
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ 

СПРАВ 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВОЇ БЕЗПЕКИ 

КАФЕДРА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНИЙ  КОНТЕНТ  ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

 

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 

Освітній ступінь:  магістр  
           (назва ступеня вищої освіти) 

 

Спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність» 
(шифр і назва) 

 

Плани семінарських (практичних) занять 

обговорені та схвалені на засіданні   

вченої ради факультету економіко-правової 

безпеки  

протокол від 22.08.2019 № 8 

 

 

 
Завідувач кафедри  

                                  

________________      Дмитро САНАКОЄВ 
            (підпис) 

 

Дніпро – 2019 



 2 

Ресурсне забезпечення Національної поліції // Навчальний контент. Дніпро: 

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2019. 14 с.  

 

 

РОЗРОБНИК: 

Паршин Ю.І., професор, доктор економічних наук 

 



 3 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Ресурсне забезпечення 

Національної поліції» є оволодіння теоретичними і науковими основами з 

визначення основних факторів зміцнення правоохоронної системи, 

забезпечення мобільної готовності органів та підрозділів МВС України при 

виконанні покладених на Міністерство завдань з охорони громадського 

порядку, захисту конституційних прав та свобод громадян України є своєчасне 

і достатнє забезпечення Національної поліції матеріально-технічними 

ресурсами та спеціальними технічними засобами. 

 

 

ТЕМА 1. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ: 

ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ, НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ 

 

Одним з визначальних факторів зміцнення правоохоронної системи, 

забезпечення мобільної готовності органів та підрозділів МВС України при 

виконанні покладених на Міністерство завдань з охорони громадського 

порядку, захисту конституційних прав та свобод громадян України є своєчасне 

і достатнє забезпечення Національної поліції матеріально-технічними 

ресурсами та спеціальними технічними засобами. 

Набуття та поглиблення знань щодо порядку та видів забезпечення 

Національної поліції матеріально-технічними ресурсами та спеціальними 

технічними засобами, глибоке засвоєння теоретичного матеріалу, усвідомлення 

безумовного виконання у майбутній практичній діяльності законів; формування 

навичок здобувачів вищої освіти чітко орієнтуватися в чинному законодавстві, 

тлумачити нормативно-правові акти та вміло застосовувати їх в реальних 

умовах майбутньої професійної діяльності є важливим елементом у діяльності 

Національної поліції. 

 

Питання що розглядаються: 

1. Ресурси, їх види (фінансові, матеріальні, технічні) 

2. Фінансове забезпечення та його зміст. 
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ТЕМА 2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 

 

Органи та підрозділи, що здійснюють функції по ресурсному 

забезпеченню поліції у своїй діяльності керується Конституцією України, 

законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, 

іншими актами законодавства України. 

Основними нормативно-правовими актами, які безпосередньо регулюють 

ресурсне забезпечення поліції є: Конституція України, Цивільний кодекс 

України, Господарський кодекс України,  Житловий кодекс України, Закон 

України «Про Національну поліцію» тощо. В діяльності використовують 

Накази Міністерства внутрішніх справ України серед яких: Наказ МВС України 

«Про затвердження Положення про Департамент матеріального забезпечення 

МВС»; «Про затвердження Настанови з автомобільної служби в органах 

внутрішніх справ України» (зі змінами та доповненнями) тощо. 

 

Питання що розглядаються: 

1. Основні нормативно-правові акти. 

2. Постанови КМУ та накази МВС України. 

 

ТЕМА 3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 

ОЗБРОЄННЯМ ТА ЗАСОБАМИ ЗВ’ЯЗКУ 

 

Одним з визначальних факторів зміцнення правоохоронної системи, 

забезпечення мобільної готовності органів та підрозділів МВС України при 

виконанні покладених на Міністерство завдань з охорони громадського 

порядку, захисту конституційних прав та свобод громадян України є своєчасне 

і достатнє забезпечення Національної поліції матеріально-технічними 

ресурсами та спеціальними технічними засобами. 

Незважаючи на те, що на даному етапі розвитку держави Міністерство 

внутрішніх справ зазнає значних труднощів у фінансовому забезпеченні поліції, 

посилення централізації і плановості матеріально-технічного постачання, 

ефективне використання державного майна, суворий режим економії дозволили 

дещо компенсувати дефіцит коштів, дали можливість підтримувати 

мінімальний рівень забезпечення службової діяльності по зміцненню 

правопорядку, боротьбі зі злочинністю, охороні прав і свобод громадян. 
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Питання що розглядаються: 

1. Служби забезпечення та постачання в системі МВС України. 

2. Департаменти МВС України 

 

ТЕМА 4. НОРМИ НАЛЕЖНОСТІ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 

 

Національна поліція є суб'єктом фінансових правовідносин – 

урегульованих нормами фінансового права суспільних відносин, учасники яких 

виступають носіями юридичних прав і обов'язків та реалізують нормативні акти 

щодо формування, розподілу й використання централізованих і 

децентралізованих державних грошових фондів із метою виконання 

покладених на них функцій. Водночас статус суб'єкта фінансового права тісно 

пов'язаний із статусом суб'єкта адміністративного права, оскільки будь-яка 

бюджетна установа вступає у взаємодію з органами виконавчої влади.  

Зазначені відносини регулюються нормами адміністративного, фінансового та 

цивільного права, розмежувати які іноді вельми складно. 

Підготовка особового складу для вивчення техніки зв’язку, правил 

експлуатації та заходів безпеки здійснюється за планами підготовки поліції та 

планами стажування з призначенням на посаду, погодженими начальником 

підрозділу зв’язку, а в окремих випадках - на підприємстві-виробнику. Особи 

рядового та начальницького складу, що експлуатують техніку зв’язку, 

підлягають періодичній перевірці щодо знання правил техніки безпеки. 

 

Питання що розглядаються: 

1. Забезпечення контролю за обліком, збереженням, видачею та 

прийманням зброї, боєприпасів і спеціальних засобів у чергових частинах 

поліції. 

2. Порядок приймання, зберігання, обліку, знищення чи реалізації 

вилученої, добровільно зданої, знайденої зброї та боєприпасів до неї. 

3. Порядок обігу вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, спеціальних 

засобів індивідуального захисту, що видані працівникам судів і 

правоохоронних органів, а також особам, які беруть участь у кримінальному 

судочинстві. 

4. Експлуатація техніки зв’язку в поліції. 
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ТЕМА 5. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА ПОРЯДОК ДОТРИМАННЯ 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ПОЛІЦІЇ 

 

Відповідальність за зберігання вилученої, добровільно зданої та знайденої 

зброї, бойових припасів, спеціальних засобів покладається на працівників 

підрозділів дозвільної системи, а в разі відсутності за штатним розкладом таких 

працівників ці обов'язки покладаються на інших працівників поліції з числа 

начальницького складу. 

Матеріально-технічне та фінансове забезпечення управління поліції – це 

система товарно-грошових і господарських відносин, які виникають між 

підрозділами поліції, з одного боку, й органами влади, підприємствами, 

організаціями та установами, з другого боку, в процесі централізованого 

постачання матеріальних, технічних і військових ресурсів (сировина, паливо, 

обладнання, речове майно, матеріали, зброя та боєприпаси); виконання 

договорів купівлі-продажу (оптова торгівля), реалізація фондів комісійного й 

роздрібного продажу продуктів та засобів виробництва; подання матеріально-

технічної допомоги та фінансування їх діяльності. 

 

Питання що розглядаються: 

1. Поняття та види матеріально-технічного забезпечення поліції 

2. Порядок забезпечення речовим майном осіб начальницького і рядового 

складу поліції. Норми забезпечення форменим одягом осіб начальницького і 

рядового складу поліції. 

3. Організація продовольчого забезпечення в поліції 

4. Забезпечення поліції транспортними засобами, їх норми належності, 

експлуатації, порядок списання та відчуження 
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ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

1. Поняття, значення та види ресурсного забезпечення Національної 

поліції. 

2. Види ресурсного забезпечення. 

3. Сутність та особливості організації ресурсного забезпечення 

Національної поліції. 

4. Доходи держави, організації, населення. Джерела доходів. 

5. У чому полягає моніторинг ефективності управління об’єктами 

державної власності. 

6. Що є критеріями визначення ефективності управління об’єктами 

державної власності. 

7. Класифікація державних (публічних) фінансів. 

8. Зміст фінансового забезпечення. 

9. Фінансування діяльності органів Національної поліції. 

10. Фінансування за рахунок коштів Державного бюджету. 

11. Фінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів. 

12. Фінансування за рахунок коштів, що отримані за надання оплатних 

адміністративних послуг у розмірі, визначеному законодавством 

України. 

13. Які права мають керівники органів, закладів та установ Національної 

поліції щодо: установлювати посадові оклади, надбавки, здійснювати 

преміювання поліцейських та надавати поліцейським матеріальну 

допомогу. 

14. Які надбавки та доплати передбачаються виплачувати у Національній 

поліції. 

15. Назвіть основні заходи щодо ефективного та раціонального 

використання державних коштів, передбачених для утримання органів 

державної влади та інших державних органів, утворених органами 

державної влади підприємств, установ та організацій, які 

використовують кошти державного бюджету. 

16. Назвіть перелік товарів, які підлягають централізованому забезпеченню. 

Хто має право здійснювати закупівлі необхідних товарів, робіт чи 

послуг тощо. 

17. Які обов’язки покладаються на керівників територіальних (у тому числі 

міжрегіональних) органів поліції та установ поліції. 

18. Що входить до складу грошового забезпечення поліцейським 

Національної поліції. 

19. Правові акти. Види правових актів за формою вираження. 

20. Основні структурні елементи нормативно-правового акта. 

21. Види правових актів за юридичною субординацією. 

22. Ознаки нормативно-правового акта. 

23. Основні структурні елементи нормативно-правового акта. 
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24. Як визначається грошове забезпечення поліцейських. 

25. Щомісячні надбавки, що  виплачується поліцейським, які безпосередньо 

зайняті на шифрувальній роботі. 

26. Яка і ким встановлюється щомісячна надбавка поліцейським, які 

виконують функції державного експерта з питань таємниць. 

27. Яка установлюється надбавка до посадових окладів та в залежності від 

чого поліцейським, які проходять службу в умовах режимних обмежень 

та за своїми функціональними обов’язками постійно працюють з 

відомостями, що становлять державну таємницю. 

28. Які доплати (у якому розмірі), та на основі чого виплачуються 

поліцейським за: за науковий ступінь кандидата наук; за науковий 

ступінь доктора наук. 

29. Які доплати (у якому розмірі), встановлюються поліцейським, які 

займають посади, пов’язані з педагогічною (викладацькою) або 

науковою діяльністю, і мають учене звання доцента (старший науковий 

співробітник). 

30. Які доплати (у якому розмірі), встановлюються поліцейським які 

виконують службові обов’язки в нічний час. 

31. Тактико-технічний паспорт чергової служби.  Перелік  приміщень і 

устаткування чергової служби органу (підрозділу) поліції. 

32. Загальні поняття механізму речового забезпечення персоналу 

Державної кримінально-виконавчої служби. 

33. Забезпечення речовим майном поточного забезпечення. Класифікація 

майна (особисте та інвентарне). 

34. Забезпечення інвентарним майном. Хто має право на забезпечення 

речовим майном. 

35. Вибракування та списання речового майна. 

36. Облік речового майна. Звітність з питань речового забезпечення. 

37. Норми забезпечення речовим майном персоналу Державної 

кримінально-виконавчої служби. 

38. Поняття: однострій, форма одягу, цивільний одяг (взуття). 

39. Поняття: парадно-вихідної, повсякденної та спеціальної форми одягу. 

40. Порядок носіння повсякденної та спеціальної форми одягу. 

41. Умови переходу на літню або зимову форму одягу. 

42. Що належить до головних уборів, до верхнього одягу, до білизни, до 

взуття. 

43. Які вимоги до взуття до парадно-вихідної та повсякденної форм одягу. 

44. Що входить до парадно-вихідної форми одягу. 

45. Що входить до повсякденної форми одягу. 

46. Що входить до спеціальної форми одягу. 

47. Умови, класифікація та носіння окремих предметів однострою 

поліцейських. 

48. Знаки розрізнення поліцейських. 

49. Носіння орденів, медалей та інших нагрудних знаків. 
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50. Поняття: боєприпаси, зброя, прилади та інше захисне спорядження, 

спеціальні засоби. 

51. Поняття: відповідальний за озброєння, службово-бойові завдання, 

табель забезпечення озброєнням. 

52. Забезпечення озброєнням у Національній поліції України. 

53. Закупівля озброєння. 

54. Служба озброєння та її завдання. 

55. Порядок отримання поліцейськими зброї, боєприпасів, спеціальних 

засобів та засобів індивідуального захисту. 

56. Підстави для видачі поліцейському зброї, боєприпасів, спеціальних 

засобів та засобів індивідуального захисту. 

57. Черговість і строки видачі (заміни) зброї, боєприпасів, спеціальних 

засобів та засобів індивідуального захисту. 

58. Надлишкове озброєння та його передання до УЗНП. 

59. Правила перевезення озброєння залізничним, автомобільним, 

повітряним та водним транспортом. 

60. Порядок передання озброєння між органами поліції та установами. 

61. Умови у разі коли зброя та боєприпаси підлягають здаванню до КЗЗ за 

місцем одержання. 

62. У яких випадках допускається постійне зберігання і носіння табельної 

вогнепальної зброї, боєприпасів і спеціальних засобів поліцейськими. 

63. Як здійснюється видача на постійне зберігання і носіння поліцейськими 

озброєння. 

64. Відмова у видачі поліцейському для постійного зберігання і носіння 

табельної вогнепальної зброї, боєприпасів та спеціальних засобів. 

65. Умови зберігання табельної вогнепальної зброї та боєприпасів. 

66. Яким чином зберігаються кулемети та інше озброєння, установлене на 

бронемашинах. 

67. На кого покладається контроль за зберіганням озброєння, яке є речовим 

доказом у кримінальному провадженні. 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

Основні нормативно-правові акти: 

 

1. Конституція України. ВВР України. К., 1996. № 30. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 

2. Цивільний кодекс України. Документ 435-IV, чинний, поточна редакція 

– Редакція від 01.01.2020, підстава – 123-IX, 198-IX. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15. 



 10 

3. Житловий кодекс Української РСР. Документ 5464-X, чинний, поточна 

редакція — Редакція від 01.01.2020, підстава – 294-IX. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5464-10. 

4. Господарський кодекс України. Документ 436-IV, чинний, поточна 

редакція – Редакція від 01.01.2020, підстава – 123-IX. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 

5. Закон України від 02 липня 2015 року № 580-VII «Про Національну 

поліцію». Документ 580-VIII, чинний, поточна редакція – Редакція від 

01.01.2020, підстава – 294-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19. 

6. Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців 

та членів їх сімей». Документ 2011-XII, чинний, поточна редакція – Редакція 

від 01.01.2020, підстава - 294-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2011-

12. 

7. Закон України «Про охорону праці». Документ 2694-XII, чинний, 

поточна редакція – Редакція від 27.12.2019, підстава – 341-IX. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12. 

8. Закон України «Про інвестиційну діяльність». Документ 1560-XII, 

чинний, поточна редакція – Редакція від 20.10.2019, підстава - 155-IX. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12. 

9. Закон України «Про оренду державного та комунального майна». 

Документ 157-IX, чинний, поточна редакція – Прийняття від 03.10.2019. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-20. 

10. Закон України «Про інформацію». Документ 2657-XII, чинний, поточна 

редакція – Редакція від 21.12.2019, підстава - 324-IX. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12. 

11. Закон України «Про охорону праці». Документ 2694-XII, чинний, 

поточна редакція – Редакція від 27.12.2019, підстава - 341-IX. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12. 

12. Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту». Документ 3551-XII, чинний, поточна редакція – Редакція від 

01.01.2020, підстава – 2671-VIII, 430-IX. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12 

13. Закон України «Про державну таємницю». Документ 3855-XII, чинний, 

поточна редакція – Редакція від 05.08.2018, підстава - 2509-VIII. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12. 



 11 

14. Закон України «Про енергозбереження». Документ 74/94-ВР, чинний, 

поточна редакція – Редакція від 23.07.2017, підстава – 2095-VIII. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/94-%D0%B2%D1%80. 

15. Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність». Документ 

1314-VII, чинний, поточна редакція – Редакція від 03.07.2019, підстава - 2740-

VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1314-18. 

16. Закон України «Про передачу об'єктів права державної та комунальної 

власності». Документ 147/98-ВР, чинний, поточна редакція — Редакція від 

04.06.2017, підстава – 1999-VIII. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/147/98-%D0%B2%D1%80. 

17. Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів 

органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист». 

Документ 203/98-ВР, чинний, поточна редакція – Редакція від 31.08.2018, 

підстава - 2462-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/203/98-

%D0%B2%D1%80. 

18. Закон України «Про державне оборонне замовлення». Документ 464-

XIV, чинний, поточна редакція – Редакція від 03.02.2019, підстава – 2672-VIII. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/464-14. 

19. Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності». Документ 

3038-VI, чинний, поточна редакція – Редакція від 01.01.2020, підстава - 132-IX. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17. 

20. Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки». Документ 2245-III, 

чинний, поточна редакція – Редакція від 26.04.2014, підстава - 1193-VII. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2245-14 

21. Закон України «Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ 

України». Документ 3460-IV, чинний, поточна редакція – Редакція від 

07.10.2018, підстава - 2337-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-

15. 

22. Закон України «Про альтернативні джерела енергії». Документ 555-IV, 

чинний, поточна редакція – Редакція від 09.08.2019, підстава - 2755-VIII. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555-15. 

23. Закон України «Про телекомунікації». Документ 1280-IV, чинний, 

поточна редакція – Редакція від 25.12.2019, підстава – 102-IX. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1280-15. 

24. Закон України «Про звернення громадян». Документ 393/96-ВР, 

чинний, поточна редакція – Редакція від 01.01.2020, підстава - 198-IX. URL: 

https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80. 



 12 

25. Закон України «Про будівельні норми». Документ 1704-VI, чинний, 

поточна редакція – Редакція від 19.10.2019, підстава - 156-IX. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1704-17. 

26. Закон України «Про захист персональних даних». Документ 2297-VI, 

чинний, поточна редакція – Редакція від 21.12.2019, підстава – 324-IX. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17. 

 

 

Накази та Постанови Міністерства внутрішніх справ України: 

 

1. Постанова Кабінету Міністрів України № 988 – 11.11.2015 «Про 

грошове забезпечення поліцейських Національної поліції» (з останніми змінами 

від 21.08.2019). 

2. Наказ МВС України № 260 - 06.04.2016 «Про затвердження 

Порядку та умов виплати грошового забезпечення поліцейським Національної 

поліції та курсантам вищих навчальних закладів МВС із специфічними 

умовами навчання» (з останніми змінами від 29.01.2018). 

3. Рекомендовані граничні розміри надбавки за специфічні умови 

проходження служби в поліції поліцейських міжрегіональних територіальних 

органів Національної поліції – вих.№8714/09/29-2019 від 26.07.1019 

(доповнення Національної поліції до Постанови Кабінету Міністрів України № 

988 – 11.11.2015 «Про грошове забезпечення поліцейських Національної 

поліції». 

4. Наказ МВС України № 259 – 06.04.2016 «Про затвердження 

Інструкції про розміри та умови виплати винагороди поліцейським за 

безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, 

відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та 

Луганській областях чи в антитерористичній операції, інших заходах в умовах 

особливого періоду» (з останніми змінами від 08.10.2018). 

5. Постанова Кабінету Міністрів України № 823 – 30.09.2015 «Про 

однострій поліцейських» (з останніми змінами від 19.04.2017) 

6. Наказ МВС України № 718 – 19.08.2017 «Про затвердження Правил 

носіння однострою поліцейських». 

7. Наказ МВС України № 772 – 12.09.2017 «Про затвердження 

Порядку забезпечення поліцейських одностроєм (у мирний час)». 



 13 

8. Наказ МВС України № 530 – 22.06.2016 «Про затвердження норм 

належності однострою поліцейських (у мирний час)» (з останніми змінами від 

08.09.2017). 

9. Наказ МВС України № 347 – 26.04.2017 «Про організацію 

виготовлення та видачі службових посвідчень Національної поліції України». 

10. Наказ МВС України № 1614 – 23.12.2015 «Про організацію видачі 

спеціальних жетонів поліцейським» (з останніми змінами від 11.05.2017). 

11. Наказ МВС України № 38 – 18.01.2013 «Про відомчі заохочувальні 

відзнаки МВС України» (з останніми змінами від 31.07.2013. УВАГА: 

заохочувальні відзнаки в поліції передбачені наказом Національної поліції 

України № 317 – 25.04.2019). 

12. Наказ Національної поліції України № 506 – 27.05.2019 «Про 

централізоване матеріально-технічне забезпечення органів (підрозділів) поліції, 

закладів та установ, що належать до сфери управління Національної поліції 

України» 

13. Наказ Національної поліції України № 78 – 31.01.2017 «Про 

питання централізованого ресурсного забезпечення органів і підрозділів 

Національної поліції України». 

14. Наказ МВС України № 757 – 07.09.2017 «Про затвердження 

Порядку використання і зберігання транспортних засобів Національної поліції 

України» (з останніми змінами від 08.05.2019). 

 

 

Монографії та інші наукові видання: 

 

1. Салманова О. Ю. Правові акти в управлінській діяльності Національної 

поліції України: монографія. Харків : Панов, 2016. 460 с. 

2. Михалюк С. Правотворчість як складова державного управління. Вісн. 

Нац. акад. держ. управл. при Президентові України. 2009. № 1. С. 191–197. 

3. Мінченко О. В. Теоретико-методологічні аспекти праворозуміння 

законності / О. В. Мінченко. // Юрид. вісн. – 2012. – № 1 (22). – С. 23–26. 

4. Мартиненко О., Захаров Є. Стратегія розвитку органів внутрішніх справ 

(текст проекту). Закон і бізнес. 2014. URL: http://zib.com.ua/ua/print/101834. 

5. Лебеденко В. І. Юридична техніка: поняття, призначення, методологічні 

засади застосування. Інформаційне право. 2014. № 2(11). С. 52–56. 

Інші джерела: 

 



 14 

1. Офіційний сайт Національної бібліотеки ім. Вернадського – 

www.biblvernad.org.ua. 

2. Нормативна база (будь-які правові пошукові системи, включно системи, 

що розташовані на офіційних сайтах в мережі Інтернет відповідних органів). 

3. Науково-технічна бібліотека. Читальня on-line. http://library.tu.edu.te.ua 

 

 


