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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ З  

 

ТЕМА 1. ПРАВОВІ ОСНОВИ ТА  ОСОБЛИВОСТІ 

ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ ПРЕВЕНТИВНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ  

 

 

Практичне заняття – 4 год. 

План 

 

1. Поняття та зміст профілактики як виду соціальної практики.  

2. Профілактика правопорушень органами національної поліції. 

3. Правова основа діяльності поліції превентивної діяльності по 

профілактиці правопорушень. 

4. Завдання поліції превентивної діяльності при профілактиці 

правопорушень. 

5. Система та структура підрозділу  

 
Методичні рекомендації для самостійної та індивідуальної роботи з теми № 

1: Вивчення теми спрямовується на формування у слухачів знань, вмінь та 
навичок, необхідних для якісного виконання завдань, поставлених перед 

поліцією, а саме розуміння змісту теоретико-правові основи діяльності поліції 
щодо охорони громадського порядку та основних нормативно-правових актів, 

що регламентують діяльність Національної поліції. 
Слухачі повинні скласти такі процесуальні документи: пояснення свідків 

про факт вчинення адміністративного правопорушення, рапорт про 

доставлення. 
Рекомендована література до теми 1:  
1. Конституція України. Прийнята на 5-й сесії Верховної Ради 

України 28 червня 1996 р.// Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. 

– Ст. 141. 

2. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 

3. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості 

Верховної Ради УРСР. – 1984. – додаток до № 51. – Ст. 1122 (з наступними 

змінами та доповненнями).  

4. Кримінальний кодекс України від 1 квітня 2001 р. // Відомості 

Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст.131. 

5. Про затвердження Положення про Національну поліцію: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 877  

6. Положення  Про патрульну службу: Наказ МВС України від 

02.07.2015 № 796 

7. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: загальна 

частина: навч. посібник / Кол. авт.; // за загал. редакцією д-ра юрид. наук, проф., 

С.М. Алфьорова. – Дніпропетровськ : 2014. – 216 с. 



 

 

4 

 

8. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: Навчальний 

посібник / за заг. ред.. Моісеєва Є.М. / Сущенко В.Д., Олефір В.І., 

Константінов С.Ф. та ін. – К.: КНТ, 2008.–264 с. 

9. Зразки протоколів про адміністративні правопорушення, складання 

яких підвідомче Національній поліції: практ. посіб./авт.-уклад.: Т.П. Мінка, 

Р.В. Миронюк, В.А. Глуховеря та ін. – Х. Право, 2016. – 182 с. 

10. Науково-практичний коментар розділу IV «Повноваження поліції» 

та розділу V «Поліцейські заходи» Закону України «Про Національну поліцію» 

: Науково-практичний коментар / Кол. авт. –Х. : Право, 2016. – 178 с. 

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ З 

 ТЕМИ № 2 ЗАГАЛЬНА ТА ІНДИВІДУАЛЬНА  ПРОФІЛАКТИКА  

ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Практичне заняття – 4 год. 

 

План 

 

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. 

 

 

Методичні рекомендації для самостійної та індивідуальної роботи з теми № 

2: Вивчення теми спрямовується на формування у слухачівзнань, вмінь та 

навичок, необхідних для якісного виконання завдань, поставлених перед 

поліцією, а саме розуміння правових та організаційних засад діяльності поліції 

щодо забезпечення публічної безпеки і порядку. 

Слухачі повинні скласти такі процесуальні документи: пояснення свідків 

про факт вчинення адміністративного правопорушення, рапорт. 
Рекомендована література до теми 2:  
1. Конституція України. Прийнята на 5-й сесії Верховної Ради 

України 28 червня 1996 р.// Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. 

– Ст. 141. 

2. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 

3. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості 

Верховної Ради УРСР. – 1984. – додаток до № 51. – Ст. 1122 (з наступними 

змінами та доповненнями).  
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4. Кримінальний кодекс України від 1 квітня 2001 р. // Відомості 

Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст.131. 

5. Про затвердження Положення про Національну поліцію: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 877  

6. Положення  Про патрульну службу: Наказ МВС України від 

02.07.2015 № 796 

7. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: загальна 

частина: навч. посібник / Кол. авт.; // за загал. редакцією д-ра юрид. наук, проф., 

С.М. Алфьорова. – Дніпропетровськ : 2014. – 216 с. 

8. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: Навчальний 

посібник / за заг. ред.. Моісеєва Є.М. / Сущенко В.Д., Олефір В.І., 

Константінов С.Ф. та ін. – К.: КНТ, 2008.–264 с. 

9. Зразки протоколів про адміністративні правопорушення, складання 

яких підвідомче Національній поліції: практ. посіб./авт.-уклад.: Т.П. Мінка, 

Р.В. Миронюк, В.А. Глуховеря та ін. – Х. Право, 2016. – 182 с. 

10. Науково-практичний коментар розділу IV «Повноваження поліції» 

та розділу V «Поліцейські заходи» Закону України «Про Національну поліцію» 

: Науково-практичний коментар / Кол. авт. –Х. : Право, 2016. – 178 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ З  

ТЕМИ №3.: АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

ПІДРОЗДІЛІВ ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОПЕРЕДЖЕННЯ І 

ПРИПИНЕННЯ  АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ 

ПОЛІЦІЇЄЮ ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 

 

Практичне заняття – 4 год. 

 

 

План 
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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. 

4. Індивідуально-профілактична робота з особами звільненими з місць 

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

судимість не знято або не погашено у встановленому законом порядк 
 
Методичні рекомендації для самостійної та індивідуальної роботи з 

теми № 3: Вивчення теми спрямовується на формування у слухачів знань, 
вмінь та навичок, необхідних для якісного виконання завдань, поставлених 
перед поліцією, а саме набуття знань щодо організації діяльності окремих 
підрозділів поліції щодо забезпечення публічної безпеки і порядку. 

Слухачі повинні скласти такі процесуальні документи: рапорт про 

застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, затримання особи 

за вчинення адміністративного правопорушення, протокол про адміністративне 

затримання. 
Рекомендована література до теми 3:  
1. Конституція України. Прийнята на 5-й сесії Верховної Ради 

України 28 червня 1996 р.// Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. 

– Ст. 141. 

2. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015. 

3. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості 

Верховної Ради УРСР. – 1984. – додаток до № 51. – Ст. 1122 (з наступними 

змінами та доповненнями).  

4. Кримінальний кодекс України від 1 квітня 2001 р. // Відомості 

Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст.131. 

5. Про затвердження Положення про Національну поліцію: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 877. 

6. Правила застосування спеціальних засобів при охороні 

громадського порядку в Україні: Затверджені постановою Ради Міністрів УРСР 

від 27 лютого 1991 р. // ЗП УРСР. - 1991. - № 3. - Ст. 18. 

7. Про затвердження Порядку інформування центрів з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб : 

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 р. №1363. 

8. Положення Про патрульну службу: Наказ МВС України від 

02.07.2015 № 796. 

9. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: загальна 

частина: навч. посібник / Кол. авт.; // за загал. редакцією д-ра юрид. наук, проф., 

С.М. Алфьорова. – Дніпропетровськ : 2014. – 216 с. 
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10. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: Навчальний 

посібник / за заг. ред.. Моісеєва Є.М. / Сущенко В.Д., Олефір В.І., 

Константінов С.Ф. та ін. – К.: КНТ, 2008.–264 с. 

11. Зразки протоколів про адміністративні правопорушення, складання 

яких підвідомче Національній поліції: практ. посіб./авт.-уклад.: Т.П. Мінка, 

Р.В. Миронюк, В.А. Глуховеря та ін. – Х. Право, 2016. – 182 с. 

12. Науково-практичний коментар розділу IV «Повноваження поліції» 

та розділу V «Поліцейські заходи» Закону України «Про Національну поліцію» 

: Науково-практичний коментар / Кол. авт. –Х. : Право, 2016. – 178 с. 

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ З  

ТЕМИ № 4. АДМІНІСТРАТИВНО-НАГЛЯДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ  

ПІДРОЗДІВ  ПОЛІЦІЇ ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Практичне заняття – 4 год. 

 

План 

 

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. Взаємодія поліції превентивної діяльності ї з працівниками оперативних 

та слідчих підрозділів у попередженні та розкритті злочинів.  

5. Здійснення поліції превентивної діяльності аналізу оперативної 

обстановки на адміністративній дільниці.  

6. Методика встановлення поліції превентивної діяльності довірчих 

відносини з громадянами з метою отримання інформації, яка сприяє 

попередженню та розкриттю злочинів, інших правопорушень, розшуку 

злочинців та осіб, зниклих безвісти.  

 

Методичні рекомендації для самостійної та індивідуальної роботи з 

теми № 4 Вивчення теми спрямовується на формування у слухачів знань, вмінь 

та навичок, необхідних для якісного виконання завдань, поставлених перед 

поліцією, а саме отримання знань нормативно-правових актів, що регулюють 

діяльність поліції щодо охорони громадського порядку та безпеки під час 

проведення масових заходів. 

Слухачі повинні скласти такі процесуальні документи: оперативний план 

проведення спортивного заходу, доповідну записку тощо.  
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Рекомендована література до теми 5:  
1. Конституція України. Прийнята на 5-й сесії Верховної Ради 

України 28 червня 1996 р.// Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. 

– Ст. 141. 

2. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 

3. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості 

Верховної Ради УРСР. – 1984. – додаток до № 51. – Ст. 1122 (з наступними 

змінами та доповненнями).  

4. Кримінальний кодекс України від 1 квітня 2001 р. // Відомості 

Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст.131. 

5. Про додаткові заходи щодо запобігання дорожньо-транспортним 

пригодам: Указ Президента України від 18 червня 2008 р. // Урядовий кур'єр вiд 

25.06.2008 - № 115. 

6. Про затвердження Положення про Національну поліцію: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 877. 

7. Положення  Про патрульну службу: Наказ МВС України від 

02.07.2015 № 796. 

8. Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими 

матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі: Наказ МВС України 

від 07.11.2015 № 1395. 

9. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: загальна 

частина: навч. посібник / Кол. авт.; // за загал. редакцією д-ра юрид. наук, проф., 

С.М. Алфьорова. – Дніпропетровськ : 2014. – 216 с. 

10. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: Навчальний 

посібник / за заг. ред.. Моісеєва Є.М. / Сущенко В.Д., Олефір В.І., 

Константінов С.Ф. та ін. – К.: КНТ, 2008.–264 с. 

11. Зразки протоколів про адміністративні правопорушення, складання 

яких підвідомче Національній поліції: практ. посіб./авт.-уклад.: Т.П. Мінка, 

Р.В. Миронюк, В.А. Глуховеря та ін. – Х. Право, 2016. – 182 с. 

12. Науково-практичний коментар розділу IV «Повноваження поліції» 

та розділу V «Поліцейські заходи» Закону України «Про Національну поліцію» 

: Науково-практичний коментар / Кол. авт. –Х. : Право, 2016. – 178 с. 

13. Доненко В.В., Гаркуша В.В. Безпека дорожнього руху: дослідження 

в юридичних науках / Доненко В.В., Гаркуша В.В. // Посібник. – Д.: 

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – 2011. 65 с. 

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ З  

 

ТЕМИ №  5. ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ОКРЕМИХ 

АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПОЛІЦІЄЮ 

ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
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Практичне заняття – 4 год. 

План 

 
1. Особливості діяльності поліції превентивної діяльності щодо 

здійснення провадження у справах про адміністративні 

правопорушення. 

2. Поняття та зміст адміністративно-юрисдикційної діяльності поліції 

превентивної діяльності 

3. Характеристика адміністративних правопорушень, підвідомчих поліції 

превентивної діяльності.  

4. Адміністративне затримання як засіб забезпечення провадження у 

справах про адміністративне правопорушення. 

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

транспортних засобів при здійсненні провадження у справах про 

адміністративне правопорушення. 

6. 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, 173-2, 174, 175-1, 176, 177, 178 – 181-1-185, 185-

4. 

 

Методичні рекомендації для самостійної та індивідуальної роботи з 

теми № 5 Вивчення теми спрямовується на формування у слухачів знань, вмінь 

та навичок, необхідних для якісного виконання завдань, поставлених перед 

поліцією, а саме отримання знань нормативно-правових актів, що регулюють 

діяльність поліції щодо охорони громадського порядку та безпеки під час 

проведення масових заходів. 

Слухачі повинні скласти такі процесуальні документи: оперативний план 

проведення спортивного заходу, доповідну записку тощо.  
Рекомендована література до теми 6:  
1. Конституція України. Прийнята на 5-й сесії Верховної Ради України 

28 червня 1996 р.// Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. 

– Ст. 141. 

2. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 

3. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості 

Верховної Ради УРСР. – 1984. – додаток до № 51. – Ст. 1122 (з наступними 

змінами та доповненнями).  

4. Кримінальний кодекс України від 1 квітня 2001 р. // Відомості 

Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст.131. 

5. Про додаткові заходи щодо запобігання дорожньо-транспортним 

пригодам: Указ Президента України від 18 червня 2008 р. // Урядовий кур'єр вiд 

25.06.2008 - № 115. 
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6. Про затвердження Положення про Національну поліцію: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 877. 

7. Положення  Про патрульну службу: Наказ МВС України від 

02.07.2015 № 796. 

8. Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими 

матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі: Наказ МВС України 

від 07.11.2015 № 1395. 

9. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: загальна 

частина: навч. посібник / Кол. авт.; // за загал. редакцією д-ра юрид. наук, проф., 

С.М. Алфьорова. – Дніпропетровськ : 2014. – 216 с. 

10. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: Навчальний 

посібник / за заг. ред.. Моісеєва Є.М. / Сущенко В.Д., Олефір В.І., 

Константінов С.Ф. та ін. – К.: КНТ, 2008.–264 с. 

11. Зразки протоколів про адміністративні правопорушення, складання 

яких підвідомче Національній поліції: практ. посіб./авт.-уклад.: Т.П. Мінка, 

Р.В. Миронюк, В.А. Глуховеря та ін. – Х. Право, 2016. – 182 с. 

12. Науково-практичний коментар розділу IV «Повноваження поліції» 

та розділу V «Поліцейські заходи» Закону України «Про Національну поліцію» 

: Науково-практичний коментар / Кол. авт. –Х. : Право, 2016. – 178 с. 

13. Доненко В.В., Гаркуша В.В. Безпека дорожнього руху: дослідження 

в юридичних науках / Доненко В.В., Гаркуша В.В. // Посібник. – Д.: 

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – 2011. 65 с. 

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ З 

ТЕМИ 6: ПРАВОВА ОСНОВА РОЗГЛЯДУ ТА ВИРІШЕННЯ ЗАЯВ ТА 

ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО ЗДЛОЧИНИ ТА ПРИГОДИ  ПІДРОЗДІВ  ПОЛІЦІЇ 

ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Практичне заняття – 4 год. 

План 

 

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.Особливості розгляду колективних звернень. 

5. Поняття та види звернень громадян. Вимоги до звернень громадян 
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6. Порядок Терміни розгляду звернень та відповідальність за їх 

порушення. Особливості розгляду звернень та запитів народних депутатів 

України 

 

Методичні рекомендації для самостійної та індивідуальної роботи з 

теми № 6 Вивчення теми спрямовується на формування у слухачів знань, вмінь 

та навичок, необхідних для якісного виконання завдань, поставлених перед 

поліцією, а саме отримання знань нормативно-правових актів, що регулюють 

діяльність поліції щодо охорони громадського порядку та безпеки під час 

проведення масових заходів. 

Слухачі повинні скласти такі процесуальні документи: оперативний план 

проведення спортивного заходу, доповідну записку тощо.  
Рекомендована література до теми 6:  
14. Конституція України. Прийнята на 5-й сесії Верховної Ради України 

28 червня 1996 р.// Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. 

– Ст. 141. 

15. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 

16. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості 

Верховної Ради УРСР. – 1984. – додаток до № 51. – Ст. 1122 (з наступними 

змінами та доповненнями).  

17. Кримінальний кодекс України від 1 квітня 2001 р. // Відомості 

Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст.131. 

18. Про додаткові заходи щодо запобігання дорожньо-транспортним 

пригодам: Указ Президента України від 18 червня 2008 р. // Урядовий кур'єр вiд 

25.06.2008 - № 115. 

19. Про затвердження Положення про Національну поліцію: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 877. 

20. Положення  Про патрульну службу: Наказ МВС України від 

02.07.2015 № 796. 

21. Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими 

матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі: Наказ МВС України 

від 07.11.2015 № 1395. 

22. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: загальна 

частина: навч. посібник / Кол. авт.; // за загал. редакцією д-ра юрид. наук, проф., 

С.М. Алфьорова. – Дніпропетровськ : 2014. – 216 с. 

23. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: Навчальний 

посібник / за заг. ред.. Моісеєва Є.М. / Сущенко В.Д., Олефір В.І., 

Константінов С.Ф. та ін. – К.: КНТ, 2008.–264 с. 

24. Зразки протоколів про адміністративні правопорушення, складання 

яких підвідомче Національній поліції: практ. посіб./авт.-уклад.: Т.П. Мінка, 

Р.В. Миронюк, В.А. Глуховеря та ін. – Х. Право, 2016. – 182 с. 

25. Науково-практичний коментар розділу IV «Повноваження поліції» 

та розділу V «Поліцейські заходи» Закону України «Про Національну поліцію» 

: Науково-практичний коментар / Кол. авт. –Х. : Право, 2016. – 178 с. 
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26. Доненко В.В., Гаркуша В.В. Безпека дорожнього руху: дослідження 

в юридичних науках / Доненко В.В., Гаркуша В.В. // Посібник. – Д.: 

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – 2011. 65 с. 

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ З 

 

 ТЕМИ 7: АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛІЦІЇ 

ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОЗВІЛЬНОЇ 

СИСТЕМИ 

 

Практичне заняття – 4 год. 

План 

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. 

 

Методичні рекомендації для самостійної та індивідуальної роботи з 

теми № 7  Вивчення теми спрямовується на формування у слухачів знань, 

вмінь та навичок, необхідних для якісного виконання завдань, поставлених 

перед поліцією, а саме отримання знань нормативно-правових актів, що 

регулюють діяльність поліції щодо охорони громадського порядку та безпеки 

під час проведення масових заходів. 

Слухачі повинні скласти такі процесуальні документи: оперативний план 

проведення спортивного заходу, доповідну записку тощо.  
Рекомендована література до теми 6:  
27. Конституція України. Прийнята на 5-й сесії Верховної Ради України 

28 червня 1996 р.// Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. 

– Ст. 141. 

28. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 

29. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості 

Верховної Ради УРСР. – 1984. – додаток до № 51. – Ст. 1122 (з наступними 

змінами та доповненнями).  

30. Кримінальний кодекс України від 1 квітня 2001 р. // Відомості 

Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст.131. 

31. Про додаткові заходи щодо запобігання дорожньо-транспортним 

пригодам: Указ Президента України від 18 червня 2008 р. // Урядовий кур'єр вiд 

25.06.2008 - № 115. 

32. Про затвердження Положення про Національну поліцію: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 877. 

33. Положення  Про патрульну службу: Наказ МВС України від 

02.07.2015 № 796. 
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34. Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими 

матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі: Наказ МВС України 

від 07.11.2015 № 1395. 

35. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: загальна 

частина: навч. посібник / Кол. авт.; // за загал. редакцією д-ра юрид. наук, проф., 

С.М. Алфьорова. – Дніпропетровськ : 2014. – 216 с. 

36. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: Навчальний 

посібник / за заг. ред.. Моісеєва Є.М. / Сущенко В.Д., Олефір В.І., 

Константінов С.Ф. та ін. – К.: КНТ, 2008.–264 с. 

37. Зразки протоколів про адміністративні правопорушення, складання 

яких підвідомче Національній поліції: практ. посіб./авт.-уклад.: Т.П. Мінка, 

Р.В. Миронюк, В.А. Глуховеря та ін. – Х. Право, 2016. – 182 с. 

38. Науково-практичний коментар розділу IV «Повноваження поліції» 

та розділу V «Поліцейські заходи» Закону України «Про Національну поліцію» 

: Науково-практичний коментар / Кол. авт. –Х. : Право, 2016. – 178 с. 

39. Доненко В.В., Гаркуша В.В. Безпека дорожнього руху: дослідження 

в юридичних науках / Доненко В.В., Гаркуша В.В. // Посібник. – Д.: 

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – 2011. 65 с. 
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Критерії оцінювання самостійної роботи слухачів 

 

Бал

и  
Пояснення 

5 

Виконані всі вимоги до написання й захисту реферату: позначені проблема 

й обґрунтована її актуальність, зроблений аналіз різних точок зору на 

проблему й логічно викладена власна позиція, сформульовані висновки, 

тема розкрита повністю, витриманий обсяг, дотримані вимоги до 

зовнішнього оформлення, дані правильні відповіді на додаткові питання  

4 

Виконані всі формальні вимоги до написання й захисту реферату: 

витриманий обсяг, дотримані вимоги до зовнішнього оформлення. 

Проблема позначена, але не достатньо обґрунтована її актуальність, 

зроблений короткий аналіз різних точок зору на проблему й викладена 

власна позиція, сформульовані висновки, тема розкрита достатньо повно, 

дані правильні відповіді на додаткові питання  

3 

Основні вимоги до реферату і його захисту виконані, але при цьому 

допущені деякі недоліки. Не обґрунтовано актуальність проблеми, 

висновки не чіткі. Наявні певні неточності у викладенні матеріалу. Вимоги 

щодо оформлення дотримано.  

2 

Основні вимоги до реферату і його захисту виконані, але при цьому 

допущені недоліки. Зокрема, є неточності у викладі матеріалу; відсутні 

логічна послідовність у судженнях; не витриманий обсяг реферату; є 

недоліки в оформленні; на додаткові питання при захисті дані неповні 

відповіді.  

1 

Є істотні відступи від вимог до реферування. Зокрема: тема розкрита лише 

частково; допущені фактичні помилки в змісті реферату або при відповіді 

на додаткові питання; під час захисту відсутній висновок.  

0 Тема реферату не розкрита, виявляється істотне нерозуміння проблеми. 
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Критерії оцінювання індивідуальної роботи слухачів 

 

Бал

и  
Пояснення 

5 

Відображена світоглядна позиція автора, його погляд на сутність 

проблеми. Проблема розкрита на теоретичному рівні, у зв'язках і з 

обґрунтуваннями, з точним і повним використанням фахових термінів і 

понять у контексті відповіді. Робота логічна, послідовна, композиційно 

чітка. Дано аргументацію своєї думки з опорою на факти громадського 

життя або особистий досвід. 

4 

Представлено власну точку зору (позицію, ставлення) при розкритті 

проблеми. Проблема розкрита на теоретичному рівні, з обґрунтуваннями, з 

достатнім використанням фахових термінів і понять у контексті відповіді. 

Власна думка аргументована фактами громадського життя або особистим 

досвідом.  

3 

Представлено власну точку зору при розкритті проблеми. Проблема 

розкрита з використанням основних термінів і понять у контексті відповіді 

(теоретичні зв'язки й обґрунтування не присутні або явно не 

простежуються). Дано аргументацію своєї думки з опорою на факти.  

2 

Проблема розкрита при формальному використанні фахових термінів. 

Власна думка не достатньо аргументована фактами громадського життя 

або власним досвідом.  

1 
Представлено власну позицію за даною проблематикою на побутовому 

рівні без аргументації.  

0 
Проблема не розкрита або дана інформація (факти громадського життя або 

особистого досвіду) не в контексті завдання. 

 

 

 

 


