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Завдання для самостійної роботи 

 

ТЕМА 1. Поняття та законодавче забезпечення взаємодії підрозділів 

Національної поліції з громадськістю. 

 

1. Публічна безпека і порядок як основні категорії, що визначають 

предмет адміністративної діяльності Національної поліції. 

2. Напрямки та види адміністративної діяльності Національної поліції. 

 

 

ТЕМА 2. Зміст організації діяльності та взаємодії підрозділів Національної 

поліції з громадськістю 

 

1. Зміст організації та діяльності громадських формувань з охорони 

громадського порядку Україні. 

2. Взаємодія поліції  з  громадськістю  щодо правозахисної діяльності в 

зарубіжних країнах. 

3. Форми та методи участі громадських формувань в охороні правопорядку та 

громадської безпеки.  

 

ТЕМА 3. Форми та методи адміністративної діяльності Національної 

поліції з громадськістю. Поліцейські заходи. 

 

1. Правові форми адміністративної діяльності поліції. 

2. Не правові форми адміністративної діяльності поліції. 

3. Особливості діловодства в Національній поліції. 

4. Форми вираження організаційних дій. 

5. Проведення службової перевірки за фактами здійснення злочинів 

особами, які перебувають на профілактичному обліку в органах національної 

поліції. 

6. Взаємодія громадськості з працівниками інших підрозділів поліції щодо 

індивідуально-профілактичної роботи. 
 

ТЕМА 4. Забезпечення прав і свобод людини, законності та дисципліни в 

адміністративній діяльності Національної поліції 

1. Поняття законності та форми її забезпечення в адміністративній 

діяльності поліції. 

2. Здійснення контролю органами державного управління за 

діяльністю поліції. 

3. Роль пропозицій, заяв та скарг громадян в забезпеченні законності в 

адміністративній діяльності поліції. 

4. Службова дисципліна в поліції. 

5. Громадський контроль в адміністративній діяльності поліції. 

6. Судовий контроль та прокурорський нагляд за адміністративною 

діяльністю поліції.  
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7. Основні напрями профілактики порушень дисципліни та законності 

в поліції. 

 

ТЕМА 5. Взаємодії підрозділів Національної поліції щодо, забезпечення 

публічного порядку під час масових заворушень.  Поліцейські заходи. 

. 
1. Правове регулювання діяльності поліції щодо охорони громадського 

порядку під час проведення масових заходів. 

2. Поняття та види масових заходів, їх загальна характеристика. 

3. Завдання патрульної служби  щодо забезпечення охорони громадського 

порядку та громадської безпеки при проведенні спортивних масових 

заходів. 

4. Обов'язки патрульної служби під час підготовки та проведення 

спортивних масових заходів.  

5. Етапи (періоди) діяльності поліції під час проведення спортивних 

масових заходів.  

6. Відповідальність за порушення порядку проведення масових заходів. 

 

ТЕМА 6. Участь громадян в охороні публічного порядку та безпеки 

1. Правове регулювання забезпечення взаємодії підрозділів Національної 

поліції з громадськістю, щодо охорони громадського порядку. 

2. Поняття, види та завдання громадських формувань з охорони 

громадського порядку.  

3. Порядок створення громадськими формуваннями з охорони громадського 

порядку.  

4. Форми та методи участі громадських формувань в охороні правопорядку 

та громадської безпеки.  

5. Особливості застосування членами громадських формувань з охорони 

громадського порядку заходів адміністративного примусу.  

6. Заходи заохочення, які застосовуються до членів громадських формувань 

з охорони громадського порядку. 

7. Участь громадських формувань у забезпеченні громадського порядку під 

час масових заходів, проведення профілактичних відпрацювань, в умовах 

ускладнення оперативної обстановки.  
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Завдання для індивідуальної роботи 

 

 

 Індивідуальні завдання 

ТЕМА 1. Поняття та законодавче забезпечення взаємодії підрозділів 

Національної поліції з громадськістю. 

 

3. Публічна безпека і порядок як основні категорії, що визначають 

предмет адміністративної діяльності Національної поліції. 

4. Напрямки та види адміністративної діяльності Національної поліції. 

 

 

ТЕМА 2. Зміст організації діяльності та взаємодії підрозділів Національної 

поліції з громадськістю 

 

4. Зміст організації та діяльності громадських формувань з охорони 

громадського порядку Україні. 

5. Взаємодія поліції  з  громадськістю  щодо правозахисної діяльності в 

зарубіжних країнах. 

6. Форми та методи участі громадських формувань в охороні правопорядку та 

громадської безпеки.  

 

ТЕМА 3. Форми та методи адміністративної діяльності Національної 

поліції з громадськістю. Поліцейські заходи. 

 

7. Правові форми адміністративної діяльності поліції. 

8. Не правові форми адміністративної діяльності поліції. 

9. Особливості діловодства в Національній поліції. 

10. Форми вираження організаційних дій. 

11. Проведення службової перевірки за фактами здійснення злочинів 

особами, які перебувають на профілактичному обліку в органах національної 

поліції. 

12. Взаємодія громадськості з працівниками інших підрозділів поліції щодо 

індивідуально-профілактичної роботи. 
 

ТЕМА 4. Забезпечення прав і свобод людини, законності та дисципліни в 

адміністративній діяльності Національної поліції 

8. Поняття законності та форми її забезпечення в адміністративній 

діяльності поліції. 

9. Здійснення контролю органами державного управління за 

діяльністю поліції. 

10. Роль пропозицій, заяв та скарг громадян в забезпеченні законності в 

адміністративній діяльності поліції. 

11. Службова дисципліна в поліції. 

12. Громадський контроль в адміністративній діяльності поліції. 
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13. Судовий контроль та прокурорський нагляд за адміністративною 

діяльністю поліції.  

14. Основні напрями профілактики порушень дисципліни та законності 

в поліції. 

 

ТЕМА 5. Взаємодії підрозділів Національної поліції щодо, забезпечення 

публічного порядку під час масових заворушень.  Поліцейські заходи. 

. 
7. Правове регулювання діяльності поліції щодо охорони громадського 

порядку під час проведення масових заходів. 

8. Поняття та види масових заходів, їх загальна характеристика. 

9. Завдання патрульної служби  щодо забезпечення охорони громадського 

порядку та громадської безпеки при проведенні спортивних масових 

заходів. 

10. Обов'язки патрульної служби під час підготовки та проведення 

спортивних масових заходів.  

11. Етапи (періоди) діяльності поліції під час проведення спортивних 

масових заходів.  

12. Відповідальність за порушення порядку проведення масових заходів. 

 

ТЕМА 6. Участь громадян в охороні публічного порядку та безпеки 

8. Правове регулювання забезпечення взаємодії підрозділів Національної 

поліції з громадськістю, щодо охорони громадського порядку. 

9. Поняття, види та завдання громадських формувань з охорони 

громадського порядку.  

10. Порядок створення громадськими формуваннями з охорони громадського 

порядку.  

11. Форми та методи участі громадських формувань в охороні правопорядку 

та громадської безпеки.  

12. Особливості застосування членами громадських формувань з охорони 

громадського порядку заходів адміністративного примусу.  

13. Заходи заохочення, які застосовуються до членів громадських формувань 

з охорони громадського порядку. 

14. Участь громадських формувань у забезпеченні громадського порядку під 

час масових заходів, проведення профілактичних відпрацювань, в умовах 

ускладнення оперативної обстановки.  

 

Примітка: завдання для самостійної та індивідуальної роботи 

доводяться до відома курсантів (студентів, слухачів) на початку вивчення 

дисципліни 

 

 


