
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 «Організація діяльності поліції щодо 

забезпечення публічної безпеки і порядку» 
 

спеціальність 6.030402 "Правоохоронна діяльність" 

для здобувачів вищої освіти 3 курсу факультету ПФППД, 

що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпро – 2016 



 

 

2 

 

Завдання для самостійної роботи курсантів з навчальної дисципліни 

«Організація діяльності поліції щодо забезпечення публічної безпеки і 

порядку» для здобувачів вищої освіти 3 курсу факультету ПФППД, 

спеціальності 6.030402 "Правоохоронна діяльність" / Дніпропетровськ: 

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2016. - 6 с. 

 

 

 

 

 

РОЗРОБНИКИ: 

Легеза Є.О., доцент кафедри адміністративного права, процесу та 

адміністративної діяльності факультету № 2 ДДУВС, к.ю.н., доцент, капітан 

поліції. 

 

 

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри адміністративного права, процесу та 

адміністративної діяльності факультету ПФППД  

протокол від 08.07.2016, № 1 

 

 

 

 
 

 

Завідувач кафедри  

адміністративного права, процесу 

 та адміністративної діяльності,  

полковник поліції        Т.П. Мінка  
«_____»___________________ 2016 року  

 

 

 

 

 

 

©Легеза Є.О., 2016 рік 

©ДДУВС, 2016 рік 



 

 

3 

 

Завдання для самостійної роботи 

 

ТЕМА 1. Теоретико-правові основи діяльності поліції щодо охорони 

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

предмет адміністративної діяльності Національної поліції. 

2. Співвідношення громадського порядку та публічного порядку в 

діяльності Національної поліції. 

3. Співвідношення громадської безпеки та публічної безпеки в 

діяльності Національної поліції. 

 

ТЕМА 2. Правові та організаційні засади діяльності поліції щодо 

забезпечення публічної безпеки і порядку. 

 

1. Проаналізувати відомчі засоби масової інформації  та навести дані про 

результати діяльності кожного з підрозділів поліції. 

2. Скласти схему структури поліції превентивної діяльності районного 

відділу (відділення) поліції за місцем проживання. 

3. Здійснити класифікую нормативно-правових актів, які регулюють 

діяльність превентивної діяльності поліції за їх юридичною силою.  

 

ТЕМА 3. Організація діяльності окремих підрозділів поліції щодо 

забезпечення публічної безпеки і порядку. 
1. Структура Департаменту превентивної діяльності. 

2. Порядок призначення дільничних інспекторів поліції; 

3. Діяльність ДІП по забезпеченню правил дозвільної системи. 

4. Основні завдання патрульної поліції; 

5. Види нарядів патрульної поліції з охорони громадського порядку. 

 

ТЕМА 4. Контроль і нагляд за діяльністю поліції та оцінювання 

ефективності її роботи. 

1. Поняття контролю та нагляду за діяльністю поліції як способів 

забезпечення законності, особливості їх правового регулювання. 

2. Суб’єкти здійснення контролю та нагляду за діяльністю поліції 

превентивної діяльності та їх повноваження. 

3. Система відомчого контролю за діяльністю підрозділів поліції 

превентивної діяльності. 

4. Оцінювання ефективності роботи підрозділів поліції превентивної 

діяльності. 

 

ТЕМА 5. Організація, підготовка та проведення спеціальних операцій 

національною поліцією України 

1. Предмет спеціальної операції. 

2. Види спеціальних операцій в діяльності поліції. 

3. Перерахувати типові оперативні плани, умовні назви спеціальних 
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операції, їх класифікація. 

4. Поняття комплексного оперативно-профілактичного 

відпрацювання, його мета та цілі. 

5. Порядок збору, опрацювання, запиту й подання звітів про 

результати проведення оперативно-профілактичних операцій та відпрацювань. 

 

 

ТЕМА 6. Діяльність поліції щодо охорони громадського порядку та 

безпеки під час проведення масових заходів. 

1. Особливості розстановки сил поліції під час масових заходів.  

2. Тактика застосування нарядів поліції спеціальних засобів під час 

забезпечення громадського порядку і безпеки при проведенні масових заходів.  

3. Роль працівників поліції в операціях щодо припинення групових 

порушень громадського порядку та масових безпорядків.  

4. Спеціальний план “Хвиля”, його зміст та характеристика. Порядок 

введення плану “Хвиля”.  

5. Мета і характеристика блокування (оточення) в операції по 

припиненню групових порушень громадського порядку, масових безпорядків. 

Завдання, екіпірування особового складу.  

6. Заходи посилення та бойовий порядок групи оточення. Висунення 

на рубіж оточення натовпу.  

7. Дії резерву групи оточення по ліквідації прориву ланцюжка 

натовпом. 

8. Порядок та зміст роботи старшого групи оточення. Забезпечення 

безпеки особового складу. 

 

 

Завдання для індивідуальної роботи 

 

 

ТЕМА 1. Теоретико-правові основи діяльності поліції щодо охорони 

громадського порядку. 

1. Підбір нормативно-правових актів, що регламентують діяльність 

Національної поліції щодо охорони громадського порядку (в електронному 

вигляді). 

 

ТЕМА 2. Правові та організаційні засади діяльності поліції щодо 

забезпечення публічної безпеки і порядку. 

 

1. Удосконалення правового регулювання діяльності поліції щодо 

забезпечення публічної безпеки і порядку. 

2. Права нарядів поліції щодо припинення правопорушень 

3. Обов’язки нарядів поліції щодо забезпечення безпеки дорожнього 

руху 

4. Основні обов’язки працівників поліції України. 
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5. Права працівників поліції України.  

6. Підготовка нарядів до служби. 

 

ТЕМА 3. Організація діяльності окремих підрозділів поліції щодо 

забезпечення публічної безпеки і порядку. 

1. Передовий досвід в діяльності поліції, його узагальнення та 

поширення. 

2. Особливості діяльності, система та правове регулювання дозвільної 

системи України. 

3. Забезпечення дотримання прав і свобод людини в адміністративно-

примусовій діяльності поліції щодо забезпечення публічної безпеки і порядку. 

4. Статистичні дані діяльності підрозділів поліції щодо забезпечення 

публічної безпеки і порядку за поточний та попередній рік. 

 

ТЕМА 4. Контроль і нагляд за діяльністю поліції та оцінювання 

ефективності її роботи. 

1. Громадський контроль, як спосіб забезпечення дисципліни та 

законності в діяльності поліції. 

2. Повноваження органів прокуратури при здійсненні нагляду за 

діяльністю поліції. 

3. Підходи до оцінювання ефективності роботи підрозділів 

превентивної діяльності поліції. 

 

 

ТЕМА 5. Організація, підготовка та проведення спеціальних операцій 

національною поліцією України 

1. Правові засади здійснення, поняття та класифікація спеціальних 

операцій.  

2. Особливості реалізації повноважень працівниками поліції під час 

проведення спеціальних операцій.  

3. Правові засади здійснення, поняття та класифікація цільових 

оперативно-профілактичних операцій та комплексних профілактичних 

відпрацювань.  

4. Особливості реалізації повноважень працівниками поліції під час 

цільових оперативно-профілактичних операцій та комплексних профілактичних 

відпрацювань. 

 

ТЕМА 6. Діяльність поліції щодо охорони громадського порядку та 

безпеки під час проведення масових заходів. 

1. Скласти спеціальний план “Хвиля” 

2. Спеціальний план “Перехват” 

3. Особливості розстановки сил поліції під час масових заходів. 

4.  Тактика застосування нарядів поліції спеціальних засобів під час 

забезпечення громадського порядку і безпеки при проведенні масових заходів.  

5. Мета і характеристика блокування (оточення) в операції по 
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припиненню групових порушень громадського порядку, масових безпорядків. 

Завдання, екіпірування особового складу.  

6. Заходи посилення та бойовий порядок групи оточення. Висунення 

на рубіж оточення натовпу. Дії резерву групи оточення по ліквідації прориву 

ланцюжка натовпом. 

7. Задачі, склад слідчо-оперативної групи, групи документування 

протиправних дій, фільтраційного пункту. 

8. Заходи щодо запобіганню втрат особового складу та населення при 

припиненні групових порушень громадського порядку. 

Примітка: завдання для самостійної та індивідуальної роботи 

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

дисципліни 

 

 


