ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
21.07.05 Службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку
(юридичні науки)
I. Формула спеціальності
Проблеми нормативно-правового регулювання службово-бойової діяльності сил
охорони правопорядку. Правові, організаційно-управлінські основи службово-бойової
діяльності як державної форми забезпечення внутрішньої безпеки України від
протиправних посягань; нормативно-правове визначення сутності та змісту, організації і
тактики протидії посяганням окремих організацій, груп й осіб на державні інтереси
України; нормативно-правовий моніторинг форм та способів застосування підрозділів
правоохоронних органів і їх передбачених законом озброєних формувань.
II. Напрями дослідження
1.
Правопорядок, громадський порядок, громадська безпека, їх зміст та
співвідношення.
2.
Система органів охорони правопорядку, сили охорони правопорядку: склад,
структура, адміністрація.
3.
Нормативно-правове визначення статусу, повноважень, компетенції
суб'єктів службово-бойової діяльності.
4.
Теоретико-правові засади службово-бойової діяльності сил та органів
охорони правопорядку.
5.
Нормативно-правова база службово-бойової діяльності сил та органів
охорони правопорядку.
6.
Імплементація норм міжнародного права нормативно-правової бази
іноземних держав у законодавчу та нормативну базу, яка регламентує службово-бойову
діяльність сил та органів охорони правопорядку України.
7.
Встановлення взаємної узгодженості відомчих нормативно-правових і
директивних документів, що визначають порядок залучення органів, сил і засобів до
спільного виконання службово-бойових завдань.
8.
Особливості обґрунтування, підготовки та правові механізми підписання
міждержавних чи міжурядових угод у галузі службово-бойової діяльності з
правоохоронними центральними органами виконавчої влади спеціального призначення та
цими органами й організаціями.
9.
Нормативно-правова база, що регламентує порядок і способи взаємодії
органів та підрозділів різних відомств під час спільного виконання службово-бойових
завдань з охорони правопорядку.
10. Нормативно-правова база, що регламентує порядок і способи взаємодії
правоохоронних органів спеціального призначення України із спеціальними службами,
правоохоронними органами іноземних держав та міжнародними організаціями з питань
боротьби з тероризмом.
11. Правове забезпечення діяльності сил охорони правопорядку у ході
виконання міжнародних миротворчих місій.
12. Специфіка діяльності сил охорони правопорядку в умовах правових режимів
надзвичайного та воєнного стану.

13. Правове регулювання інформаційного забезпечення діяльності сил охорони
правопорядку.
14. Правове регулювання матеріально-технічного забезпечення діяльності сил
охорони правопорядку.
15. Нормативно-правове визначення складу сил та засобів органів виконавчої
влади держави, які додатково можуть бути залучені до охорони правопорядку.
16. Підготовка проектів міжнародних договорів України, підготовка іподання в
установленому порядку пропозицій щодо вдосконалення законодавства України у сфері
боротьби з тероризмом.
17. Встановлення правової регламентації застосування силами охорони
правопорядку державного примусу, заходів фізичного впливу, спеціальних засобів та
зброї.
18. Нормативно-правове визначення підстав та принципів застосування
Збройних Сил України у сфері внутрішньої безпеки та організації взаємодії сил охорони
правопорядку і Збройних Сил України під час виконання складних службово-бойових
завдань.
19. Нормативно-правове визначення змісту, організації і тактики протидії
посяганням окремих організацій, груп та осіб на державні інтереси України.
20. Кадрове забезпечення службово-бойової діяльності сил охорони
правопорядку.
21. Юридична відповідальність за порушення правил у сфері забезпечення
правопорядку.
22. Правові основи розробки та застосування зброї несмертельної
(електромагнітної, електричної, плазмової, пучкової, акустичної, кінетичної, геофізичної;
радіологічної; психотропної; біологічної; хімічної та іншої) дії, маніпуляційного та
інформаційно-психологічного впливу.
23. Інформаційні технології у сфері нормативно-правового регулювання
службово-бойової діяльності сил охорони правопорядку. Автоматизований структурнологічний аналіз нормативно-правової бази, що регламентує службово-бойову діяльність
сил охорони правопорядку.

