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1. Завдання для самостійної роботи 

 

ТЕМА 1. Поняття та зміст адміністративно-юрисдикційної діяльності 

поліції превентивної діяльності 

1. Дати поняття та перерахувати ознаки адміністративно-юрисдикційної 

діяльності Національної поліції.  

2. Визначити підстави та зміст адміністративно-юрисдикційної діяльності 

Національної поліції. 

3. Визначити види адміністративно-юрисдикційної діяльності 

Національної поліції. 

4. Визначити місце поліції превентивної діяльності в системі суб’єктів 

адміністративної юрисдикції. 

Рекомендована література до Теми 1: 1.1, 1.3, 1.5, 1.10, 2.9, 3.4, 3.5. 

 

ТЕМА 2. Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції 

превентивної діяльності щодо розгляду та вирішення скарг громадян 

1. Перелічити законодавчі акти, що закріплюють право на звернення в 

Україні. 

2. Проаналізувати види звернень громадян та розкрити їх зміст. 

3. Розглянути особливості розгляду звернень громадян органами 

Національної поліції. 

4. Проаналізувати порядок особистого прийому громадян в органах 

Національної поліції. 

Рекомендована література до Теми 2: 1.8, 1.10, 2.4, 2.7, 2.9, 3.4, 3.5. 

 

ТЕМА 3. Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції 

превентивної діяльності щодо провадження у справах про адміністративні 

правопорушення 

1. Дати поняття провадженню в справах про адміністративні 

правопорушення.  

2. Визначити основні і додаткові стадії провадження у справах про 

адміністративні правопорушення. 

3. Охарактеризувати учасників провадження в справах про 

адміністративні правопорушення. 

4. Визначити місце Національної поліції серед суб’єктів адміністративно-

деліктної юрисдикції. 

Рекомендована література до Теми 3: 1.6, 1.8, 1.10, 2.3, 2.9, 3.4, 3.5. 

 

ТЕМА 4. Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції 

превентивної діяльності щодо застосування заходів дисциплінарної 

відповідальності 

1. Дати поняття заходів дисциплінарної відповідальності, що 

застосовуються в діяльності Національної поліції. 
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2. Охарактеризувати підстави застосування заходів дисциплінарної 

відповідальності в діяльності Національної поліції. 

3. Визначити поняття та стадії службового розслідування. 

4. Охарактеризувати учасників дисциплінарного провадження 

(службового розслідування) в органах Національної поліції. 

Рекомендована література до Теми 4: 1.8, 1.10, 2.9, 3.4, 3.5. 

 

ТЕМА 5. Особливості адміністративно-юрисдикційної діяльності 

поліції превентивної діяльності у справах про адміністративні 

правопорушення, що посягають на громадський порядок та громадську 

безпеку 

1. Визначити основні особливості провадження в справах про 

адміністративні правопорушення, що посягають на громадський порядок та 

громадську безпеку 

2. Охарактеризувати стадії провадження у справах про адміністративні 

правопорушення, що посягають на громадський порядок та громадську безпеку 

3. Проаналізувати поняття та види засобів забезпечення провадження у 

справах про адміністративні правопорушення, що посягають на громадський 

порядок та громадську безпеку 

4. Визначити заходи адміністративної відповідальності, які передбачено 

за вчинення адміністративних правопорушень, що посягають на громадський 

порядок та громадську безпеку. 

Рекомендована література до Теми 5: 1.6, 1.10, 2.8, 2.9, 3.4, 3.5. 

 

ТЕМА 6. Особливості адміністративно-юрисдикційної діяльності 

поліції превентивної діяльності в справах про адміністративні 

правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху 

1. Визначити поняття та види правопорушень, що посягають на безпеку 

дорожнього руху.  

2. Охарактеризувати учасників провадження в справах про 

адміністративні правопорушення, що посягають на безпеку дорожнього руху та 

їх процесуальний статус. 

3. Встановити процесуальний порядок діяльності Національної поліції у 

справах про адміністративні правопорушення, що посягають на безпеку 

дорожнього руху.  

4. Визначити особливості оформлення матеріалів про правопорушення у 

сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. 

Рекомендована література до Теми 6: 1.6, 1.9, 1.10, 2.1, 2.9, 3.4, 3.5. 

 

ТЕМА 7. Особливості застосування поліцією заходів забезпечення 

провадження в справах про адміністративні правопорушення у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху 

1. Визначити поняття та види заходів забезпечення провадження у 

справах про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху. 



 

 

5 

 

2. Проаналізувати процесуальний порядок застосування заходів 

забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення у 

сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. 

3. Розкрити процедуру застосування окремих заходів забезпечення 

провадження у справах про адміністративні правопорушення у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху. 

4. Визначити порядок оскарження заходів забезпечення провадження у 

справах про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху. 

Рекомендована література до Теми 7: 1.6, 1.9, 1.10, 2.1, 2.9, 3.4, 3.5. 

 

ТЕМА 8. Особливості адміністративно-юрисдикційної діяльності 

поліції превентивної діяльності у справах про адміністративні 

правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління 

1. Охарактеризувати правопорушення, що посягають на встановлений 

порядок управління. 

2. Визначити особливості порядку провадження в справах про 

адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок 

управління. 

3. Визначити порядок складання та зміст процесуальних документів, які 

складаються у справах про адміністративні правопорушення, що посягають на 

встановлений порядок управління. 

4. Визначити процесуальний порядок застосування заходів забезпечення 

провадження у справах про адміністративні правопорушення, що посягають на 

встановлений порядок управління. 

Рекомендована література до Теми 8: 1.6, 1.10, 2.9, 2.14, 3.4, 3.5. 

 

ТЕМА 9. Особливості адміністративно-юрисдикційної діяльності 

поліції превентивної діяльності в справах про адміністративні 

правопорушення у сфері дозвільної системи 

1. Дати поняття та види правопорушень у сфері дозвільної системи.  

2. Визначити процесуальний порядок провадження в справах про 

адміністративні правопорушення у сфері дозвільної системи. 

3.Охарактеризувати види процесуальних документів, що складаються у 

справах про адміністративні правопорушення у сфері дозвільної системи. 

4. Визначити основні заходи забезпечення провадження у справах про 

адміністративні правопорушення у сфері дозвільної системи та розкрити їх 

зміст. 

Рекомендована література до Теми 9: 1.6, 1.10, 2.9, 2.11, 3.4, 3.5. 
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2. Індивідуальні завдання 

 

ТЕМА 1. Поняття та зміст адміністративно-юрисдикційної діяльності 

поліції превентивної діяльності 

Підготовка рефератів та доповідей за темами: 

1. Принципи адміністративно-юрисдикційної діяльності Національної 

поліції.  

2. Основні критерії поділу стадій провадження у справах про 

адміністративні правопорушення. 

3. Патрульна поліція як суб’єкт адміністративної юрисдикції. 

4. Співвідношення адміністративно-юрисдикційної діяльності 

Національної поліції з іншими видами адміністративної діяльності. 

Скласти службові (процесуальні) документи за фабулою обраної статті з 

розглянутої теми: рапорт; пояснювальна записка; протокол про адміністративне 

правопорушення; протокол особистого огляду; протокол вилучення; протокол 

про адміністративне затримання; пояснення щодо вчинення правопорушення; 

постанова у справі про адміністративне правопорушення. 

 

ТЕМА 2. Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції 

превентивної діяльності щодо розгляду та вирішення скарг громадян 

Підготовка рефератів та доповідей за темами: 

1. Поліцейські як суб’єкти розгляду звернень громадян. 

2. Особливості розгляду окремих категорій заяв і повідомлень в органах 

Національної поліції. 

3. Специфіка прийняття усних та письмових звернень громадян в органах 

Національної поліції. 

Скласти службові (процесуальні) документи за фабулою обраної статті з 

розглянутої теми: рапорт; пояснювальна записка; заява; пропозиція; скарга; 

електронне звернення. 

 

ТЕМА 3. Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції 

превентивної діяльності щодо провадження у справах про адміністративні 

правопорушення 

Підготовка рефератів та доповідей за темами: 

1. Основні види адміністративно-юрисдикційної діяльності Національної 

поліції.  

2. Поняття і зміст спрощеного провадження у справах про 

адміністративні правопорушення. 

3. Підрозділи превентивної діяльності Національної поліції як суб’єкти 

адміністративно-юрисдикційної діяльності. 

Скласти службові (процесуальні) документи за фабулою обраної статті з 

розглянутої теми: протокол про адміністративне правопорушення; протокол 
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про адміністративне затримання; постанова у справі про адміністративне 

правопорушення. 

 

ТЕМА 4. Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції 

превентивної діяльності щодо застосування заходів дисциплінарної 

відповідальності 

Підготовка рефератів та доповідей за темами: 

1. Дотримання законності при застосуванні заходів дисциплінарної 

відповідальності в органах Національної поліції.  

2. Види документів, що складаються в ході службового розслідування в 

органах Національної поліції та їх зміст. 

3. Порядок оскарження рішення щодо застосування дисциплінарного 

стягнення в судовому і позасудовому порядку. 

Скласти службові (процесуальні) документи за фабулою обраної статті з 

розглянутої теми: рапорт; пояснювальна записка; рішення; висновок; наказ. 

 

ТЕМА 5. Особливості адміністративно-юрисдикційної діяльності 

поліції превентивної діяльності у справах про адміністративні 

правопорушення, що посягають на громадський порядок та громадську 

безпеку 

Підготовка рефератів та доповідей за темами: 

1. 1. Забезпечення органами Національної поліції виконання 

прийнятого рішення у справі про адміністративне правопорушення.  

2. 2. Поняття доказів та їх оцінка при здійсненні провадження у 

справах про адміністративні правопорушення. 

3. Порядок складання та зміст процесуальних документів, що 

складаються у справах про адміністративні правопорушення, що посягають на 

громадський порядок та громадську безпеку. 

Скласти службові (процесуальні) документи за фабулою обраної статті з 

розглянутої теми: рапорт; протокол про адміністративне правопорушення; 

протокол особистого огляду; протокол вилучення; постанова у справі про 

адміністративне правопорушення. 

 

ТЕМА 6. Особливості адміністративно-юрисдикційної діяльності 

поліції превентивної діяльності в справах про адміністративні 

правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху 

Підготовка рефератів та доповідей за темами: 

1. Фіксація адміністративних правопорушень в сфері забезпечення 

безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі. 
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2. Оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні 

правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не 

в автоматичному режимі. 

3. Порядок виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, 

наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських 

препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. 

Скласти службові (процесуальні) документи за фабулою обраної статті з 

розглянутої теми: рапорт; протокол особистого огляду; протокол вилучення; 

протокол про адміністративне затримання; пояснення щодо вчинення 

правопорушення; постанова у справі про адміністративне правопорушення. 

 

ТЕМА 7. Особливості застосування поліцією заходів забезпечення 

провадження в справах про адміністративні правопорушення у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху 

Підготовка рефератів та доповідей за темами: 

1. Процесуальний порядок відсторонення водія від керування 

транспортним засобом та направлення на огляд на стан алкогольного, 

наркотичного чи іншого сп’яніння. 

2. Процесуальний порядок тимчасового вилучення посвідчення водія. 

3. Процесуальний порядок тимчасового затримання транспортного засобу. 

Скласти службові (процесуальні) документи за фабулою обраної статті з 

розглянутої теми: рапорт; акт огляду на стан алкогольного сп’яніння з 

використанням спеціальних технічних засобів; протокол про адміністративне 

затримання; постанова у справі про адміністративне правопорушення. 

 

ТЕМА 8. Особливості адміністративно-юрисдикційної діяльності 

поліції превентивної діяльності у справах про адміністративні 

правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління 

Підготовка рефератів та доповідей за темами: 

1. Правопорушення, що посягають на встановлений порядок діяльності 

органів влади: поняття, види та юридичний аналіз. 

2. Особливості розгляду справ про адміністративні правопорушення, що 

посягають на встановлений порядок управління. 

3. Докази у справах про адміністративні правопорушення, що посягають 

на встановлений порядок управління. 

Скласти службові (процесуальні) документи за фабулою обраної статті з 

розглянутої теми: протокол про адміністративне правопорушення; протокол 

особистого огляду; протокол про адміністративне затримання; пояснення щодо 

вчинення правопорушення; постанова у справі про адміністративне 

правопорушення. 

 

ТЕМА 9. Особливості адміністративно-юрисдикційної діяльності 

поліції превентивної діяльності в справах про адміністративні 

правопорушення у сфері дозвільної системи 
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Підготовка рефератів та доповідей за темами: 

1. Адміністративно-юрисдикційні повноваження посадових осіб 

Національної поліції у сфері дозвільної системи. 

2. Документообіг у справах про адміністративні правопорушення у сфері 

дозвільної системи. 

3. Особливості розгляду справ про адміністративні правопорушення у 

сфері дозвільної системи. 

Скласти службові (процесуальні) документи за фабулою обраної статті з 

розглянутої теми: рапорт; протокол про адміністративне правопорушення; 

протокол особистого огляду; протокол вилучення; протокол про 

адміністративне затримання; пояснення щодо вчинення правопорушення; 

постанова у справі про адміністративне правопорушення. 

 

Примітка: завдання для самостійної та індивідуальної роботи 

доводяться до відома слухачів  на початку вивчення дисципліни 

 


