
ТЕМАТИКА 

курсових робіт з дисципліни «Поліцейська діяльність»на 2021-2022н.р. 

 

Тема 1. Правовий статус, призначення, завдання, обов’язки та повноваження 

Національної поліції. 

Тема 2. Система та структура Національної поліції. 

Тема 3. Правовий статус поліцейського. 

Тема 4. Правове регулювання та підстави застосування поліцейських заходів. 

Тема 5. Підстави та порядок застосування поліцейськими заходів примусу. 

Тема 6. Правове регулювання та особливості служби в Національній поліції. 

Тема 7. Правове регулювання та організація навчання поліцейських. 

Тема 8. Дисципліна та законність в діяльності поліцейських. 

Тема 9. Соціальний захист поліцейських. 

Тема 10. Громадський контроль за діяльністю поліції. 

Тема 11. Особливості реалізації спільних проектів поліції з громадськістю. 

Тема 12. Організація та порядок розгляду звернень, запитів та отримання 

публічної інформації в МВС та Національній поліції. 

Тема 13. Дотримання прав людини під час застосування заходів забезпечення 

провадження у справах про адміністративні правопорушення. 

Тема 14. Правове регулювання та порядок надання безоплатної вторинної 

правової допомоги затриманим особам. 

Тема 15. Організація реагування на заяви і повідомлення про кримінальні, 

адміністративні правопорушення або події та оперативного інформування в 

органах (підрозділах) Національної поліції України. 

Тема 16. Організація діяльності чергової служби органів (підрозділів) 

Національної поліції України. 

Тема 17. Організація роботи служби «102». Система централізованого 

управління нарядами поліції. 

Тема 18. Організація діяльності патрульної поліції щодо забезпечення 

публічної безпеки та порядку. 

Тема 19. Організація діяльності патрульної поліції щодо забезпечення безпеки 

дорожнього руху. 

Тема 20. Організація діяльності дільничного офіцера на поліцейській дільниці. 

Тема 21. Забезпечення дільничним офіцером поліції публічної безпеки та 

порядку на поліцейській дільниці. 

Тема 22. Особливості забезпечення публічної безпеки та порядку в 

метрополітені. 

Тема 23. Правове регулювання та організація діяльності підрозділів ювенальної 

превенції Національної поліції. 

Тема 24. Індивідуально-профілактична робота підрозділів ювенальної 

превенції. 

Тема 25. Організаційно-правові засади запобігання та протидії домашньому 

насильству. 

Тема 26. Форми та методи діяльності поліції щодо запобігання та протидії 

домашньому насильству. 

Тема 27. Правове регулювання та організація діяльності Національної поліції 



щодо здійснення дозвільної системи. 

Тема 28. Місця несвободи поліції, їх призначення, особливості дотримання 

прав людини та громадянина. 

Тема 29. Правове регулювання та організація роботи кімнат для затриманих. 

Тема 30. Правове регулювання та організація роботи ізоляторів тимчасового 

тримання. 

Тема 31. Правове регулювання таорганізація діяльності приймальників 

розподільників для дітей. 

Тема 32. Правове регулювання та організаціяздійснення адміністративного 

наглядуза особами, звільненими з місць позбавлення волі. 

Тема 33. Правові підстави та порядок затримання поліцією осіб за вчинення 

правопорушень. 

Тема 34. Правові підстави та порядок здійснення перевірки документів особи, 

поверхневого огляду, огляду транспортних засобів та іншого володіння особи. 

Тема 35. Правове положення та організація діяльності підрозділів поліції 

особливого призначення. 

Тема 36. Правове положення та організація діяльності підрозділів поліції 

особливого призначення «КОРД». 

Тема 37. Шкільний офіцер поліції: організація та порядок проведення 

поліцейських заходів. 

Тема 38. Участь громадськості у забезпеченні публічної безпеки та порядку. 

Тема 39. Проект «Поліцейський офіцер громади»:мета, завдання,особливості 

запровадження. 

Тема 40. Особливості організації службової діяльності поліції охорони з питань 

забезпечення фізичної охорони об’єктів. 

Тема 41. Взаємодія Національної поліції з органами державної влади та іншими 

правоохоронними органами у сфері забезпечення публічної безпеки та порядку. 

Тема 42. Організація роботи підрозділів поліції превентивної комунікації. 

Тема 43. Партнерство поліції із засобами масової інформації. 

Тема 44. Особливості впровадження системи «CustodyRecords» у 

територіальних органах Національної поліції. 

Тема 45. Поняття та види масових заходів, їх загальна характеристика. Правове 

регулювання діяльності поліції щодо охорони публічної безпеки та порядку під 

час проведення масових заходів. 

Тема 46. Організація діяльності та завдання особового складу підрозділів 

Національної поліції під час проведення масових заходів. 

Тема 47. Концепція запровадження в діяльності органів та підрозділів 

Національної поліції України скандинавської моделі забезпечення публічної 

безпеки та порядку під час проведення масових заходів. 

Тема 48. Особливості забезпечення публічного порядку під час проведення 

футбольних матчів. 

Тема 49. Порядок проведення службових розслідувань у Національній поліції 

України. 

Тема 50. Особливості застосування поліцейськими заходів забезпечення 

провадження у справах про адміністративні правопорушення. 


