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Завдання для самостійної роботи 

 

ТЕМА 1. Поняття та законодавче забезпечення адміністративної 

діяльності Національної поліції 
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. Адміністративно-правовий статус Національної поліції 
1. Види заохочення та стягнень, що застосовується до працівників 

Національної поліції.  

2. Поняття та зміст адміністративно-правового статусу 

пполіцейського.  

 

ТЕМА 3. Форми та методи адміністративної діяльності Національної 

поліції. 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. Форми вираження матеріально-технічних операцій.  

6. Заходи адміністративного припинення в діяльності поліції. 

7. Заходи адміністративної відповідальності в діяльності поліції. 

8. Заходи адміністративного попередження в діяльності поліції. 

 

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.  

7. Основні напрями профілактики порушень дисципліни та законності 

в поліції. 

 

ТЕМА 5. Оформлення матеріалів окремих адміністративних 

правопорушень 

1. Склад адміністративних правопорушень, що входять до компетенції 

Національної поліції. 
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2. Види процесуальних документів, що складає Національна поліція. 

3. Порядок провадження в справах про адміністративні 

правопорушення, що входять до компетенції Національної поліції. 

 

ТЕМА 6. Адміністративна діяльність Національної поліції щодо 

забезпечення безпеки дорожнього руху 

1. Заходи адміністративного впливу поліцейських на учасників 

дорожнього руху, з метою попередження правопорушень в сфері безпеки 

дорожнього руху.. 

2. Взаємодія підрозділів поліції з іншими структурами поліції та 

громадськістю у галузі забезпечення безпеки дорожнього руху. 

3. Особливості провадження  за правопорушення, передбачені однією 

зі статей КУпАП: ч. 4, 7 статті 121, ч. 3,4 статті 122, статті 122-2, 122-4, 122-5, 

ч. 3 статті 123, стаття 124, ч. 4 статті 127, ч. 1, 2 статті 127-1, стаття 130, ч. 3 

статті 133, стаття 136 (про порушення на автомобільному транспорті), стаття 

139, ч. 4 статті 140. 

 

ТЕМА 7. Адміністративна діяльність Національної поліції щодо 

забезпечення дозвільної системи 

1. Особливості притягнення осіб, винних у порушенні правил 

дозвільної системи до адміністративної відповідальності. 

2. Підстави і порядок анулювання дозволів на функціонування 

об’єктів дозвільної системи. 

 

 

Завдання для індивідуальної роботи 

 

ТЕМА 1. Поняття та законодавче забезпечення адміністративної 

діяльності Національної поліції 

1. Підбір нормативно-правових актів, що регламентують діяльність 

Національної поліції (в електронному вигляді). 

 

ТЕМА 2. Адміністративно-правовий статус Національної поліції 

1. Удосконалення правового регулювання адміністративно-правового 

статусу працівників поліції. 

2. Правовий та соціальний захист працівників поліції 

 

ТЕМА 3. Форми та методи адміністративної діяльності Національної 

поліції. Поліцейські заходи. 

1. Передовий досвід в діяльності поліції, його узагальнення та 

поширення. 

2. Адміністративні договори в діяльності поліції. 

3. Забезпечення дотримання прав і свобод людини в адміністративно-

примусовій діяльності поліції. 

4. Практика застосування окремих поліцейських заходів. 
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ТЕМА 4. Забезпечення прав і свобод людини, законності та дисципліни в 

адміністративній діяльності Національної поліції 

1. Громадський контроль, як спосіб забезпечення дисципліни та 

законності в діяльності поліції. 

2. Роль роботи з персоналом в забезпеченні дисципліни та законності 

в діяльності поліції. 

 

ТЕМА 5. Оформлення матеріалів окремих адміністративних 

правопорушень 

1. Адміністративне затримання як засіб забезпечення провадження у 

справах про адміністративне правопорушення. 

2. Підстави та порядок вилучення предметів та речей, в тому числі 

транспортних засобів при здійсненні провадження у справах про 

адміністративне правопорушення. 

3. Скласти справу про адміністративне правопорушення (протокол 

про адміністративне правопорушення, в необхідних випадках постанову про 

притягнення до адміністративної відповідальності, пояснення, рапорт та ін.), 

передбачене однією зі статей КУпАП: ч. 1 ст. 44; 51; 155, 159, 160, 160-2,, 162, 

164 -164-11, 172-2 – 172-9, 173, 175-1, 176, 177, 178 – 181-1-185, 185-4, 186. 

 

ТЕМА 6. Адміністративна діяльність Національної поліції щодо 

забезпечення безпеки дорожнього руху 

1. Види заходів забезпечення провадження в справах про 

адміністративні правопорушення в сфері безпеки дорожнього руху. 

2. Види процесуальних документів, що складаються поліцією в 

справах про адміністративні правопорушення. 

 

ТЕМА 7. Адміністративна діяльність Національної поліції щодо 

забезпечення дозвільної системи 

1. Порядок придбання, зберігання, перевезення, вилучення, знищення: 

вогнепальної зброє, боєприпасів, вибухових речовин, сильнодіючих отруйних 

речовин. 

2. Скласти справу про адміністративне правопорушення (протокол 

про адміністративне правопорушення, в необхідних випадках постанову про 

притягнення до адміністративної відповідальності, пояснення, рапорт та ін.), 

передбачене однією зі статей КУпАП: 174, 189-2, 190-195-6.  

Примітка: завдання для самостійної та індивідуальної роботи 

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

дисципліни 

 

 


