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Завдання для самостійної роботи слухачів з навчальної дисципліни 

«Запобігання адміністративним правопорушенням Національною поліцією» для 

здобувачів вищої освіти другого курсу факультету ЗНПП, що навчаються на 

другому (магістерському) рівні вищої освіти, спеціальності 8.03040201 

"Правоохоронна діяльність" / Дніпро : Дніпропетровський державний 

університет внутрішніх справ, 2016. - 4 с. 
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Завдання для самостійної роботи 

 

ТЕМА 1.   Правові і організаційні основи запобігання адміністративним 

правопорушенням Національною поліцією 

 

1.      Законодавство України з запобігання адміністративним 

правопорушенням Національною поліцією. 

2.      Основні функції системи запобігання адміністративних 

правопорушень. 

3. Заходи адміністративного попередження Національною поліцією. 

 

ТЕМА 2. Діяльність Національної поліції в запобіганні 

адміністративним правопорушенням 

   

      1.     Форми та методи запобігання адміністративним правопорушенням 

Національною поліцією. 

2. Форми  та методи запобіжної діяльності поліції в скоєнні 

адміністративних правопорушень.  

3. Форми  та методи запобіжної діяльності патрульної поліції в скоєнні 

адміністративних правопорушень.  

 

ТЕМА 3.  Зарубіжний досвід запобігання адміністративним 

правопорушенням правоохоронними органами 

 

1. Історія виникнення та розвитку інституту запобігання адміністративним 

правопорушенням. 

2. Європейський досвід та досвід США запобіганні адміністративних 

правопорушень. 

3. Досвід запобігання  правопорушенням в азіатсько – тихоокеанському 

регіоні. 

 

Завдання для індивідуальної роботи 

 

ТЕМА 1.   Правові і організаційні основи запобігання 

адміністративним правопорушенням Національною поліцією 

 

Підготовка рефератів та доповідей: 

1. Поняття та зміст запобіжної діяльності Національної поліції 

адміністративним правопорушенням. 

2. Історія виникнення та розвитку інституту запобігання 

адміністративним правопорушенням. 
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3. Основні напрямки удосконалення запобіжної діяльності Національної 

поліції адміністративним правопорушенням. 

4. Законодавство України з запобігання адміністративним 

правопорушенням Національною поліцією. 

5. Конституція України як основа законодавства України з запобігання 

адміністративних правопорушень. 

6. Кодекс України про адміністративні правопорушення як нормативно –

правова основа з запобігання адміністративним правопорушенням поліцією. 

 

ТЕМА 2.  Діяльність Національної поліції в запобіганні 

адміністративним правопорушенням 

 

Підготовка рефератів та доповідей: 

1. Спеціальні заходи з попередження насильства в сім’ї. 

2. Права працівника поліції щодо осіб, які систематично вчиняють 

порушення громадського порядку. 

3.  Попереджувальні заходи  Національної поліції щодо недопущення 

адміністративних правопорушень неповнолітніми. 

4.  Зміст та адміністративно-правова характеристика офіційного 

попередження про неприпустимість вчинення насильства в сім’ї. 

5.  Взяття на профілактичний облік та зняття з профілактичного обліку 

членів сім’ї, які вчинили насильство в сім’ї. 

6.  Поняття та зміст захисного припису. 

7. Тактичні дії працівників поліції при запобіганні адміністративних 

правопорушень. 

 

ТЕМА 3.  Зарубіжний досвід запобігання адміністративним 

правопорушенням правоохоронними органами 

 

Підготовка рефератів та доповідей: 

  1.  Система та компетенція правоохоронних органів США. 

 2.  Світовий досвід створення та існування інституцій з попередження та 

боротьби з корупцією. 

 3. Проблеми запобігання правопорушенням в Польщі. 

 


