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1.

Загальні відомості про навчальну дисципліну

Програму навчальної дисципліни «Контроль і нагляд в професійній
діяльності» розроблено відповідно до освітньо-професійної програми
підготовки здобувачів ступеня вищої освіти магістра спеціальності 081 Право.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є контроль і нагляд в
професійній діяльності правника.
Мета й завдання навчальної дисципліни.
1. Мета навчальної дисципліни «Контроль і нагляд в професійній
діяльності» – навчити розуміти співвідношення контролю та нагляду в
професійній діяльності правника (поліцейського).
2.Завдання вивчення дисципліни «Контроль і нагляд в професійній
діяльності»:
– створення умов для засвоєння здобувачами вищої освіти контролю і
нагляду як правових категорій;
– аналіз проблеми розподілу компетенції контролю і нагляду між
суб’єктами правозастосування в професійній діяльності правника;
–ознайомленні з видами та основними принципами відомчого контролю в
органах Національної поліції України;
– розуміння та аналіз організаційно-правових основ громадського
контролю в професійній діяльності поліцейського, його принципів, форм та
методів;
–ознайомленні з інноваційними методами здійснення контролю і нагляду
в професійній діяльності правника;
–ознайомленні із зарубіжним досвідом організації та функціонування
громадського контролю за правоохоронною діяльністю та шляхами його
впровадження в Україні.
Пререквізити. Навчальна дисципліна «Контроль і нагляд в професійній
діяльності» пов’язана та базується на теоретичних положеннях навчальних
дисциплін «Юридична компаративістика», «Концептуальні підходи теорії
управління», «Організаційно-правові питання публічної служби в Україні»,
«Дотримання антикорупційного законодавства в правоохоронній діяльності».
Перелік компетентностей, які забезпечує навчальна дисципліна, і
програмних результатів навчання
Інтегральна
компетентність:
здатність
розв’язувати
задачі
дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері права.
Загальна компетентність здобувачів вищої освіти у процесі вивчення
навчальної дисципліни охоплює:
ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних
джерел.
ЗК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
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ЗК8. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп
різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної
діяльності).
Спеціальні (фахові) компетентності:
СК1. Здатність застосовувати принципи верховенства права для
розв’язання складних задач і проблем, у тому числі, у ситуаціях правової
невизначеності.
СК6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, давати
розгорнуту юридичну аргументацію.
СК9. Здатність застосовувати міждисциплінарний підхід в оцінці
правових явищ та правозастосовній діяльності.
СК13. Здатність доносити до фахівців і нефахівців у сфері права
інформацію, ідеї, зміст проблем та характер оптимальних рішень з належною
аргументацією.
Програмні результати навчання:
ПРН 3. Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з
різних джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних,
цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність,
використовуючи сучасні методи дослідження.
ПРН 6. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти
опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи.
ПРН 7. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і
обґрунтовувати варіанти їх розв’язання.
ПРН 12. Проводити порівняльно-правовий аналіз окремих інститутів
права різних правових систем, враховуючи взаємозв’язок правової системи
України з правовими системами Ради Європи та Європейського Союзу.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі вищої освіти
повинні:
знати:
 базові поняття та категорії навчальної дисципліни;
 поняття, принципи, види, форми, методи контролю в професійній
діяльності правника;
 форми і методи громадського контролю;
 види та принципи відомчого контролю в органах Національної поліції
України;
 інноваційні напрями удосконалення громадського контролю за
правоохоронною діяльністю в Україні;
 вміти:
– орієнтуватися у організаційно-правових основах громадського
контролю;
– аналізувати різні види контролю і нагляду в професійній діяльності
правника (поліцейського);
– орієнтуватися в інноваційних напрямах удосконалення громадського
контролю за правоохоронною діяльністю в Україні.
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навчитися:
– аналізувати зарубіжний досвід організації та функціонування
громадського контролю за правоохоронною діяльністю та шляхи його
впровадження в Україні;
–відшукувати необхідну інформацію у спеціальній літературі, базах
даних, інших джерелах інформації, аналізувати та об’єктивно оцінювати
інформацію.
Структура навчальної дисципліни
Тема 1. Загальнотеоретичні основи контролю і нагляду в професійній
діяльності правника. Відомчий контроль в органах Національної поліції
Контроль і нагляд як правові категорії. Питання контролю та нагляду в
державному управлінні: сучасний стан та особливості. Державний контроль за
діяльністю Національної поліції. Види та форми контролю і нагляду в
професійній діяльності правника. Сутність та значення державного контролю у
сфері виконавчої влади. Принципи контролю і нагляду в професійній діяльності
правника та проблеми їх реалізації. Особливості контролю та нагляду в
діяльності Національної поліції та інших правоохоронних органів. Поняття
компетенції та компетентності в професійній діяльності правника.
Поняття, мета та завдання відомчого контролю. Актуальні питання
відомчого контролю в органах Національної поліції та його види. Основні
принципи відомчого контролю в органах Національної поліції. Порядок
організації та проведення перевірок службової діяльності органів (підрозділів)
Національної поліції України.
Тема 2. Організаційно-правові основи громадського контролю в
професійній діяльності поліцейського
Поняття та сутність громадського контролю. Вітчизняна та зарубіжна
наука про громадський контроль. Правові основи організації та здійснення
громадського контролю в Україні: проблеми та шляхи удосконалення.
Принципи громадського контролю за професійною діяльністю поліцейського та
проблеми їх реалізації. Форми та методи здійснення громадського контролю.
Організаційно-правові форми здійснення громадського контролю за діяльністю
Національної поліції України. Громадська експертиза та громадські слухання
як форми громадського контролю. Державні гарантії в сфері здійснення
громадського контролю. Громадський контроль у сфері забезпечення
академічної доброчесності. Громадський контроль за дотриманням
законодавства про охорону праці.
Взаємозв’язок громадського контролю з іншими видами контролю.
Актуальні проблеми вдосконалення правових засад громадського
контролю в Україні. Ефективність громадського контролю: поняття, специфіка
та основні напрями підвищення. Проблеми організації та функціонування
громадського контролю за діяльністю Національної поліції та МВС України.
Аналіз діяльності громадських рад при МВС України.
Тема 3. Напрями оптимізації громадського контролю за
правоохоронною діяльністю в Україні

6
Проблеми організації та функціонування громадського контролю за
правоохоронною діяльністю в Україні. Інноваційні напрями удосконалення
громадського контролю за правоохоронною діяльністю в Україні та шляхи їх
реалізації. Інноваційні практики громадського контролю в Україні: проблеми
реалізації. Зарубіжний досвід організації та функціонування громадського
контролю за правоохоронною діяльністю та шляхи його впровадження в
Україні. Актуальні проблеми здійснення ефективного громадського контролю
органів державної влади в Україні.
2.Структура навчальної дисципліни
Характеристика навчальної дисципліни
Найменування
показників

денна форма здобуття
вищої освіти
д/б
ксф

заочна форма здобуття
вищої освіти
д/б
ксф

Рік підготовки
Кількість кредитів
ECTS – 3

2

2
Семестр

3

-

-

3

Лекції

Загальна кількість
годин – 90

6 год.

-

18 год.

-

6 год.

-

Семінарські
Практичні
-

4 год.
4 год.
2 год.

Самостійна робота
60 год.

-

-

80 год.

Вид контролю
залік

-

-

залік
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2

Практичних
занять

Самостійна
робота

Семінарських
занять

Лекцій

Усього годин з
викладачем

Нормативний обсяг
годин

20

6

2

20

6

2

20

18

6

60

(заочна форма навчання, за кошти фізичних або юридичних осіб)
Назви тем
з них:
з них:

Загальнотеоретичні основи
контролю і нагляду в
професійній діяльності
правника. Відомчий
контроль в органах
Національної поліції
Організаційно-правові
основи
громадського

34

4

2

34

4

2

2

Самостійна
робота

1

2

Практичних
занять

№
з/п
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Семінарських
занять

3

Лекцій

2

Загальнотеоретичні основи
30
10
2
контролю і нагляду в
професійній діяльності
правника. Відомчий
контроль в органах
Національної поліції
Організаційно-правові
30
10
2
основи
громадського
контролю в професійній
діяльності поліцейського
Напрями оптимізації
30
10
2
громадського контролю за
правоохоронною діяльністю
в Україні
Усього годин
90
30
6
Підсумковий контроль: залік

Усього годин з
викладачем

1

з них:

Нормативний
обсяг годин

№
з/п

1. Тематичний план
(денна форма навчання, державне замовлення)
Назви тем
з них:

2

30

30

8

3

контролю в професійній
діяльності поліцейського
Напрями оптимізації
22
2
громадського контролю за
правоохоронною діяльністю
в Україні
Усього годин
90
10
4
Підсумковий контроль: залік

2

4

20

2

80

4. Плани навчальних занять за видами
Денна форма здобуття вищої освіти, д/б
Тема 1. Загальнотеоретичні основи контролю і нагляду в професійній
діяльності правника. Відомчий контроль в органах Національної поліції
Семінарське заняття – 6 годин
1. Контроль і нагляд як правові категорії.
2. Державний контроль за діяльністю Національної поліції.
3. Види та форми контролю і нагляду в професійній діяльності правника.
4. Принципи контролю і нагляду в професійній діяльності правника та
проблеми їх реалізації.
5. Особливості контролю і нагляду в діяльності Національної поліції та
інших правоохоронних органів.
6. Актуальні проблеми розподілу компетенції контролю і нагляду між
суб’єктами правозастосування в професійній діяльності правника.
7. Поняття, мета та завдання відомчого контролю.
8. Актуальні питання відомчого контролю в органах Національної поліції
та його види.
9. Основні принципи відомчого контролю в органах Національної поліції.
10. Порядок організації та проведення перевірок службової діяльності
органів (підрозділів) Національної поліції України.
Практичне заняття – 2 години
Робота в мікрогрупах з нормативно-правовими актами.
Завдання 1. До Головного Управління Національної поліції (ГУНП) в Нкій області прибула комісія Національної поліції України для проведення
інспектування структурних підрозділів. Останнє інспектування ГУ
Національної поліції в Н-кій області було здійснено 5 років тому.
Визначить:
1) Порядок підготовки до проведення інспектування структурних
підрозділів ГУ НП в Н-кій області.
2) Строки проведення інспектування структурних підрозділів ГУ НП в Нкій області.
3) Порядок проведення інспектування структурних підрозділів ГУ НП в
Н-кій області.
4) Вимоги до акту проведення інспектування структурних підрозділів ГУ
НП в Н-кій області.
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5) Порядок організації контролю за виконанням плану з усунення
недоліків під час проведення інспектування ГУ НП в Н-кій області.
Тема 2. Організаційно-правові основи громадського контролю в
професійній діяльності поліцейського
Семінарське заняття – 6 годин
1. Поняття та сутність громадського контролю.
2. Правові основи організації та здійснення громадського контролю в
Україні: проблеми та шляхи удосконалення.
3. Принципи громадського контролю за професійною діяльністю
поліцейського та проблеми їх реалізації.
4. Форми та методи здійснення громадського контролю.
5. Організаційно-правові форми здійснення громадського контролю за
діяльністю Національної поліції України.
6. Громадська експертиза та громадські слухання як форми громадського
контролю.
7. Громадський
контроль
у
сфері
забезпечення
академічної
доброчесності: поняття та особливості.
8. Взаємозв’язок громадського контролю з іншими видами контролю.
9.
Актуальні проблеми вдосконалення правових засад громадського
контролю в Україні.
10. Ефективність громадського контролю: поняття, специфіка та
основні напрями підвищення.
Практичне заняття – 2 години
Завдання 1. Заповнити таблицю:
№ Правові основи організації та здійснення Проблеми
Шляхи
з/п
громадського контролю в Україні
(1-2)
удосконалення
Завдання 2. Практичне завдання: охарактеризувати результативність
використання форм місцевої демократії у здійсненні громадського контролю за
професійною діяльністю поліцейського (на конкретному прикладі).
№
з/п

Завдання 3. Аналіз діяльності громадських рад при МВС України
Назва громадської ради
Основні результати
Проблеми та
при МВС України
діяльності за звітній період
можливі шляхи
(1 приклад)
(вказати за який конкретно)
удосконалення

Тема 3. Напрями оптимізації
правоохоронною діяльністю в Україні

громадського

контролю

за

Семінарське заняття – 6 годин
1. Проблеми організації та функціонування громадського контролю за
правоохоронною діяльністю в Україні.
2. Інноваційні напрями удосконалення громадського контролю за
правоохоронною діяльністю в Україні та шляхи їх реалізації.
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3. Інноваційні практики громадського контролю в Україні: проблеми
реалізації.
4. Зарубіжний досвід організації та функціонування громадського
контролю за правоохоронною діяльністю та шляхи його впровадження в
Україні.
5. Актуальні проблеми здійснення ефективного громадського контролю
органів державної влади в Україні.
Практичне заняття – 2 години
Методичні рекомендації до проведення: використовуються частковопошукові та ігровий методи навчання. Завдання можна виконувати як
фронтально, так і шляхом розподілу на мікрогрупове навчання, де кожна
підгрупа отримує окреме завдання. У кінці заняття проводиться рольова гра.
Завдання № 1:
– визначити середньострокові пріоритетні напрями інноваційної
діяльності в системі взаємовідносин правозастосовної практики відповідної
служби (підрозділу) на регіональному рівні та проаналізувати проблеми їх
реалізації (формування та виконання регіональних, інноваційних програм та
окремих інноваційних проектів);
– охарактеризувати особливості системи громадського контролю за
правоохоронними органами України та можливості впровадження передового
міжнародного досвіду в умовах Євроінтеграції.
№
з/п

Завдання №2. Заповнити таблицю:
Приклад інноваційної практики громадського
контролю в Україні

Проблеми реалізації

Заочна форма здобуття вищої освіти, за кошти фізичних та юридичних
осіб
Тема 1. Загальнотеоретичні основи контролю і нагляду в професійній
діяльності правника. Відомчий контроль в органах Національної поліції
Практичне заняття – 2 години
Робота в мікрогрупах з нормативно-правовими актами.
Завдання 1. До Головного Управління Національної поліції (ГУНП) в Нкій області прибула комісія Національної поліції України для проведення
інспектування структурних підрозділів. Останнє інспектування ГУ
Національної поліції в Н-кій області було здійснено 5 років тому.
Визначить:
6) Порядок підготовки до проведення інспектування структурних
підрозділів ГУ НП в Н-кій області.
7) Строки проведення інспектування структурних підрозділів ГУ НП в Нкій області.
8) Порядок проведення інспектування структурних підрозділів ГУ НП в
Н-кій області.
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9) Вимоги до акту проведення інспектування структурних підрозділів ГУ
НП в Н-кій області.
10) Порядок організації контролю за виконанням плану з усунення
недоліків під час проведення інспектування ГУ НП в Н-кій області.
Тема 2. Організаційно-правові основи громадського контролю в
професійній діяльності поліцейського
Семінарське заняття – 2 години
1. Правові основи організації та здійснення громадського контролю в
Україні: проблеми та шляхи удосконалення.
2. Форми та методи здійснення громадського контролю.
3. Організаційно-правові форми здійснення громадського контролю за
діяльністю Національної поліції України.
4. Взаємозв’язок громадського контролю з іншими видами контролю.
5. Актуальні проблеми вдосконалення правових засад громадського
контролю в Україні.
Тема 3. Напрями оптимізації
правоохоронною діяльністю в Україні

громадського

контролю

за

Семінарське заняття – 2 години
1. Проблеми організації та функціонування громадського контролю за
правоохоронною діяльністю в Україні.
2. Інноваційні напрями удосконалення громадського контролю за
правоохоронною діяльністю в Україні та шляхи їх реалізації.
3. Інноваційні практики громадського контролю в Україні: проблеми
реалізації.
4. Зарубіжний досвід організації та функціонування громадського
контролю за правоохоронною діяльністю та шляхи його впровадження в
Україні.
5. Актуальні проблеми здійснення ефективного громадського контролю
органів державної влади в Україні.
5. Завдання самостійної роботи
Тема 1. Загальнотеоретичні основи контролю і нагляду в професійній
діяльності правника. Відомчий контроль в органах Національної поліції
1. Проаналізувати розуміння поняття контролю і нагляду у теорії права,
співвідношення понять контроль та нагляд.
2. Опрацювати Закони України «Про державну службу», Закон України
«Про Національну поліцію», «Закон України Про Дисциплінарний статут
Національної поліції України» та інших законів на вибір в межах спеціальності
«Право» щодо загальних характеристик контролю і нагляду у професійній
діяльності правника (поліцейського).
3.Проаналізувати наказ МВС України від 30.01.2017 № 67 «Про
затвердження Інструкції з організації та проведення перевірок службової
діяльності органів і підрозділів Національної поліції»:
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‒ основні права та обов’язки членів комісії під час проведення перевірок
службової діяльності в органах (підрозділах) Національної поліції України;
‒ основні права та обов’язки голови комісії під час проведення перевірок
службової діяльності в органах (підрозділах) Національної поліції України.
Тема 2. Організаційно-правові основи громадського контролю в
професійній діяльності поліцейського
1. Проаналізувати Закони України «Про громадські об’єднання», «Про
доступ до публічної інформації», «Про місцеве самоврядування», «Про місцеві
державні адміністрації в Україні», «Про об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку», «Про органи самоорганізації населення», «Про
участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону», «Про
Національну поліцію», Закон України «Про Дисциплінарний статут
національної поліції України» щодо актуальних питань громадського
контролю.
2. Проаналізувати правові основи прийняття резолюції недовіри
керівниками органів поліції.
3. Вивчити досвід залучення громадськості до розгляду скарг на дії чи
бездіяльність поліцейських.
4. Проаналізувати контрольні заходи із профілактики правопорушень та
охорони громадського порядку у взаємодії поліції з представниками органів
самоорганізації населення та об’єднань співвласників багатоквартирних
будинків.
5. Підготувати наукове повідомлення (обсягом 5 сторінок) за однією із
запропонованих тем з обов’язковим посиланням на використані джерела:
–досвід виконання контрольно-наглядових функцій взаємодії органів
самоорганізації населення та іншими представниками громадськості з поліцією;
–досвід
виконання
контрольно-наглядових
функцій
взаємодії
територіальних органів поліції з громадськими формуваннями щодо охорони
громадського порядку в забезпеченні правопорядку.
Тема 3. Напрями оптимізації громадського контролю за
правоохоронною діяльністю в Україні
1. Проаналізувати закони України «Про інвестиційну діяльність», «Про
наукову і науково-технічну діяльність», «Про наукову і науково-технічну
експертизу», «Про інноваційну діяльність» щодо інновацій у здійсненні
контролю і нагляду в професійній діяльності поліцейського.
2. Проаналізувати відповідно до Закону України «Про пріоритетні
напрями інноваційної діяльності в Україні»:
– повноваження Верховної Ради України та органів місцевого
самоврядування у сфері інноваційної діяльності;
– повноваження Кабінету Міністрів України у сфері інноваційної
діяльності;
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– повноваження центральних органів виконавчої влади у сфері
інноваційної діяльності в Україні.
3. Підготувати реферативне повідомлення (обсягом до 10 сторінок
друкованого тексту) за однією із запропонованих тем з обов’язковим
посиланням на використані джерела:
 досвід зарубіжних країн про використання інформаційної взаємодії
органів державної влади та місцевого самоврядування з громадськістю;
 партнерська модель взаємовідносин поліції та суспільства.
6.Індивідуальні завдання – тематика реферативних доповідей
1. Актуальні питання контрою діяльності публічної адміністрації.
2. Принципи контролю діяльності публічної адміністрації та проблеми
їх реалізації.
3. Публічні та громадські слухання як новітні форми контролю за
законністю діяльності публічної адміністрації.
4. Державна та громадська експертизи як форми контролю за
законністю діяльності публічної адміністрації.
5. Контроль як динамічне соціально-правове явище.
7. Методи навчання
Бінарні (інформаційно-повідомляючий-виконавчий), частково-пошукові,
опитування, тестовий контроль.
Словесні методи (лекція, розповідь-пояснення), наочні (ілюстрація,
демонстрація), практичні (аналіз нормативно-правових актів та навчальних
міні-кейсів, робота в Інтернет), репродуктивні, проблемно-пошукові,
інтерактивні (дискусія, методи групової роботи).
8. Форми та методи контролю, критерії оцінювання результатів навчання
Форми контролю: поточний (тематичний), підсумковий, контроль
залишкових знань. (Положення про внутрішню систему забезпечення якості
освітньої діяльності в Національній академії внутрішніх справ. URL:
https://okop.naiau.kiev.ua/assets/files/example3/quality.pdf)
Методи контролю: усне та письмове опитування, практична перевірка
виконаних завдань, тестовий контроль.
Критерії оцінювання результатів навчання
Загальні критерії оцінювання (Положення про внутрішню систему
забезпечення якості освітньої діяльності в Національній академії внутрішніх
справ URL: https://okop.naiau.kiev.ua/assets/files/example3/ quality.pdf)
Високий (творчий) рівень – оцінка 5 (90...100). Здобувач вищої освіти
систематично за поточним й за підсумковим контролями:
 виявив глибокі знання навчального матеріалу за змістом навчальної
дисципліни, що міститься у рекомендованих джерелах інформації, вміння
аналізувати явища, які вивчаються, у їх взаємозв’язку і розвитку,
 чітко, лаконічно, логічно послідовно дав відповіді на поставлені
питання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання
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практичних задач та аналізувати достовірність одержаних результатів,
допускаючи деякі неточності.
Достатній
конструктивно-варіативний рівень – оцінка 4 (85...89). Здобувач вищої
освіти за поточним й підсумковим контролями:
 виявив міцні знання навчального матеріалу за змістом навчальної
дисципліни, що міститься у рекомендованих джерелах інформації,
 аргументовано дав відповіді на поставлені питання,
 виявив вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання
практичних задач, допускаючи неточності і несуттєві помилки.
конструктивний рівень – оцінка 4 (75...84).
 виявив достатні знання навчального матеріалу за змістом навчальної
дисципліни, що міститься у рекомендованих джерелах інформації, дав відповіді
на поставлені питання, які, однак, містять певні (неістотні) неточності, достатні
вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних
задач
Середній
репродуктивний – оцінка 3 (66...74 балів). Здобувач вищої освіти за
поточним й підсумковим контролями:
 виявив посередні знання значної частини навчального матеріалу за
змістом навчальної дисципліни, що міститься у рекомендованих джерелах
інформації,
 дав мало аргументовані відповіді на поставлені питання, які містять
істотні неточності, слабкі вміння застосовувати теоретичні положення при
розв’язуванні практичних задач.
достатній (репродуктивний) – оцінка 3 (60...65 балів).
 виявив слабкі знання навчального матеріалу за змістом навчальної
дисципліни, що міститься у рекомендованих джерелах інформації,
 дав неточні або мало аргументовані відповіді на поставлені питання, з
порушенням послідовності викладення, слабкі вміння застосовувати теоретичні
положення під час розв’язання практичних задач, допускаючи суттєві помилки.
Низький (рецептивно-продуктивний) – оцінка 2 (35...59). Здобувач вищої
освіти:
 виконав значну частину видів навчальної роботи,
 за поточним й підсумковим контролями виявив незнання значної
частини навчального матеріалу за змістом навчальної дисципліни, що міститься
у рекомендованих джерелах інформації,
 допустив істотні помилки у відповідях на поставлені питання, виявив
невміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних
задач (здобувач вищої освіти має право на повторний підсумковий контроль).
(непродуктивний) – оцінка 2 (1...34).
 виявив незнання значної частини навчального матеріалу за змістом
навчальної дисципліни, що міститься у рекомендованих джерелах інформації,
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 допустив істотні помилки у відповідях на поставлені питання, виявив
невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання
основних фундаментальних положень (здобувач вищої освіти обов’язково
повинен повторно вивчити навчальну дисципліну).
Контроль індивідуальних завдань оцінюється шляхом перевірки
прийняття тез до друку на конференцію за результатами власних досліджень.
Контроль самостійної роботи здійснюють шляхом перевірки виконаних
завдань на практичних, семінарських заняттях. Підсумковий семестровий
контроль проводиться у формі заліку (диференційованого заліку). Підсумкова
кількість балів з навчальної дисципліни виставляється за сумарною кількістю
набраних балів, отриманих в результаті поточного (тематичного) та
підсумкового контролів.
Вивчення навчальної дисципліни спрямовано на комплексну підготовку
висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців у галузі
правоохоронної діяльності. Метою навчання є не тільки отримання теоретичної
інформації, але й підготовка до розв’язування складних професійних задач у
процесі навчання, формування професійного світогляду.
Основні критерії рівня компетентності здобувача вищої освіти:
 виконання всіх видів навчальної роботи, передбачених робочою
програмою навчальної дисципліни;
 вміння здійснювати причинно-наслідкові зв’язки за темами навчальної
дисципліни;
 вміння опрацьовувати основні та додаткові рекомендовані нормативні
та доктринальні джерела;
 вміння здійснювати взаємозв’язки між явищами;
 вміння чітко, лаконічно і послідовно відповідати на поставлені
питання;
 вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання
практичних задач.
Аудиторна робота
(поточне накопичення балів)
max 60 %

Підсумковий
контроль

Підсумкова
кількість
балів

max 40%
Т1
8

Т2
6

Т3
6

Самостійна
робота
40

залік

max 100%

Шкала оцінювання: національна та ECTS
Оцінка в Оцінка за національною Оцінка за шкалою ECTS
балах
шкалою
Оцінка
Пояснення
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90-100
85–89
75–84
66–74
60–65
35–59
1–34

відмінно

задовільно

A
B
С
D
E

незадовільно

Fx
F

добре

відмінне виконання
вище середнього рівня
загалом хороша робота
непогано
виконання відповідає
мінімальним критеріям
необхідне перескладання
необхідне повторне вивчення
курсу

9. Інструменти, обладнання, програмне забезпечення, використання яких
передбачає дисципліна
Moodle – безкоштовна, відкрита (Open Source) система управління
навчанням: тексти лекцій, рекомендовані питання до підсумкового контролю,
літературні джерела, мультимедійні презентації, тестові завдання.
Наявність ноутбуків, комп’ютерів, планшетів, смартфонів з виходом до
мережі Інтернет.
10. Перелік питань/завдань для підсумкового контролю з навчальної
дисципліни
1. Контроль і нагляд як правові категорії.
2. Контроль і нагляд як функція державного управління: поняття та
особливості.
3. Державний контроль за діяльністю Національної поліції.
4. Види та форми контролю і нагляду в професійній діяльності правника.
5. Сутність та значення державного контролю у сфері виконавчої влади.
6. Принципи контролю і нагляду в професійній діяльності правника та
проблеми їх реалізації.
7. Особливості контролю та нагляду в діяльності Національної поліції та
інших правоохоронних органів.
8. Поняття компетенції та компетентності в професійній діяльності
правника.
9. Поняття, мета та завдання відомчого контролю.
10. Основні принципи відомчого контролю в органах Національної
поліції.
11. Актуальні питання відомчого контролю в органах Національної
поліції та його види.
12. Порядок організації та проведення перевірок службової діяльності
органів (підрозділів) Національної поліції України.
13. Проблеми розподілу компетенції контролю і нагляду між суб’єктами
правозастосування в професійній діяльності правника.
14. Принцип відкритості та прозорості державного нагляду (контролю) в
професійній діяльності правника.
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15. Принцип відповідальності органу державного нагляду (контролю) та
його посадових осіб за шкоду, заподіяну суб’єкту правовідносин внаслідок
порушення вимог законодавства.
16. Контроль за забезпеченням доступу до публічної інформації в
професійній діяльності правника.
17. Принцип наявності підстав, визначених законом, для здійснення
державного нагляду (контролю).
18. Принцип наявності одного органу державного нагляду (контролю) у
складі центрального органу виконавчої влади.
19. Принцип неприпустимості дублювання повноважень органів
державного нагляду (контролю).
20. Принцип підконтрольності і підзвітності органу державного нагляду
(контролю).
21. Принцип відкритості, прозорості, плановості й системності
державного нагляду (контролю) в професійній діяльності правника.
22. Принцип об’єктивності та неупередженості здійснення державного
нагляду (контролю) в професійній діяльності правника.
23. Принцип верховенства права і законності при здійсненні контролю і
нагляду в професійній діяльності правника.
24. Принцип єдиноначальності і колегіальності при здійсненні контролю і
нагляду в професійній діяльності правника.
25. Порядок підготовки до перевірки в органах (підрозділах)
Національної поліції.
26. Організація та проведення перевірок службової діяльності органів
(підрозділів) Національної поліції.
27. Організація контролю за усуненням недоліків, виявлених під час
перевірки діяльності органів (підрозділів) Національної поліції.
28. Основні права та обов’язки голови та членів комісії під час
проведення інспектування та контрольної перевірки в органах Національної
поліції.
29. Суб’єкти здійснення перевірок в органах Національної поліції.
30. Порядок проведення перевірки діяльності органів (підрозділів)
Національної поліції та оформлення її результатів.
31. Особливості контролю і державного нагляду в діяльності
Національної поліції України.
32. Характеристика внутрішнього контролю в діяльності поліцейського.
33. Порядок нагляду за ходом і строками виконання контрольних
документів у Національній поліції України.
34. Особливості здійснення контролю та строки виконання контрольних
документів у Національній поліції України.
35. Суб’єкти правозастосування контрольно-наглядових функцій в
професійній діяльності правника.
36. Демократичний цивільний контроль: поняття та особливості.
37. Поняття та сутність громадського контролю.
38. Вітчизняна та зарубіжна наука про громадський контроль.
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39. Правові основи організації та здійснення громадського контролю в
Україні: проблеми та шляхи удосконалення.
40. Принципи громадського контролю за професійною діяльністю
поліцейського та проблеми їх реалізації.
41. Форми та методи здійснення громадського контролю.
42. Організаційно-правові форми здійснення громадського контролю за
діяльністю Національної поліції України.
43. Громадська експертиза та громадські слухання як форми
громадського контролю.
44. Державні гарантії в сфері здійснення громадського контролю.
45. Громадський контроль у сфері забезпечення академічної
доброчесності.
46. Громадський контроль за дотриманням законодавства про охорону
праці.
47. Взаємозв’язок громадського контролю з іншими видами контролю.
48. Актуальні проблеми вдосконалення правових засад громадського
контролю в Україні.
49. Ефективність громадського контролю: поняття, специфіка та основні
напрями підвищення.
50. Проблеми організації та функціонування громадського контролю за
діяльністю Національної поліції та МВС України.
51. Аналіз діяльності громадських рад при МВС України.
52. Проблеми організації та функціонування громадського контролю за
правоохоронною діяльністю в Україні.
53. Інноваційні напрями удосконалення громадського контролю за
правоохоронною діяльністю в Україні та шляхи їх реалізації.
54. Інноваційні практики громадського контролю в Україні: проблеми
реалізації.
55. Зарубіжний досвід організації та функціонування громадського
контролю за правоохоронною діяльністю та шляхи його впровадження в
Україні.
56. Актуальні проблеми здійснення ефективного громадського контролю
органів державної влади в Україні.
57. Загальні збори громадян та місцеві ініціативи як форми місцевої
демократії у здійсненні громадського контролю за правоохоронною діяльністю
в Україні.
58. Громадський контроль щодо охорони публічного порядку і
державного кордону України.
59. Контроль, здійснюваний органами виконавчої влади та органами
місцевого самоврядування.
60. Залучення громадськості до розгляду скарг на дії чи бездіяльність
поліцейських.
Орієнтовний перелік питань для тестового контролю самостійної
роботи
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1. Вид контролю в професійній діяльності правника, що існує за всіх
типів і видів державного устрою:
а) державний
б) цивільний
в) інформаційний
2. Вид контролю в професійній діяльності правника за видами
діяльності:
а) державний
б) відомчий
в) інформаційний
3. Вид контролю в професійній діяльності правника залежно від
управлінської стадії:
а) фінансовий
б) державний
в) попереджувальний
4. Вид контролю в професійній діяльності правника залежно від
адміністративно-правової компетенції суб’єкта:
а) міжвідомчий
б) цільовий
в) інформаційний
5. Вид контролю в професійній діяльності правника за
призначенням:
а) загальний
б) тимчасовий
в) фінансовий
6. Вид контролю в професійній діяльності правника за часом
здійснення:
а) поточний
б) наступний
в) постійний
7. Вид контролю в професійній діяльності правника за сферами
діяльності:
а) заключний
б) поліцейський
в) автоматизований
8. Форма парламентського контролю:
а) перевірка законності і доцільності здійснення фінансових операцій
б) скасування законодавчого акта
в) звіту громадської ради
9. Форма громадського контролю:
а) спостереження щодо відомостей про притягнення особи до
кримінальної відповідальності
б) реалізація фінансової політики через спеціальні підрозділи
в) проведення службового розслідування
10. Форма відомчого контролю:
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а)депутатський запит
б) проведення спеціальної перевірки
в) парламентське слухання
11. Вид нагляду, який здійснюється будь-яким суб’єктом державного
управління:
а) прокурорський
б) спеціальний
в) загальний
12. Вид нагляду за функціональним призначенням у сфері
державного управління:
а) спеціальний
б) адміністративний
в) загальний
11. Добровільне об’єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб
приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення
суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та
інших інтересів:
а) громадська експертиза
б) громадське об’єднання
в) діяльність партійних організацій
12. Зайти відповідність між цифрами та буквами
1.Громадська А. складова механізму демократичного управління державою,
рада
який передбачає проведення інститутами громадянського
суспільства, громадськими радами оцінки діяльності органів
виконавчої влади, ефективності прийняття і виконання такими
органами рішень, підготовку пропозицій щодо розв’язання
суспільно значущих проблем для їх врахування органами
виконавчої влади у своїй роботі
2. Громадська Б. вільний доступ до всієї інформації щодо публічних
експертиза
закупівель, яка підлягає оприлюдненню відповідно до вимог
чинного законодавства
3.Громадський В. здійснює громадський контроль за врахуванням органом
контроль
пропозицій та зауважень громадськості, забезпечення ним
прозорості та відкритості своєї діяльності, доступу до
публічної інформації, яка знаходиться у його володінні, а
також дотриманням ним нормативно-правових актів,
спрямованих на запобігання та протидію корупції
13.Перевірка службової діяльності органів (підрозділів) НП, під час
якої перевіряються один або декілька напрямів роботи:
а) інспектування
б) контрольна перевірка
в) цільова перевірка
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11. Рекомендовані джерела інформації
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1. Денисова А. В. Про співвідношення контролю і нагляду у чинному
законодавстві: проблемні питання визначення. Південноукраїнський правничий
часопис. 2017. №1 С. 72-74.
2. Деякі питання документування управлінської діяльності : Постанова
Кабінету Міністрів України від 17 січ. 2018 р. № 55.
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