслідування випадків порушення поліцейськими прав людини .............. 154 
5.5. Юридичні гарантії професійної діяльності працівників поліції..................... 156 

Питання для самоконтролю ...................................................................... 159 
Тестові завдання.................................................................................. 160 

Глава 6. Протидія насильству в сім’ї як вид адміністративної діяльності 
органів поліції України 162 

6.1. Правове регулювання протидії насильству в сім’ї: національний  
та міжнародний вимір............................................................................................. 162 
6.2. Особливості розгляду поліцейськими заяв і повідомлень про вчинення 
насильства в сім’ї ................................................................................................... 171 
6.3. Дії поліцейських щодо реагування на факти психологічного,  
економічного, фізичного та сексуального насильства в сім’ї.............................. 176 
6.4. Вчинення насильства в сім’ї щодо неповнолітніх та неповнолітніми  
членами сім’ї. Діяльність дільничного офіцера поліції щодо протидії 
домашньому насильству над дітьми..................................................................... 183 
6.5. Взаємодія інспекторів поліції з органами виконавчої влади, місцевого 
самоврядування, недержавними та громадськими організаціями  
щодо протидії насильству в сім’ї ........................................................................... 188 

Питання для самоконтролю ...................................................................... 191 
Тестові завдання.................................................................................. 191 

Глава 7. Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів поліції 193 
7.1. Зміст та особливості адміністративно-юрисдикційної діяльності поліції .... 193 
7.2. Провадження у справах про адміністративні правопорушення, підвідомчих 
органам поліції: завдання, принципи та стадії ..................................................... 194 

7.2.1. Порушення справи і попереднє з’ясування її обставин..............................196 
7.2.2. Розгляд справи...........................................................................................197 
7.2.3. Оскарження та опротестування постанови у справі, перегляд справи ......201 
7.2.4. Виконання постанови про накладення адміністративного стягнення.........202 

7.3. Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів поліції щодо розгляду  
та вирішення звернень громадян. Надання відповідей на інформаційні запити... 204 

7.3.1. Поняття та види звернень громадян. Вимоги, які висуваються  
до звернень громадян, і наслідки недотримання таких вимог .............................206 
7.3.2. Порядок та строки розгляду звернень громадян........................................210 
7.3.3. Надання відповідей на інформаційні запити ..............................................214 

Питання для самоконтролю ...................................................................... 221 
Тестові завдання.................................................................................. 221 

Глава 8. Протидія нелегальній міграції як вид адміністративної  
діяльності органів поліції України 224 

8.1. Поняття, ознаки та причини нелегальної міграції. Механізм протидії 
нелегальній міграції................................................................................................ 224 
8.2. Органи поліції як суб’єкт протидії нелегальній міграції ................................ 231 
8.3. Порядок в’їзду і виїзду іноземців з території України. Видворення 
нелегальних мігрантів ............................................................................................ 237 



Адміністративна діяльність органів поліції України 

 5 

8.4. Провадження у справах про адміністративні правопорушення у сфері 
міграційних правил................................................................................................. 242 
8.5. Взаємодія поліції з іншими правоохоронними органами, органами 
виконавчої влади та громадськістю у сфері протидії нелегальній міграції ....... 247 

Питання для самоконтролю ...................................................................... 251 
Тестові завдання.................................................................................. 252 

Глава 9. Адміністративна діяльність працівників поліції  
під час надзвичайних ситуацій 255 

9.1. Поняття та зміст надзвичайної обстановки, яка створює особливі  
умови для роботи поліції ....................................................................................... 255 
9.2. Правові основи організації діяльності поліції в особливих умовах та в разі 
введення режиму надзвичайного стану ............................................................... 262 
9.3. Дії працівників органів поліції при отриманні повідомлення  
про надзвичайну обстановку ................................................................................. 270 
9.4. Особливості несення служби в разі введення надзвичайного стану  
і за надзвичайних обставин ................................................................................... 278 

Питання для самоконтролю ...................................................................... 283 
Тестові завдання.................................................................................. 283 

Глава 10. Контроль і нагляд як основа забезпечення законності  
в діяльності органів поліції 286 

10.1. Контроль і нагляд у професійній діяльності: сутність, співвідношення, 
значення.................................................................................................................. 286 
10.2. Форми та способи забезпечення законності в діяльності  
працівників органів поліції. Службова дисципліна в органах поліції .................. 290 
10.3. Види контролю за дотриманням законності в діяльності працівників  
поліції та їх загальна характеристика ................................................................... 297 
10.4. Оскарження незаконних дій (бездіяльності) працівників поліції як спосіб 
забезпечення законності діяльності органів поліції ............................................. 316 
10.5. Загальноправова характеристика адміністративного нагляду  
органів поліції та його види ................................................................................... 320 
10.6. Особливості здійснення органами поліції адміністративного нагляду  
за особами, звільненими з місць позбавлення волі ............................................ 325 

Питання для самоконтролю ...................................................................... 335 
Тестові завдання.................................................................................. 335 

Глава 11. Взаємодія поліції та суспільства 338 
11.1. Взаємодія поліції з органами виконавчої влади ......................................... 338 
11.2. Взаємодія поліції з органами місцевого самоврядування ......................... 345 
11.3. Взаємодія поліції з інституціями громадянського суспільства................... 353 

Питання для самоконтролю ...................................................................... 366 
Тестові завдання.................................................................................. 366 

Термінологічний словник 368 
Список використаних та рекомендованих джерел 378 
Додатки 410 
Предметний покажчик 428 



Передмова 

 6 

ПЕРЕДМОВА 

Оптимізація системи заходів щодо забезпечення належного рівня законнос-
ті та правопорядку в державі, захисту прав і свобод людини та громадянина є 
невід’ємною умовою становлення України як дійсно демократичної, соціальної, 
правової держави. Відповідно до ст. 3 Конституції України саме права і свободи 
людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Отже, 
на державу та її відповідні органи покладається обов’язок визнання прав і свобод 
людини та громадянина, створення умов для їх практичного дотримання і гаран-
тування захисту, що досягається в результаті реалізації державою правоохорон-
ної функції.  

Одним із основних суб’єктів, на які державою покладається обов’язок щодо 
забезпечення законності та правопорядку, є Національна поліція України як дер-
жавний сервісний орган влади, який служить державі й суспільству, захищаючи їхні 
права та законні інтереси. Необхідність створення цього органу у 2015 році була 
зумовлена глибинними трансформаційними процесами, що відбувалися й продов-
жують відбуватися в системі публічного управління. Основною метою зазначених 
процесів є створення таких управлінських установ та інституцій, які будуть здатни-
ми розробляти й ефективно впроваджувати європейські принципи діяльності орга-
нів публічної влади, сприятимуть оптимізації національного правотворення і право-
застосування в частині забезпечення прав та свобод людини і громадянина.  

Саме це і зумовило прийняття фундаментального керівного документа – за-
кону України «Про Національну поліцію», який остаточно врегулював її правовий 
статус, визначив завдання, функції, структуру, порядок проходження служби в 
органах поліції, здійснення громадського контролю за її діяльністю та принципи 
побудови партнерських відносин із громадянським суспільством. 

Національна поліція України – центральний орган виконавчої влади, який 
служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, про-
тидії злочинності, підтримання публічної безпеки й порядку. Серед широкого кола 
функцій, реалізацією яких уповноважені займатися органи поліції, особливе місце 
займає адміністративна функція, що здійснюється за допомогою відповідних 
адміністративно-правових засобів. Саме від того, яким чином побудовано меха-
нізм реалізації даної функції, чи відповідає адміністративна діяльність поліції 
європейським стандартам публічно-сервісної діяльності, залежить стан правопо-
рядку в державі та її окремих регіонах. 

Сутність адміністративної діяльності поліції суттєво відрізняється від того 
змістового наповнення, що було притаманне міліції. Це зумовлено зміною філо-
софії та принципів внутрішньої організації поліції, а також гуманістичною, демок-
ратичною та соціальною спрямованістю її завдань, функцій і повноважень. У 
зв’язку з тим важливого значення набуває вироблення уніфікованих підходів до 
розкриття змісту адміністративної діяльності органів поліції України, здійснення 
повноцінного науково-методичного забезпечення діяльності цього правоохорон-
ного органу, підвищення рівня правової підготовки її працівників. 

 



Адміністративна діяльність органів поліції України 

 7 

Навчальна дисципліна «Адміністративна діяльність органів поліції» – одна з 
основних спеціальних дисциплін, яку вивчають у вищих навчальних закладах із 
специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку кадрів для Міністер-
ства внутрішніх справ. Ця дисципліна належить до циклу дисциплін професійної 
та практичної підготовки, вивчення яких спрямоване на підготовку висококваліфі-
кованих фахівців для роботи в органах Національної поліції шляхом формування 
у них системи знань і вмінь, необхідних для реалізації в межах компетенції дер-
жавної політики у сферах підтримання публічної безпеки й порядку, забезпечен-
ня безпеки дорожнього руху, охорони прав та свобод людини, інтересів суспільс-
тва і держави, протидії злочинності тощо. 

Таким чином, основною метою цього видання є створення такого підручни-
ка, який би одночасно передбачав поглиблене теоретико-методологічне та при-
кладне вивчення відповідної навчальної дисципліни. Найважливішими завдан-
нями курсу є формування у курсантів і слухачів знань, умінь та навичок, які відпо-
відають професійно-кваліфікаційним характеристикам основних посад працівни-
ків Міністерства внутрішніх справ України та завданням, які постають перед На-
ціональною поліцією на конкретному етапі розвитку українського суспільства. 

У змісті підручника знайшли своє відображення сучасні теоретичні напра-
цювання українських і зарубіжних науковців щодо сутності адміністративної дія-
льності поліції, враховані основні концепції та положення сучасного рівня розвит-
ку діяльності органів поліції, зокрема один із основних векторів розвитку нашої 
держави  «вектор безпеки», який передбачає цілий комплекс дій правового та 
організаційного характеру, що, як правило, зумовлені необхідністю здійснення 
реформи правоохоронної системи. 

Використання підручника у навчальному процесі сприятиме вільному орієн-
туванню в основних положеннях законодавства України, що регулює адміністра-
тивну діяльність органів поліції; системі та структурі органів поліції; завданнях 
основних підрозділів поліції щодо підтримання публічної безпеки і порядку; видах 
заходів адміністративного впливу, які застосовуються поліцією під час виконання 
завдань щодо забезпечення публічної безпеки і порядку, та умовах, необхідних 
для їх застосування; формах взаємодії поліції з іншими правоохоронними орга-
нами, місцевим самоврядуванням та громадськістю; особливостях процесуаль-
них документів, які складаються під час адміністративної діяльності поліції. За-
вдяки ознайомленню з матеріалом, викладеним у підручнику, курсанти і слухачі 
зможуть довільно використовувати засвоєні знання для розв’язання типових 
ситуацій, що виникають під час професійної діяльності поліції, організовувати 
свою діяльність на основі певного алгоритму; орієнтуватися у процесі зміни про-
фесійних завдань та ускладнення оперативної обстановки, знаходити шляхи 
вирішення нетипових завдань, що виникають під час забезпечення публічної 
безпеки й порядку, спілкування з громадянами та правопорушниками. 

Підручник буде корисним курсантам, слухачам, ад’юнктам, аспірантам, док-
торантам, викладачам вищих навчальних закладів МВС України зі специфічними 
умовами навчання, працівникам органів державної влади й органів місцевого 
самоврядування, представникам громадських об’єднань, а також усім, хто ціка-
виться проблемами правоохоронної та правозахисної діяльності. 



Предметний покажчик 

 428 

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК 

Адміністративна діяльність органів поліції 
– види  19, 43–48 
– визначення  18 
– напрямки  48–49 
– ознаки  18 
– принципи  19–22 
– форми  50–51 

Адміністративно-юрисдикційна діяльність 
органів поліції 

– адміністративна скарга  210 
– визначення  193 
– виконання постанов про накла-

дення адміністративного стяг-
нення  202–204 

– вимоги до звернень громадян  
207 

– депутатський запит  213 
– заява  207 
– звернення громадян  207 
– звернення військовослужбовців  

213 
– класифікація звернень громадян  

210 
– клопотання  207 
– оскарження та опротестування 

постанови у справі, перегляд 
справи  201–202 

– принципи провадження у справах 
про адміністративні правопору-
шення  194 

– провадження у справах про ад-
міністративні правопорушення, 
підвідомчих органам поліції  194 

– пропозиція (зауваження)  207 
– протокол про адміністративне 

правопорушення  196–197 
– робота зі зверненнями громадян  

212 
– розгляд справ про адміністрати-

вні правопорушення й винесення 
постанови  197–201 

– скарга  207 
– стадії провадження у справах 

про адміністративні правопору-
шення  195–196 

– стадія порушення справи і попе-
реднього з’ясування її обставин  
196–197 

– строки розгляду звернень грома-
дян  211–212 

 
Взаємодія 

– визначення  338–339 
– мета  343 
– місцеве самоврядування  345–

346 
– орган виконавчої влади  338 
– паблік рілейшнз  363–364 
– принципи  343 
– принципи взаємодії поліції та на-

селення  360–363 
– форми  344 
– форми взаємодії поліції з орга-

нами виконавчої влади  344–345 
– форми взаємодії між органами 

поліції та органами місцевого 
самоврядування  349 

 
Дільничний офіцер поліції 

– визначення  75 
– завдання  75 
– організація роботи  76–80 
– оцінка результатів роботи  81 
– форми взаємодії  81 
– функції  76 

Дозвільна система 
– визначення  82 
– дозвільна діяльність  82–83 
– об’єкти  83–85 
– порядок отримання дозволів  85–

89 
 
Контроль 

– адміністративний нагляд  321–
322, 325 

– види  287 
– види адміністративного нагляду  

323–325 
– визначення  287 

 



Адміністративна діяльність органів поліції України 

 429 

– вимоги до контрольної діяльності  
287–288 

– відмінність контролю від нагляду  
288 

– внутрішньовідомчий (відомчий) 
контроль  307 

– громадський контроль  311 
– забезпечення законності в діяль-

ності органів поліції  293 
– законність  291–293 
– контрольно-наглядова діяльність 

органів поліції  290 
– нагляд  289 
– особливості службової дисциплі-

ни в органах поліції  295 
– процес оскарження або розгляду 

скарги  318 
– службова дисципліна  в органах 

поліції  293–295 
– суб’єкти  297 
– судовий контроль  310 
– форми здійснення громадського 

контролю за діяльністю поліції  
312–316 

 
Надзвичайна ситуація 

– види  256–257 
– визначення  255 
– введення посиленого варіанту 

службової діяльності для праців-
ників поліції  258 

– воєнний стан  266 
– дії поліцейських у разі авіакатас-

трофи  276 
– дії поліцейських у разі аварії на 

об’єкті народного господарства  
275 

– дії поліцейських у разі виникнен-
ня групових порушень публічного 
порядку та масових заворушень  
277–278 

– дії поліцейських у разі виявлення 
радіоактивних або отруйних ре-
човин і зараженості ними місце-
вості у дозах, небезпечних для 
життя  274 

– дії поліцейських у разі епідемії  
273 

– дії поліцейських у разі епізоотії  
274 

– дії поліцейських у разі залізнич-
ної катастрофи  275–276 

– дії поліцейських у разі масових 
отруєнь людей  274 

– дії поліцейських у разі нещасного 
випадку  273 

– дії поліцейських у разі пожежі  
271–272 

– дії поліцейських у разі стихійного 
лиха  272–273 

– діяльність щодо підготовки орга-
нів поліції до дій в особливих 
умовах  269-270 

– екстремальні ситуації  260 
– надзвичайний стан  263 
– ознаки  255 
– причини виникнення  257 
– функції органів поліції під час 

надзвичайних ситуацій  261–262 
Національна поліція України 

– завдання  27-28 
– визначення  26 
– обов’язки 31-32 
– повноваження  30–31 
– поліцейські послуги  33 
– публічні послуги, що надаються 

Національною поліцією та Мініс-
терством внутрішніх справ Украї-
ни  35–38 

– публічно-сервісна діяльність 34–
35, 38 

– структура  28 
Насильство в сім’ї 

– алгоритм дій дільничного офіце-
ра поліції під час розгляду заяв і 
повідомлень про вчинення наси-
льства в сім’ї, що містять ознаки 
адміністративного правопору-
шення  172–174 

– алгоритм дій дільничного офіце-
ра поліції під час розгляду заяв і 
повідомлень про вчинення наси-
льства в сім’ї, що містять ознаки 
злочину  174–176 

– алгоритм дій поліцейського в разі 
виявлення випадків насильства в 
сім’ї над дитиною  185–186 



Предметний покажчик 

 430 

– види  165–166 
– визначення  165 
– гендер  164–165 
– гендернообумовлене насильство  

164–165 
– жорстоке поводження з дитиною  

184 
– захисний припис  181–182 
– корекційна програма  178–179 
– ознаки насильства в сім’ї або ре-

альної загрози його вчинення 
над дитиною  185 

– офіційне попередження про не-
припустимість насильства в сім’ї  
177–178 

– підстави для вжиття спеціальних 
заходів з попередження насильс-
тва в сім’ї  177 

– повноваження поліції у сфері 
протидії насильству в сім’ї  171, 
182–183 

– правове регулювання протидії  
163 

– привід для порушення адмініст-
ративної справи про вчинення 
насильства в сім’ї  172 

– профілактичний облік осіб, які 
вчинили насильство в сім’ї  179–
181 

– спеціальні заходи з попереджен-
ня насильства в сім’ї, які відне-
сені до компетенції працівників 
поліції  177 

Нелегальна міграція 
– адміністративна діяльність полі-

ції щодо протидії нелегальній мі-
грації  233 

– визначення  225 
– внутрішня (відомча) взаємодія  

251 
– зовнішня (міжвідомча) взаємодія  

247 
– механізм протидії нелегальній мі-

грації  230-231 
– напрями протидії нелегальній мі-

грації  230 
– незаконне перевезення іноземців 

та осіб без громадянства терито-
рією України  244–247 

– незаконне перетинання або 
спроба незаконного перетинання 
державного кордону України  
243–244 

– об’єкт протидії нелегальній міг-
рації  230 

– ознаки  225–226 
– повноваження поліції щодо про-

тидії нелегальній міграції  231–
233 

– порядок в’їзду іноземців в Украї-
ну та виїзду з України  237–242 

– причини  226–229 
– протидія нелегальній міграції  

230 
– суб’єкти протидії нелегальній мі-

грації  233–237 
– форми взаємодії  248–251 

 
Права людини 

– адміністративне затримання  146 
– види  132–133 
– визначення  131 
– доставлення правопорушника  

146–147 
– досудове розслідування  136 
– дотримання прав і свобод люди-

ни в діяльності поліції  134–135 
– жорстоке, нелюдське поводжен-

ня  141 
– забезпечення прав людини та 

стадії досудового розслідування  
136–140 

– заходи, що обмежують право на 
свободу та особисту недоторка-
ність  145 

– зобов’язання України стосовно 
протидії катуванню  143–144 

– катування  140 
– ознаки катування  140–141 
– охорона прав людини  154 
– підстави обмеження права лю-

дини на свободу та особисту не-
доторканість  145 

– поліцейське піклування  147 
– порушення прав і свобод людини 

в діяльності органів та підрозді-
лів поліції  135, 140 



Адміністративна діяльність органів поліції України 

 431 

– суб’єкти охорони прав людини  
154–156 

Правоохоронна функція держави 
– визначення, поняття  8–9 
– ознаки  9 
– суб’єкти реалізації  10 

Превентивна поліцейська діяльність 
– види  71 
– визначення  71 
– поліцейські заходи  71–73 
– превентивні поліцейські заходи  

73–75 
– суб’єкти застосування 75–96 

Проходження служби 
– атестування поліцейських  61–62 
– визначення  53 
– відпустки  65–66 
– звільнення зі служби в поліції  

68–69 
– етапи  54 
– контракт про проходження служ-

би в поліції  58–59 
– поліцейська комісія  55–56 
– поліцейський  55–58 
– професійне навчання поліцейсь-

ких  60–61 

– службовці органів поліції  54 
– спеціальні звання поліцейських 

62–65 
Публічний порядок 

– визначення  99 
– воєнний стан  124 
– етапи процесу організації та за-

безпечення публічного порядку  
113–115 

– збройна агресія  124 
– масові заходи  110–113 
– мобілізаційна підготовка  125–

126 
– надзвичайна ситуація  127 
– надзвичайні ситуації природного 

характеру  116–117 
– надзвичайні ситуації техногенно-

го характеру  115–116 
– повноваження суб’єктів забезпе-

чення публічного порядку  118–
123, 128 

– правове регулювання  104–105 
– цивільний захист  127 

 

 



Предметний покажчик 

 432 

 
 

Навчальне видання 

 

 

 

СОКУРЕНКО Валерій Васильович 

БЕЗПАЛОВА Ольга Ігорівна 

ДЖАФАРОВА Олена В’ячеславівна та ін. 

 

 

Адміністративна діяльність  

органів поліції України 
 

Підручник 
 
 

 

 

Редактори: Г. Я. Ступницька, П. О. Білоус 

Комп’ютерне верстання: А. О. Зозуля 

Дизайн обкладинки: А. С. Тяпкін 

 

 

 

 

 

Підпис. до друку 03.08.2017. Формат 6084/16. Ум. друк. арк. 25,2.  

Обл.-вид. арк. 29,85. Тир. 250 пр. Зам. № 2017-5. 

 

 

Видавець і виготовлювач – 

Харківський національний університет внутрішніх справ, 

просп. Льва Ландау, 27, м. Харків, 61080. 

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3087 від 22.01.2008. 

 

 


