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Завдання для самостійної роботи слухачів з навчальної дисципліни «Заходи 

адміністративного примусу в діяльності Національної поліції» для здобувачів 

вищої освіти другого курсу факультету ЗНПП, що навчаються на другому 
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діяльність" / Дніпро : Дніпропетровський державний університет внутрішніх 

справ, 2016. - 6 с. 

 

 

 

 

РОЗРОБНИКИ: 

Голобородько Д.В., доцент кафедри адміністративного права, процесу та 

адміністративної діяльності факультету ПФППД ДДУВС, кандидат юридичних 

наук, доцент, майор поліції. 

 

 

 

РЕЦЕНЗЕНТИ:  

Манза С.В., заступник начальника ГУНП в Дніпропетровській області, 

полковник поліції. 

Приймаченко Д.В., проректор з наукової роботи Університету митної справи та 

фінансів, доктор юридичних наук, професор. 

 

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри адміністративного права та адміністративної 

діяльності факультету ПФППД від 8.07.2016, протокол № 1. 

 

 

Рекомендовано Науково-методичною радою університету ___________, 

протокол № _____. 

 

 

Завідувач кафедри  

адміністративного права, процесу 

та адміністративної діяльності,  

полковник поліції        Т.П. Мінка  

«_____»___________________ 2016 року 

 

 

 

 

 

©Голобородько Д.В., 2016 рік 

©ДДУВС, 2016 рік 



 

 

3 

 

 

 

Завдання для самостійної роботи 

 

ТЕМА 1. Поняття, види та особливості адміністративного примусу 

 

1. Поняття адміністративного примусу та його місце в діяльності 

Національної поліції.  

2. Ознаки адміністративно-правового примусу.  

3. Види адміністративно-примусових заходів в діяльності 

Національної поліції.  

4. Особливості застосування адміністративного примусу 

працівниками Національної поліції. 

5. Національна поліція як суб’єкт застосування заходів 

адміністративного примусу.  

6. Забезпечення прав людини при застосуванні адміністративно-

примусових заходів працівниками поліції.  

7. Повноваження працівників поліції при застосування заходів 

адміністративного примусу.  

8. Процесуальний порядок та особливості оскарження застосування 

окремих заходів адміністративного примусу.  

 

ТЕМА 2. Адміністративно-примусові заходи запобігання 

правопорушень в діяльності Національної поліції 

 

1. Поняття та особливості заходів адміністративно-примусових 

запобігання (попередження) правопорушень.  

2. Місце заходів запобігання правопорушень в структурі 

адміністративного примусу.  

3. Особливості застосування заходів запобігання (попередження) 

правопорушень в діяльності Національної поліції. 

4. Порядок перевірки документів у громадян працівниками 

Національної поліції.  

5. Правові підстави та порядок тимчасового обмеження права свободи 

пересування громадян працівниками Національної поліції.  

6. Адміністративний нагляд поліції за особами звільненими з місць 

позбавлення волі. 

  

ТЕМА 3. Адміністративно-примусові заходи припинення 

протиправної поведінки в діяльності Національної поліції 

 

1. Поняття, ознаки та особливості заходів припинення протиправної 

поведінки в діяльності Національної поліції. Кл 

2. Класифікація та види заходів адміністративного припинення в 

діяльності Національної поліції.  
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3. Правові підстави, порядок та особливості застосування заходів 

припинення працівниками Національної поліції.  

4. Підстави застосування спеціальних заходів адміністративного 

припинення в діяльності Національної поліції.  

5. Процесуальний порядок та особливості застосування 

процесуальних заходів припинення працівниками поліції.  

6. Гарантії особистої безпеки працівника поліції при застосуванні 

спеціальних заходів адміністративного припинення. 

 
ТЕМА 4. Заходи забезпечення провадження в справах про 

адміністративні правопорушення 

 

1. Поняття та загальна характеристика заходів забезпечення 

провадження в справах про адміністративні правопорушення.  

2. Правові підстави, мета та процесуальний порядок застосування 

приводу працівниками поліції.  

3. Правові підстави, процесуальний порядок та особливості 

застосування адміністративного затримання особи.  

4. Процесуальне оформлення адміністративного затримання особи.  

5. Дії працівника поліції при застосуванні адміністративного 

затримання особи.  

6. Строки адміністративного затримання особи. 

7. Процесуальні особливості огляду речей та документів в діяльності 

поліції.  

8. Підстави, процесуальний порядок та особливості вилучення речей 

та документів працівниками Національної поліції. 

9. Порядок процесуального оскарження адміністративного затримання 

особи.  

10. Гарантії дотримання прав та свобод людини під час застосування 

заходів забезпечення провадження в справах про адміністративні 

правопорушення.  

 

ТЕМА 5. Адміністративна відповідальність як складова 

адміністративного примусу 

 

1. Правові підстави та особливості адміністративної відповідальності.   

2. Процесуальна складова адміністративної відповідальності в 

діяльності Національної поліції.  

3. Суб'єкти адміністративної відповідальності.  

4. Види та особливості адміністративних стягнень.  

5. Повноваження працівників поліції при накладенні адміністративних 

стягнень. 

6. Проблемні питання звільнення від адміністративної 

відповідальності при малозначності адміністративного проступку.  
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7. Процесуальний порядок оскарження постанов в справах про 

адміністративні правопорушення.  

8. Порядок та особливості виконання постанов про накладення 

адміністративних стягнень.  

9. Органи внутрішніх справ як суб’єкт виконання постанов в справах 

про адміністративні правопорушення.  

 

Завдання для індивідуальної роботи 

 

ТЕМА 1. Поняття, види та особливості адміністративного примусу 

 

І. Підготовка в електронному вигляді збірника нормативно-правових 

актів з питань застосування поліцією заходів адміністративного примусу 

(закони, постанови КМУ, накази МВС тощо). 

ІІ. Підготовка рефератів та доповідей за темами: 

1. Міністерство внутрішніх справ як суб’єкт застосування заходів 

адміністративного примусу.  

2. Забезпечення прав людини при застосуванні адміністративно-

примусових заходів працівниками поліції.  

3. Повноваження працівників поліції при застосування заходів 

адміністративного примусу.  

4. Процесуальний порядок та особливості оскарження застосування 

окремих заходів адміністративного примусу.  

 

ТЕМА 2. Адміністративно-примусові заходи запобігання 

правопорушень в діяльності Національної поліції 

 

І. Підготовка рефератів та доповідей за темами: 

1. Порядок перевірки документів у громадян працівниками 

Національної поліції.  

2. Правові підстави та порядок тимчасового обмеження права свободи 

пересування громадян працівниками Національної поліції.  

3. Адміністративний нагляд поліції за особами звільненими з місць 

позбавлення волі. 

 

ТЕМА 3. Адміністративно-примусові заходи припинення 

протиправної поведінки в діяльності Національної поліції 

 

І. Підготовка рефератів та доповідей за темами: 

1. Підстави застосування спеціальних заходів адміністративного 

припинення в діяльності Національної поліції.  

2. Процесуальний порядок та особливості застосування 

процесуальних заходів припинення працівниками поліції.  

3. Гарантії особистої безпеки працівника поліції при застосуванні 

спеціальних заходів адміністративного припинення. 
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ТЕМА 4. Заходи забезпечення провадження в справах про 

адміністративні правопорушення 

 

І. Підготовка рефератів та доповідей за темами: 

1. Строки адміністративного затримання особи. 

2. Процесуальні особливості огляду речей та документів в діяльності 

поліції.  

3. Підстави, процесуальний порядок та особливості вилучення речей 

та документів працівниками Національної поліції. 

4. Порядок процесуального оскарження адміністративного затримання 

особи.  

5. Гарантії дотримання прав та свобод людини під час застосування 

заходів забезпечення провадження в справах про адміністративні 

правопорушення.  

 

ТЕМА 5. Адміністративна відповідальність як складова 

адміністративного примусу 

 

І. Підготовка рефератів та доповідей за темами: 

1. Повноваження працівників поліції при накладенні адміністративних 

стягнень. 

2. Проблемні питання звільнення від адміністративної 

відповідальності при малозначності адміністративного проступку.  

3. Процесуальний порядок оскарження постанов в справах про 

адміністративні правопорушення.  

4. Порядок та особливості виконання постанов про накладення 

адміністративних стягнень.  

5. Органи внутрішніх справ як суб’єкт виконання постанов в справах 

про адміністративні правопорушення.  

 

 

 

 

 


