
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ПІДРОЗДІЛІВ 

ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Кафедра адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності  
 

 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ КУРСАНТІВ 

 
з навчальної дисципліни ««АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРЕВЕНТИВНОЇ 

ТА ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ» 
 

спеціальність 081 «Право» 

для здобувачів вищої освіти 1 курсу факультету ПФППД, 

що навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпро – 2016 



 

 

2 

 

Завдання для самостійної роботи курсантів з навчальної дисципліни Актуальні 

проблеми превентивної та профілактичної діяльності національної поліції» для 

здобувачів вищої освіти 1 курсу факультету ПФППД що навчаються на 

другому (магістерському) рівні вищої освіти, спеціальності 081 «Право»  / 
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Завдання для самостійної роботи 

 

ТЕМА 1. ПРАВОВІ ОСНОВИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПОЛІЦІЇ ЩОДО ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ. 

 

 

 

1. Поняття та зміст профілактики як виду соціальної практики. 

Профілактика правопорушень органами національної поліції. 

2. Правова основа діяльності поліції превентивної діяльності по 

профілактиці правопорушень. 

3. Завдання поліції превентивної діяльності при профілактиці 

правопорушень. 

 

 

 

4. Поняття та зміст профілактики як виду соціальної практики. 

Профілактика правопорушень органами національної поліції. 

5. Правова основа діяльності поліції превентивної діяльності по 

профілактиці правопорушень. 

6. Завдання поліції превентивної діяльності при профілактиці 

правопорушень. 

 

 

ТЕМА 2. ПОНЯТТЯ, ФОРМИ ТА МЕТОДИ ЗАГАЛЬНОЇ 

ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ В ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ. 

 

1. Поняття та зміст загальної профілактики правопорушень в 

діяльності поліції превентивної діяльності. 

2. Методи одержання даних поліції превентивної діяльності про 

причини та умови, які сприяють вчиненню адміністративних правопорушень. 

3. Взаємодія поліції превентивної діяльності з державними та 

громадськими організаціями щодо усунення загальних причин та умов, що 

сприяють вчиненню адміністративних правопорушень. 

 

 

ТЕМА 3. ІНДИВІДУАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

ПОЛІЦІЇ 
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1. Поняття та зміст індивідуальної профілактики. Завдання індивідуальної 

профілактики правопорушень в діяльності поліції превентивної діяльності 

2. Форми індивідуально-профілактичного впливу в діяльності поліції 

превентивної діяльності 

3. Здійснення адміністративного поліції превентивної діяльності при 

індивідуально-профілактичній роботі. 

 

 

 

ТЕМА 4. АДМІНІСТРАТИВНО-НАГЛЯДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

ДІЛЬНИЧНИХ ІНСПЕКТОРІВ ПОЛІЦІЇ 

 

1. Види адміністративних правопорушень та заходи по їх профілактиці, що 

здійснюються поліцією превентивної діяльності у сільській місцевості. 

2. Специфіка організації профілактичної роботи поліції превентивної діяльності 

у сільській місцевості. 

3. Взаємодія поліції превентивної діяльності з сільськими та селищними 

радами, а також посадовими особами районних адміністрацій у профілактиці 

правопорушень. 

 

 

ТЕМА 5. АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

ПОЛІЦІЇ 

 

1. Поняття та зміст адміністративно-юрисдикційної діяльності поліції.  

2. Характеристика адміністративних правопорушень, підвідомчих поліції.  

 

ТЕМА 6. ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙОМУ  ДІЛЬНИЧНИМИ 

ІНСПЕКТОРАМИ ПОЛІЦІЇ ЗАЯВ ТА ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО ВЧИНЕННЯ 

ПРАВОПОРУШЕНЬ 

 

1. Яким чином визначено регулювання загальної та індивідуальної 

профілактики згідно Наказу   № 550 від  11.11.2010  «Про затвердження 

Положення   про службу дільничних інспекторів поліції  в системі Міністерства 

внутрішніх справ України»? 

2. Скласти  протокол усної заяви про адміністративне 

правопорушення за ст. 173 КУпАП. 

3. Скласти пояснення від свідків по факту адміністративного 

правопорушення за ст. 173 КУпАП. 

4. Постановка на профілактичний облік осіб   звільнених з місць 

позбавлення волі, які відбували покарання за  умисний  злочин  і в яких 

судимість не знято або не погашено у встановленому законом порядку. 

5. Постановка на профілактичний облік осіб   засуджених за вчинення 

злочинів,  виконання вироку щодо яких не пов'язано із позбавленням волі. 
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ТЕМА 7. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛІЦІЇ 

ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ РЕАГУВАННЯ НА ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО 

ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ІНШІ ПОДІЇ 

1. Поняття і завдання загальної та індивідуальної профілактичної 

діяльності поліції превентивної діяльності щодо окремих видів злочинів. 

2. Тактика виявлення осіб, схильних до скоєння злочинів та 

профілактична робота з ними.  

3. Адміністративно-правові заходи попередження злочинності поліцією 

превентивної діяльності 

 

 

 

Індивідуальні завдання 

 

ТЕМА 1. ПРАВОВІ ОСНОВИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ 

ЩОДО ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ. 

 

1. Підбір нормативно-правових актів, що регламентують діяльність 

Національної поліції щодо профілактики правопорушень (в електронному 

вигляді). 

 

ТЕМА 2. ПОНЯТТЯ, ФОРМИ ТА МЕТОДИ ЗАГАЛЬНОЇ 

ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ В ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ. 

 

 

1. Удосконалення правового регулювання діяльності поліції щодо 

форм та методів загальної профілактики правопорушень в діяльності поліції. 

2. Історія розвитку та становлення служби ППД. 

3. Шляхи удосконалення діяльності поліції превентивної діяльності в 

умовах реформування системи МВС. 

4. Підготувати теку-накопичувач з нормативно-правовими актами що 

регулюють діяльність служби поліції превентивної діяльності. 

 

ТЕМА 3. ІНДИВІДУАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

ПОЛІЦІЇ 

. 

1. Повноваження поліції щодо контролю за особами, які перебувають у 

нього на профілактичному обліку.  

2. Порядок зняття осіб з профілактичного обліку. 

3. Проведення службової перевірки щодо поліції превентивної діяльності за 

фактами здійснення злочинів особами, які перебувають на профілактичному 

обліку в органах національної поліції. 
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4. Взаємодія поліції превентивної діяльності з працівниками інших 

підрозділів поліції щодо індивідуально-профілактичної роботи. 

5. Критерії оцінювання ефективності індивідуально-профілактичної роботи 

поліції  

6. Розробити примірний план профілактичної бесіди з різними категоріями 

правопорушників (особами, які вчиняють насильство у сім’ї; хронічними 

алкоголіками, наркоманами; особами, які вчинили адміністративне 

правопорушення; малолітніми правопорушниками та ін). 

 

 

ТЕМА 4. АДМІНІСТРАТИВНО-НАГЛЯДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

ДІЛЬНИЧНИХ ІНСПЕКТОРІВ ПОЛІЦІЇ  
 

1. Організація діяльності поліції превентивної діяльності за окремими 

напрямками. 

2. Адміністративна відповідальність за порушення правил 

адміністративного нагляду.   

3. Контроль поліції превентивної діяльності за дотриманням особами 

правил адміністративного нагляду.  

4. Скласти справу щодо раніше засуджених, яким встановлено 

адміністративний нагляд. 

5. Скласти справу про адміністративне правопорушення передбачене 

ст. 187 КУпАП. Порушення правил адміністративного нагляду 

 

 

ТЕМА 5. АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

ПОЛІЦІЇ 

 

 

1. Взаємодія поліції ї з працівниками оперативних та слідчих 

підрозділів у попередженні та розкритті злочинів.  

2. Здійснення поліції аналізу оперативної обстановки на 

адміністративній дільниці.  

3. Завдання поліції щодо розкриття злочинів.  

4. Роль служби поліції в організації охорони громадського порядку за 

єдиною дислокацією.  

5. Методика встановлення поліції довірчих відносини з громадянами з 

метою отримання інформації, яка сприяє попередженню та розкриттю злочинів, 

інших правопорушень, розшуку злочинців та осіб, зниклих безвісти.  

6. Зробити аналіз оперативної обстановки на території дільниці за 

неділю, місяць, квартал. 

 

ТЕМА 6. ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙОМУ  ДІЛЬНИЧНИМИ 

ІНСПЕКТОРАМИ ПОЛІЦІЇ ЗАЯВ ТА ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО ВЧИНЕННЯ 

ПРАВОПОРУШЕНЬ 
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1. Порядок розгляду звернень громадян правоохоронними органами 

інших держав. 

2. Особливості розгляду звернень громадян про вчинення насильства 

в сім’ї.Особливості розгляду колективних звернень. 

3. Порядок розгляду звернень громадян правоохоронними органами 

інших держав. 

4. Особливості розгляду звернень громадян про вчинення насильства 

в сім’ї. 

5. Особливості розгляду колективних звернень. 

 

ТЕМА 7. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛІЦІЇ 

ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ РЕАГУВАННЯ НА ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО 

ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ІНШІ ПОДІЇ 

 

1. Порядок розгляду звернень громадян правоохоронними органами 

інших держав. 

2. Особливості розгляду звернень громадян про вчинення насильства 

в сім’ї. Особливості розгляду колективних звернень. 

3. Порядок розгляду звернень громадян правоохоронними органами 

інших держав. 

4. Особливості розгляду звернень громадян про вчинення насильства 

в сім’ї. 

5. Особливості розгляду колективних звернень. 

Примітка: завдання для самостійної та індивідуальної роботи доводяться до 

відома курсантів (студентів, слухачів) на початку вивчення дисципліни 
 

 


