
ТЕМАТИКА 

курсових робіт з дисципліни «Актуальні проблеми поліцейської діяльності»  

 

Тема 1. Актуальні питання реформування органів та підрозділів Національної 

поліції в сучасних умовах. 

Тема 2. Актуальні питання застосування превентивних поліцейських заходів. 

Тема 3. Особливості застосування поліцейських заходів примусу. 

Тема 4. Актуальні проблеми правового регулювання та особливості 

проходження служби в Національній поліції. 

Тема 5. Актуальні питання забезпечення дисципліни та законності в діяльності 

Національної поліції. 

Тема 6. Особливості соціального захисту поліцейських. 

Тема 7. Актуальні питання здійснення громадського контролю за діяльністю 

поліції. 

Тема 8. Особливості реалізації спільних проектів поліції з громадськістю. 

Тема 9. Актуальні питання розгляду звернень, запитів та отримання публічної 

інформації в МВС України і Національній поліції. 

Тема 10. Особливості дотримання прав людини під час застосування заходів 

забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення. 

Тема 11. Особливості забезпечення права на безоплатну вторинну правову 

допомогу затриманим особам. 

Тема 12. Актуальні питання організації реагування на заяви і повідомлення про 

кримінальні, адміністративні правопорушення або події органами (підрозділами) 

Національної поліції України. 

Тема 13. Особливості організації діяльності чергової служби органів 

(підрозділів) Національної поліції України. 

Тема 14. Особливості організації роботи служби «102». Система 

централізованого управління нарядами поліції. 

Тема 15. Актуальні питання діяльності підрозділів Національної поліції у сфері 

забезпечення публічної безпеки та порядку. 

Тема 16. Актуальні питання організації діяльності Національної поліції у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху. 

Тема 17. Актуальні питання організації діяльності служби дільничних офіцерів 

поліції. 

Тема 18. Особливості забезпечення дільничним офіцером поліції публічної 

безпеки та порядку на поліцейській дільниці. 

Тема 19. Актуальні питання організації роботи дільничного офіцера з особами, 

які перебувають на превентивному обліку. 

Тема 20. Особливості здійснення адміністративного нагляду за особами, 

звільненими з місць позбавлення волі. 

Тема 21. Особливості організації діяльності підрозділів ювенальної превенції 

Національної поліції. 

Тема 22. Актуальні питання здійснення індивідуально-профілактичної роботи 

підрозділами ювенальної превенції Національної поліції. 

Тема 23. Організаційно-правові засади запобігання та протидії домашньому 

насильству. 

Тема 24. Актуальні питання діяльності Національної поліції у сфері запобігання 



та протидії домашньому насильству. 

Тема 25. Актуальні питання правового регулювання та організація діяльності 

Національної поліції у сфері забезпечення вимог дозвільної системи. 

Тема 26. Місця несвободи поліції, їх призначення, особливості дотримання прав 

людини та громадянина. 

Тема 27. Правове регулювання та організація роботи кімнат для затриманих. 

Тема 28. Особливості організації діяльності ізоляторів тимчасового тримання 

органів Національної поліції. 

Тема 29. Особливості організації діяльності приймальників розподільників для 

дітей органів Національної поліції. 

Тема 30. Особливості організації діяльності підрозділів поліції особливого 

призначення в сучасних умовах. 

Тема 31. Особливості організації діяльності підрозділів поліції особливого 

призначення «КОРД» в сучасних умовах. 

Тема 32. Шкільний офіцер поліції: організація та порядок проведення 

поліцейських заходів. Проект «Поліцейський – учасник освітнього процесу». 

Тема 33. Особливості запровадження та роль Національної поліції у реалізації 

Проекту «Безпечний освітній простір». 

Тема 34. Особливості участі громадськості у забезпеченні публічної безпеки та 

порядку в сучасних умовах. 

Тема 35. Проект «Поліцейський офіцер громади»: мета, завдання, особливості 

запровадження в сучасних умовах. 

Тема 36. Особливості організації службової діяльності поліції охорони в 

сучасних умовах. 

Тема 37. Актуальні питання взаємодії Національної поліції з органами 

державної влади та іншими правоохоронними органами у сфері забезпечення 

публічної безпеки та порядку. 

Тема 38. Особливості організації роботи підрозділів поліції превентивної 

комунікації в сучасних умовах. 

Тема 39. Актуальні питання партнерства поліції із засобами масової інформації. 

Тема 40. Особливості запровадження системи «Custody Records» в органах 

Національної поліції. 

Тема 41. Особливості діяльності Національної поліції у сфері охорони публічної 

безпеки та порядку під час проведення масових заходів. 

Тема 42. Особливості забезпечення Національною поліцією права на мирне 

зібрання в сучасних умовах. 

Тема 43. Особливості запровадження в діяльності органів та підрозділів 

Національної поліції України скандинавської моделі забезпечення публічної 

безпеки та порядку під час проведення масових заходів. 

Тема 44. Особливості забезпечення публічної безпеки та порядку підрозділами 

Національної поліції під час проведення спортивних заходів. 

Тема 45. Особливості охорони публічної безпеки та порядку в умовах введення 

спеціальних правових режимів. 

Тема 46. Актуальні питання діяльності підрозділів авіації та поліції на воді 

Національної поліції. 

Тема 47. Актуальні питання кадрового забезпечення органів та підрозділів 

Національної поліції. 



Тема 48. Адміністративні послуги, що надаються органами та підрозділами 

Національної поліції у сфері дозвільної системи. 

Тема 49. Особливості контролю за об’єктами дозвільної системи та власниками 

зброї. 

Тема 50. Особливості оформлення поліцейськими матеріалів про 

адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього 

руху, зафіксовані в автоматичному режимі. 

Тема 51. Особливості оформлення поліцейськими матеріалів про 

адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього 

руху, зафіксовані не в автоматичному режимі. 

Тема 52. Актуальні питання застосування поліцейських заходів примусу. 


