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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

ступінь  

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів - 6 

 

Галузь знань 

26 «Цивільна безпека» 

Рік підготовки: 
Спеціальність: 

262 «Правоохоронна 

діяльність» 

Модулів – 2 

Освітній ступінь: 

бакалавр 

1-й, 2-й 2-й, 3-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин –180 

2-й, 3-й 3-й, 4-й, 5-й 

Лекції 

 

20 год.  10 год. 

Семінарські заняття 

20 год. 12 год. 

Практичні заняття 

50 год. - 

Самостійна робота 

90 год. 158 год. 

Вид контролю: залік, 

екзамен 
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2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета навчальної дисципліни:  

Метою викладання навчальної дисципліни «Адміністративно-

юрисдикційна діяльність поліції» є формування ідеології «служіння народові», 

виховання неухильної поваги до закону, дотримання законності у всіх формах 

правоохоронної діяльності, відповідальності за порушення прав і свобод 

людини і громадянина в державі, оволодіння навичками праці з нормативними 

матеріалами та практичними вміннями складання адміністративних матеріалів. 

Завданнями дисципліни «Адміністративно-юрисдикційна діяльність 

поліції» є опанування курсантами передовими формами і методами роботи в 

адміністративній сфері, оволодіння навичками праці з нормативними 

матеріалами, уміння практичної організації ефективної роботи тих чи інших 

служб, апаратів, підрозділів Національної поліції України, використання 

допомоги різних громадських формувань у здійсненні охорони публічного 

порядку і боротьби з правопорушеннями. 

Перелік компетентностей, формування яких забезпечує вивчення 

навчальної дисципліни (з ОПП).  

Загальні компетентності:  

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  

ЗК8. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  ЗК9. Здатність 

працювати в команді.  

Спеціальні компетентності:  

СК2. Здатність організовувати нагляд (контроль) за додержанням вимог 

законодавства у сфері правоохоронної діяльності.  

СК4. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і 

застосування набутих знань та навичок у професійній діяльності.  

СК6. Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, 

формулювати аргументовані висновки та рекомендації.  

СК7. Здатність забезпечувати законність та правопорядок, безпеку 

особистості та суспільства, протидіяти нелегальній (незаконній) міграції, 

тероризму та торгівлі людьми.  

СК8. Здатність ефективно забезпечувати публічну безпеку та порядку.  

СК9. Здатність ефективно застосовувати сучасні техніку і технології 

захисту людини, матеріальних цінностей і суспільних відносин від проявів 

криміногенної обстановки та обґрунтовувати вибір засобів та систем захисту 

людини і суспільних відносин.  

СК13. Здатність забезпечувати охорону об’єктів державної власності, 

державну охорону органів державної влади України та безпеку взятих під 

захист осіб, охорону фізичних осіб та об’єктів приватної і комунальної 

власності.  
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СК16. Здатність у передбачених законом випадках застосовувати засоби 

фізичного впливу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю, тактичні прийоми 

під час службової діяльності в разі отримання інформації чи безпосереднього 

виявлення ознак правопорушення перебуваючи на місці події та в інших 

службових ситуаціях, а також здатність надавати домедичну допомогу.  

Програмні результати навчання:  

ПРН12. Адаптуватися і ефективно діяти за звичних умов правоохоронної 

діяльності та за умов ускладнення оперативної обстановки.  

ПРН13. Знати і розуміти відповідні вимоги законодавства, грамотно 

оформлювати процесуальні документи, що використовуються під час 

провадження у справах про адміністративні правопорушення, здійснювати 

превентивні та примусові поліцейські заходи, а також кваліфікацію 

адміністративних та кримінальних правопорушень.  

ПРН15. Працювати автономно та в команді виконуючи посадові 

обов’язки та під час розв’язання складних спеціалізованих задач 

правоохоронної діяльності.  

ПРН16. Застосовувати заходи, спрямовані на усунення загрози життю та 

здоров’ю фізичних осіб і публічній безпеці, що виникли внаслідок учинення 

кримінального злочину чи адміністративного правопорушення.  

Міждисциплінарні зв’язки: «Конституційне право», «Кримінальне 

право», «Криміналістика», «Адміністративне право», «Адміністративний 

процес», «Поліцейська діяльність», «Запобігання та протидія домашньому 

насильству». 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1. 

 

Тема №1. Поняття ознаки та зміст адміністративно-юрисдикційної 

діяльності поліції. 

Поняття, предмет, завдання та система навчальної дисципліни 

«Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції». Поняття та сутність 

адміністративної юрисдикції, її співвідношення з адміністративним та іншими 

галузями права. Види адміністративної юрисдикції: адміністративно-

регулятивна, адміністративно-судочинна, адміністративно-деліктна. Правове 

регулювання адміністративно-юрисдикційної діяльності. Функції, методи та 

форми адміністративно-юрисдикційної діяльності поліції. Процесуальні форми 

адміністративної юрисдикції. Правові акти адміністративної юрисдикції. Місце 

Національної поліції України серед суб'єктів адміністративно-юрисдикційної 

діяльності.  

Функції адміністративно-юрисдикційної діяльності поліції: охоронна, 

виховна, регулятивна, наступальна, превентивна. Функції адміністративно-

юрисдикційної діяльності реалізуються за допомогою методів: переконання і 

примусу. Класифікація заходів адміністративного примусу: адміністративного 

запобігання, припинення правопорушення і стягнення.  

Види проваджень в справах про адміністративні правопорушення. Стадії 

провадження: порушення справи про адміністративне правопорушення; розгляд 



 5 

справи про адміністративне правопорушення та винесення за справою 

постанови; оскарження (або опротестування) постанови за справою про 

адміністративне правопорушення (факультативна стадія); виконання постанови 

про накладення адміністративного стягнення.  

 

Тема № 2. Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції щодо 

розгляду і вирішення звернень громадян. 

Правова основа діяльності поліції щодо розгляду та вирішення звернень 

громадян. Суть і значення законності у діяльності поліції. Правове регулювання 

провадження із звернень громадян. Види звернень та вимоги щодо звернень. 

Права громадянина, який подав звернення. Обов’язки поліції щодо розгляду 

звернень. Реєстрація звернень громадян в Національної поліції України. 

Порядок та строки розгляду звернень. Прийом, реєстрація, облік та розгляд 

поліцією заяв, повідомлень та іншої інформації про адміністративні та 

кримінальні правопорушення. Відповідальність за порушення законодавства 

про звернення громадян. Особливості розгляду звернень громадян у 

підрозділах Національної поліції України. Провадження щодо звернень 

громадян в Національній поліції України. Документообіг у справах щодо 

розгляду та вирішення скарг громадян поліцією. 

 

Тема № 3. Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції щодо 

провадження в справах про адміністративні правопорушення. 

Поняття, завдання та принципи провадження у справах про 

адміністративні правопорушення, які підвідомчі Національній поліції України, 

його стадії. Учасники провадження у справах про адміністративні 

правопорушення.  

Принципи адміністративного провадження: законність; принцип охорони 

інтересів особистості та держави; принцип об’єктивної істини; принцип 

національної мови; принцип змагальності сторін; принцип публічності і 

гласності; принцип швидкості і оперативності; принцип рівності громадян. 

Спеціальні риси провадження, що здійснюються органами Національної поліції 

України. Основні стадії провадження по справах про адміністративні 

правопорушення в цілому і провадження по справах, підвідомчих органам 

Національної поліції України. Стадія порушення адміністративного 

провадження і адміністративного розслідування. Стадія розгляду справи про 

адміністративне правопорушення та винесення по ній постанови. Стадія 

перегляду справи у зв'язку з оскарженням постанови або внесенням подання 

прокурора на постанову. Стадія виконання постанови про накладення 

адміністративного стягнення. 

Суб’єкти адміністративно-юрисдикційної діяльності та адміністративна 

підвідомчість. Заходи забезпечення у справах про адміністративні 

правопорушення.  

 

Тема № 4. Особливості діяльності поліції щодо розгляду та вирішення 

справ про адміністративні правопорушення, що посягають на 

громадський порядок і громадську безпеку. 
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Визначення громадського порядку та громадської безпеки. Мета 

установлення та підтримання громадського порядку. Способи регулювання 

громадського порядку: правові та соціальні (мораль, звичаї). Види громадських 

місць. Постійні громадські місця. Тимчасові громадські місця. 

Загальна характеристика та види адміністративних правопорушень, що 

посягають на громадський порядок і громадську безпеку. Характеристика 

окремих правопорушень, що посягають на громадський порядок і громадську 

безпеку. Особливості адміністративного провадження у справах про порушення 

громадського порядку і громадської безпеки та застосування заходів 

забезпечення провадження за цією категорією справ. 

Адміністративно-правові заходи боротьби з дрібним хуліганством. 

Адміністративно-правові заходи боротьби з іншими правопорушеннями, що 

посягають на громадський порядок. 

 

Модуль 2. 

 

Тема № 5. Особливості адміністративно-юрисдикційної діяльності 

поліції щодо розгляду та вирішення справ про адміністративні 

правопорушення у сфері дозвільної системи. 

Загальна роль підрозділів превентивної діяльності у сфері здійснення 

дозвільної системи. Загальна організація роботи Національної поліції України, 

основні завдання щодо здійснення дозвільної системи. Видача дозволів на 

виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання 

вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв 

вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи 

аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної 

дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та 

вибухових матеріалів. 

Контроль за об'єктами дозвільної системи. Права органів поліції у разі 

виявлення порушень правил дозвільної системи. Погодження укладання 

трудових договорів на виконання робіт, пов'язаних з виготовленням, ремонтом, 

придбанням, зберіганням, обліком, охороною, перевезенням і використанням 

предметів, матеріалів і речовин, на які поширюється дозвільна система. 

Облік предметів, матеріалів і речовин, підприємств, майстерень і 

лабораторій, на які поширюється дозвільна система (об'єктів дозвільної 

системи). Облік власників зброї, пристроїв. Види зброї, щодо якої здійснюється 

дозвільна система. 

Придбання зброї, основних частин зброї і бойових припасів до неї 

міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, 

підприємствами, установами, організаціями і суб'єктами господарювання. 

Перевезення зброї і бойових припасів, основних частин зброї, пристроїв та 

патронів до них підприємствами, установами, організаціями та суб'єктами 

господарювання. Придбання, зберігання та носіння, перевезення мисливської 

вогнепальної нарізної і гладкоствольної зброї, бойових припасів до неї, 

основних частин зброї, пневматичної, охолощеної та холодної зброї, пристроїв 

та патронів до них громадянами. 
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Одержання дозволу на зберігання та носіння мисливської вогнепальної 

нарізної, гладкоствольної зброї, пневматичної зброї, холодної і охолощенної 

зброї, пристроїв. Перереєстрація зброї, пристроїв. Зберігання, носіння 

нагородної, подарованої, спортивної зброї. Зберігання зброї, бойових припасів 

до неї, основних частин зброї, пристроїв та патронів до них, що належать 

громадянам. 

Загальна характеристика адміністративної відповідальності за порушення 

правил дозвільної системи. Стрільба з вогнепальної, холодної метальної чи 

пневматичної зброї, пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими 

чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами 

несмертельної дії в населених пунктах і в не відведених для цього місцях або з 

порушенням установленого порядку (ст.174 КУпАП). Порушення громадянами 

порядку придбання, зберігання, передачі іншим особам або продажу 

нагородної, вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї (ст.190 КУпАП). 

Порушення громадянами правил зберігання, носіння або перевезення 

вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів (ст. 191 

КУпАП). Порушення громадянами строків реєстрації (перереєстрації) 

нагородної, вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і правил взяття її на 

облік (ст. 192 КУпАП). Ухилення від реалізації вогнепальної, холодної чи 

пневматичної зброї і бойових припасів (ст. 193 КУпАП). Порушення 

працівниками торговельних підприємств (організацій) порядку продажу 

вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів (ст.194 

КУпАП). Порушення працівниками підприємств, установ, організацій правил 

зберігання або перевезення вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і 

бойових припасів (ст.195 КУпАП). Порушення порядку розробки, 

виготовлення, реалізації спеціальних засобів самооборони (ст.195-1 КУпАП). 

Порушення порядку придбання, зберігання, реєстрації або обліку газових 

пістолетів і револьверів та патронів до них (ст.195-2 КУпАП). Порушення 

правил застосування спеціальних засобів самооборони (ст.195-3 КУпАП). 

Порушення порядку виробництва, придбання, зберігання чи продажу 

електрошокових пристроїв і спеціальних засобів, що застосовуються 

правоохоронними органами (ст.195-4 КУпАП). 

 

Тема № 6. Особливості адміністративно-юрисдикційної діяльності 

поліції щодо розгляду та вирішення справ про адміністративні 

правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління. 

Загальна характеристика правопорушень, що посягають на встановлений 

порядок управління. Нормативно-правова база, що визначає вимоги до 

дотримання встановленого порядку управління. Правова характеристика 

правопорушення, передбаченого ст. 185 КУпАП «Злісна непокора законному 

розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з 

охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця». 

Правова характеристика правопорушення, передбаченого ст. 185-4 КУпАП 

«Злісне ухилення свідка, потерпілого, експерта, перекладача від явки до органів 

досудового розслідування чи прокурора». Правова характеристика 
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правопорушення, передбаченого ст. 185-7 «Публічні заклики до невиконання 

вимог поліцейського чи посадової особи Військової служби правопорядку у 

Збройних Силах України». Правова характеристика правопорушення, 

передбаченого ст. 187 КУпАП «Порушення правил адміністративного 

нагляду». Правова характеристика правопорушення, передбаченого ст. 195-6 

«Порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та 

використання піротехнічних засобів». 

 

Тема № 7. Адміністративно-юрисдикційна діяльність щодо 

застосування дисциплінарних стягнень та заохочень у Національної поліції 

України. 

Поняття службової дисципліни. Керівники та підлеглі. Наказ керівника. 

Заохочення та його види. Права керівників щодо застосування заохочень. 

Загальний порядок застосування заохочень. Загальні положення Дисциплінарне 

провадження в Національній поліції України. Службове розслідування. 

Випадки призначення службового розслідування. Повноваження 

уповноваженого керівника та осіб, які беруть участь у проведенні службового 

розслідування. Відсторонення поліцейського від виконання службових 

обов’язків (посади). Забезпечення поліцейському права на захист. Зміст 

висновку службового розслідування. Обставинами, що пом’якшують та 

обтяжують відповідальність поліцейського. Наказ про застосування 

дисциплінарного стягнення. Строки застосування дисциплінарних стягнень. 

Виконання дисциплінарних стягнень. Строк дії дисциплінарних стягнень та 

наслідки їх застосування. Оскарження дисциплінарних стягнень. 

 

Тема № 8. Особливості діяльності Національної поліції щодо розгляду 

та вирішення справ про адміністративні правопорушення у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху. 

Загальна характеристика адміністративних правопорушень у сфері безпеки 

дорожнього руху. Винесення постанови у справі про адміністративне 

правопорушення без складання відповідного протоколу. Випадки складання 

протоколів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху. Оформлення протоколів про адміністративне 

правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Розгляд справ 

про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього 

руху. Розгляд справ судами. Розгляд справ поліцейськими. 

Постанова по справі про адміністративне правопорушення. Накладення 

стягнень.  Виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення. 

Особливості оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, 

вчинені повторно. Особливості оформлення матеріалів про адміністративне 

правопорушення,  відповідальність за яке передбачена статтею 121 КУпАП 

«Порушення водієм правил керування транспортним засобом, правил 

користування ременями безпеки або мотошоломами». Особливості оформлення 

матеріалів про адміністративне правопорушення, відповідальність за яке 

передбачена статтею 124 КУпАП «Порушення правил дорожнього руху, що 
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спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, 

вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна». Особливості 

оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення, відповідальність 

за яке передбачена статтею 130 КУпАП «Керування транспортними засобами 

або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи 

іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу 

та швидкість реакції». Особливості провадження у справах про порушення 

правил дорожнього руху іноземцями та особами без громадянства. 

Розгляд справ про адміністративне правопорушення за порушення правил 

зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксоване в режимі 

фотозйомки (відеозапису). Вилучення посвідчення водія і позбавлення права 

керувати транспортними засобами. Тимчасове затримання транспортних 

засобів. Деякі аспекти діловодства у справах про адміністративні 

правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху. 
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Структура навчальної дисципліни Адміністративно-юрисдикційна 

діяльність поліції  

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього у тому числі Усього у тому числі 

л. с. п. с.р.  л. с. п. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Модуль 1.  

Тема № 1. Поняття, ознаки та зміст 

адміністративно-юрисдикційної 

діяльності поліції. 

20 2 2 2 14 24 2 2  20 

Тема № 2.  Адміністративно-

юрисдикційна діяльність поліції щодо 

розгляду і вирішення звернень 

громадян. 

28 2 2 10 14 24 2 2  20 

Тема  № 3. Адміністративно-

юрисдикційна діяльність поліції щодо 

провадження в справах про 

адміністративні правопорушення. 

28 2 2 10 14 20    20 

Тема  № 4. Особливості діяльності поліції 

щодо розгляду та вирішення справ про 

адміністративні правопорушення, що 

посягають на громадський порядок і 

громадську безпеку. 

44 4 4 18 18 24 2 2  20 

Разом за модулем 1 120 10 10 40 60 92 6 6  80 

Модуль 2.  

Тема № 5.  Особливості адміністративно-

юрисдикційної діяльності поліції щодо 

розгляду та вирішення справ про 

адміністративні правопорушення у 

сфері дозвільної системи. 

14 2 2 2 8 22  2  20 

Тема № 6. Особливості адміністративно-

юрисдикційної діяльності НПУ щодо 

розгляду та вирішення справ про 

адміністративні правопорушення, що 

посягають на встановлений порядок 

управління. 

14 2 2 2 8 24 2 2  20 

Тема № 7.  Адміністративно-

юрисдикційна діяльність щодо 

застосування дисциплінарних стягнень 

та заохочень у Національної поліції 

України. 

14 2 2 2 8 20    20 

Тема  № 8.  Особливості діяльності  

поліції щодо розгляду та вирішення 

справ про адміністративні 

правопорушення у сфері забезпечення 

безпеки дорожнього руху. 

18 4 4 4 6 22 2 2  18 

Разом за модулем 2 60 10 10 10 30 88 4 4  78 

Усього годин 180 20 20 50 90 180 10 12  158 
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5. Теми семінарських занять 

(денна форма навчання) 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Тема  № 1.  

Поняття, ознаки та зміст адміністративно-юрисдикційної 

діяльності поліції. 

2 

2. Тема № 2.  

Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції щодо розгляду і 

вирішення звернень громадян. 

2 

3. Тема  № 3. 

Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції щодо 

провадження в справах про адміністративні правопорушення. 

2 

4. Тема  № 4. 

Особливості діяльності поліції щодо розгляду та вирішення справ 

про адміністративні правопорушення, що посягають на 

громадський порядок і громадську безпеку. 

4 

5. Тема № 5.  

Особливості адміністративно-юрисдикційної діяльності поліції 

щодо розгляду та вирішення справ про адміністративні 

правопорушення у сфері дозвільної системи. 

2 

6. Тема № 6.  

Особливості адміністративно-юрисдикційної діяльності поліції 

щодо розгляду та вирішення справ про адміністративні 

правопорушення, що посягають на встановлений порядок 

управління. 

2 

7. Тема № 7.  

Адміністративно-юрисдикційна діяльність щодо застосування 

дисциплінарних стягнень та заохочень у Національної поліції 

України. 

2 

8. Тема № 8.  

Особливості діяльності Національної поліції щодо розгляду та 

вирішення справ про адміністративні правопорушення у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху. 

4 

 Разом 20 

 

(заочна форма навчання) 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

Годин 

1. Тема  № 1.  

Поняття, ознаки та зміст адміністративно-юрисдикційної 

діяльності поліції. 

2 

2. Тема № 2.  

Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції щодо розгляду і 

вирішення звернень громадян. 

2 

3. Тема  № 4. 

Особливості діяльності поліції щодо розгляду та вирішення справ 

про адміністративні правопорушення, що посягають на 

громадський порядок і громадську безпеку. 

2 
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4. Тема № 5.  

Особливості адміністративно-юрисдикційної діяльності поліції 

щодо розгляду та вирішення справ про адміністративні 

правопорушення у сфері дозвільної системи. 

2 

5. Тема № 6.  

Особливості адміністративно-юрисдикційної діяльності поліції 

щодо розгляду та вирішення справ про адміністративні 

правопорушення, що посягають на встановлений порядок 

управління. 

2 

6. Тема № 8.  

Особливості діяльності Національної поліції щодо розгляду та 

вирішення справ про адміністративні правопорушення у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху. 

2 

 Разом 12 

 

6. Теми практичних занять 

(денна форма навчання) 

 

1. Тема  № 1.  

Поняття, ознаки та зміст адміністративно-юрисдикційної 

діяльності поліції. 

2 

2. Тема 2.  

Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції щодо розгляду і 

вирішення звернень громадян. 

10 

3. Тема  3. 

Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції щодо 

провадження в справах про адміністративні правопорушення. 

10 

4. Тема  4. 

Особливості діяльності поліції щодо розгляду та вирішення справ 

про адміністративні правопорушення, що посягають на 

громадський порядок і громадську безпеку. 

18 

5. Тема 5.  

Особливості адміністративно-юрисдикційної діяльності поліції 

щодо розгляду та вирішення справ про адміністративні 

правопорушення у сфері дозвільної системи. 

2 

6. Тема 6.  

Особливості адміністративно-юрисдикційної діяльності поліції 

щодо розгляду та вирішення справ про адміністративні 

правопорушення, що посягають на встановлений порядок 

управління. 

2 

7. Тема 7.  

Адміністративно-юрисдикційна діяльність щодо застосування 

дисциплінарних стягнень та заохочень у Національної поліції 

України. 

2 

8. Тема 8.  

Особливості діяльності Національної поліції щодо розгляду та 

вирішення справ про адміністративні правопорушення у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху. 

4 

 Разом 50 

 



 13 

7. Самостійна робота 

(денна форма навчання) 

№ 

з/п 

Назва теми  

1. Тема 1.  

Поняття, ознаки та зміст адміністративно-юрисдикційної 

діяльності поліції. 

14 

2. Тема 2.  

Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції щодо розгляду і 

вирішення звернень громадян. 

14 

3. Тема  3. 

Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції щодо 

провадження в справах про адміністративні правопорушення. 

14 

4. Тема  4. 

Особливості діяльності поліції щодо розгляду та вирішення справ 

про адміністративні правопорушення, що посягають на 

громадський порядок і громадську безпеку. 

18 

5. Тема 5.  

Особливості адміністративно-юрисдикційної діяльності НПУ щодо 

розгляду та вирішення справ про адміністративні правопорушення 

у сфері дозвільної системи. 

8 

6. Тема 6.  

Особливості адміністративно-юрисдикційної діяльності НПУ щодо 

розгляду та вирішення справ про адміністративні правопорушення, 

що посягають на встановлений порядок управління. 

8 

7. Тема 7.  

Адміністративно-юрисдикційна діяльність щодо застосування 

дисциплінарних стягнень та заохочень у Національної поліції 

України. 

8 

8. Тема 8.  

Особливості діяльності поліції щодо розгляду та вирішення справ 

про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху. 

6 

 Разом 90 

 

(заочна форма навчання) 

№ 

з/п 

Назва теми  

1. Тема 1.  

Поняття, ознаки та зміст адміністративно-юрисдикційної 

діяльності поліції. 

20 

2. Тема 2.  

Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції щодо розгляду і 

вирішення звернень громадян. 

20 

3. Тема  3. 

Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції щодо 

провадження в справах про адміністративні правопорушення. 

20 

4. Тема  4. 

Особливості діяльності поліції щодо розгляду та вирішення справ 

про адміністративні правопорушення, що посягають на 

громадський порядок і громадську безпеку. 

20 
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5. Тема 5.  

Особливості адміністративно-юрисдикційної діяльності НПУ щодо 

розгляду та вирішення справ про адміністративні правопорушення 

у сфері дозвільної системи. 

20 

6. Тема 6.  

Особливості адміністративно-юрисдикційної діяльності НПУ щодо 

розгляду та вирішення справ про адміністративні правопорушення, 

що посягають на встановлений порядок управління. 

20 

7. Тема 7.  

Адміністративно-юрисдикційна діяльність щодо застосування 

дисциплінарних стягнень та заохочень у Національної поліції 

України. 

20 

8. Тема 8.  

Особливості діяльності поліції щодо розгляду та вирішення справ 

про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху. 

18 

 Разом 158 

 

8. Індивідуальні завдання 

З метою поглиблення знань із дисципліни, прищеплення навичок 

самостійної роботи з літературою пропонується виконання індивідуальних 

творчих завдань у вигляді написання наукових рефератів за визначеною 

тематикою. Реферати виконуються на основі самостійного вивчення 

рекомендованої літератури і законодавства, перелік яких не обмежує ініціативи 

здобувача освіти і його можливостей у використанні більш широкого кола 

наукових досліджень. До літератури відносяться: першоджерела; підручники і 

навчальні посібники; наукові дослідження (монографії, наукові статті та ін.) З 

проблем, досліджених у наукових рефератах, здобувачі освіти можуть 

підготувати і виголосити доповіді під час проведення семінарських занять або 

засідань наукового гуртка. 

Для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання також передбачено 

виконання домашньої контрольної роботи за визначеною тематикою. 

 

9. Методи навчання 

Вибір методів навчання зумовлений характером пізнавальної діяльності 

курсантів та особливостями навчального процесу у вищій школі. Зокрема, для 

досягнення мети навчальної дисципліни, формування комплексу відповідних 

знань та вмінь застосовуються пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, 

проблемно-пошуковий та дослідницький методи. 

 

10. Оцінювання результатів освітньої діяльності 

Система оцінювання передбачає накопичення 100 балів з кожної 

навчальної дисципліни, які перераховуються в національну шкалу та шкалу 

оцінювання ЄКТС.  

Встановлюються: максимальні суми балів за виконання завдань у рамках 

аудиторної, самостійної роботи та модульної контрольної роботи - 60 балів;         

40 балів - за виконання завдань, винесених на підсумковий контроль. 
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ДЛЯ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль Підсумковий контроль 

Аудиторна 

робота 

Самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 

ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН (Е) 

≤ 30 ≤ 20 ≤ 10 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = ПК+Е ≤100 

ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль Підсумковий контроль 

Аудиторна 

робота 
Самостійна робота ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН (Е) 
≤ 20 ≤ 40 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = ПК+Е ≤100 

 

Здобувач вищої освіти, як додатковий здобуток за наукову роботу в межах 

навчальної дисципліни може отримати до 10 балів, при цьому загальна сума 

накопичувальних балів не повинна перевищувати 100.  

Оцінювання компетентностей здобувача вищої освіти з навчальної 

дисципліни та виставлення підсумкової кількості балів за аудиторну роботу 

здійснюється шляхом встановлення відповідного рівня знань за кожне 

навчальне заняття та виставлення балів від 3 до 5. Підсумкова кількість балів 

визначається, як сума всіх отриманих під час проведення навчальних занять 

балів розділена на кількість семінарських/практичних занять, передбачених 

тематичним планом у семестрі та помножена на коефіцієнт відповідності 

максимально можливого балу: 

ПК = 
∑ПК 

× КВ, 
КЗ 

де: 

ПК – підсумкова кількість балів за аудиторну роботу; 

∑пк – сума всіх отриманих балів за семінарські/практичні заняття; 

КЗ – кількість семінарських/практичних занять, передбачених тематичним 

планом за семестр; 

КВ – коефіцієнт відповідності максимально можливого балу (6 – для 

денної форми навчання; 4 – для заочної форми навчання). 

Здобувач вищої освіти може отримати «5» балів за умови, що він дуже 

добре орієнтується в матеріалі, приймав активну участь у занятті та надав 

повну відповідь на питання семінарського заняття, або на додаткове питання 

науково-педагогічного працівника, навів приклади, висловив та аргументував 

власну точку зору, або суттєво доповнював більше трьох разів відповіді колег, 
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не допустивши помилок. Також у «5» балів може бути оцінено виступ з 

доповіддю або рефератом, які було підготовлено з використанням декількох 

джерел інформації, а під час виступу тему розкрито повно. 

Здобувач вищої освіти може отримати «4» бали за умови, що він достатньо 

добре орієнтується в матеріалі, приймає активну участь у занятті, доповнюючи 

колег, знає основні визначення та факти з теми семінарського заняття, надав 

правильну, але не зовсім повну відповідь, висловлює власну думку, але не може 

змістовно її аргументувати, йому складно навести приклади. Також у «4» балів 

може бути оцінено виступ здобувача з доповіддю або рефератом, які було 

підготовлено з використанням одного джерела інформації, а під час виступу 

тему розкрито не повно. 

Здобувач вищої освіти може отримати «3» бали за умови, якщо не приймає 

активної участі в семінарському занятті та не висловлює цікавості до матеріалу, 

йому складно дати визначення понять, відповідає фрагментарно та спутано, 

допускає помилки, не орієнтується у темі, власної думки не має, або 

висловлюючи її відмовляється аргументувати. Також у «3» балів може бути 

оцінено виступ здобувача з доповіддю або рефератом, які містять мізерний 

обсяг інформації, або застарілі данні. 

Під час навчальних занять на денній формі навчання науково-педагогічний 

працівник може поставити оцінку «2» (незадовільно). Незадовільна оцінка «2» 

ставиться за умови незнання здобувачем вищої освіти значної частини 

навчального матеріалу за змістом відповідної теми навчальної дисципліни, що 

міститься в основних рекомендованих нормативних та базових джерелах, 

допустив істотні помилки у відповідях на поставлені питання, виявив невміння 

застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач, 

відмовився від відповіді та/або не вирішив практичне завдання. Незадовільна 

оцінка «2» потребує перескладання та в загальну суму накопичення балів не 

враховується. 

Підсумкова кількість балів за самостійну роботу з навчальної дисципліни 

визначається науково-педагогічним працівником, як сума отриманих 

здобувачем вищої освіти балів за всі види виконаних завдань, які передбачені 

відповідними методичними матеріалами із зазначенням балів за виконання 

кожної самостійної роботи відповідно до тематичного плану.  

Модульна контрольна робота є обов’язковою для здобувачів вищої освіти 

денної форми навчання. Кожна кафедра самостійно визначає і розробляє форму 

проведення модульної контрольної роботи, структуру завдань, систему та 

критерії оцінювання результатів їх виконання. До модульної контрольної 

роботи допускаються всі здобувачі вищої освіти.  

Умови допуску здобувача вищої освіти до складання підсумкового 

контролю: 

Для денної форми навчання: 

- сума балів поточного контролю не менше ніж 36; 

- має не більше трьох невідпрацьованих пропусків; 

- має не більше трьох невідпрацьованих незадовільних оцінок за поточний 

контроль. 

Для заочної форми навчання: 
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- сума балів поточного контролю не менше ніж 36. 

З метою підвищення поточного рейтингу успішності здобувач вищої 

освіти має право перескладати аудиторну та самостійну роботу відповідно до 

графіку, встановленого науково-педагогічним працівником до підсумкового 

контролю і не більше двох пропусків та/або незадовільних оцінок у один 

робочий день. 

Здобувач вищої освіти, який за результатами поточного контролю 

накопичив менше 60 балів, зобов’язаний складати підсумковий контроль. 

Здобувач вищої освіти, який за результатами поточного контролю 

протягом семестру накопичив 60 балів, має можливість: 

- не складати підсумковий контроль і отримати накопичену кількість балів 

як підсумкову оцінку; 

- складати підсумковий контроль відповідно до розкладу. 

Недопущення здобувача вищої освіти до підсумкового контролю 

прирівнюється до незадовільної оцінки. Питання про недопущення здобувача 

вищої освіти до підсумкового контролю вирішує науково-педагогічний 

працівник та здійснює відповідний запис «не допущено» в заліково-

екзаменаційної відомості. 

Здобувач вищої освіти, який недопущенний до складання підсумкового 

контролю, має право скласти його під час визначеного окремим графіком для 

ліквідації академічної заборгованості, попередньо досягнувши всіх умов 

допуску. 

Відсутність здобувача вищої освіти, який накопичив менше 60 балів за 

поточний контроль на підсумковому контролі без поважної причини 

прирівнюється до незадовільної оцінки. Такий здобувач вищої освіти має право 

скласти підсумковий контроль під час ліквідації академічної заборгованості 

визначеним окремим графіком. 

Здобувач вищої освіти зобов’язаний попередити деканат/інститут про свою 

можливу відсутність на підсумковому контролі до його початку. Здобувач 

вищої освіти, який був відсутній на підсумковому контролі з поважних причин, 

які підтверджені відповідними документами, за рішенням декана факультету 

(директора інституту) може скласти пропущений підсумковий контроль у 

визначений деканатом час. 

Здобувач вищої освіти, який за результатами поточного та підсумкового 

контролю сумарно накопичив менше 60-ти балів, допускається до повторного 

перескладання підсумкового контролю після закінчення екзаменаційної сесії, 

але до початку наступного семестру чи атестації.  

Здобувач вищої освіти, який за результатами заліково-екзаменаційної сесії 

має академічну заборгованість з трьох і більше освітніх компонентів, 

відраховується з Університету.  

 

11. Критерії оцінювання знань на заліку/екзамені 
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Оцінка “відмінно”/ А – виставляється, якщо здобувач вищої освіти має 

глибокі і системні знання, вміє узагальнювати теоретичний матеріал, 

співвідносити загальні знання з конкретними ситуаціями; оволодів навиками 

аналізу, моделювання та адекватного оцінювання ситуації; обізнаний з 

науковими працями вітчизняних та зарубіжних фахівців в даній галузі; матеріал 

викладає логічно, послідовно, переконливо і аргументовано.  

Оцінка “добре”/ В, С – виставляється, якщо здобувач вищої освіти показав 

достатній рівень знання курсу; надав правильні, але не зовсім повні визначення 

термінів; засвоїв основи аналітичного методу; допускає незначні неточності в 

розкритті окремих теоретичних положень.  

Оцінка “задовільно”/ D, Е – виставляється, якщо здобувач вищої освіти в 

цілому засвоїв теоретичний матеріал курсу навчальної дисципліни, але 

декламує із деякими упущеннями при визначенні основних явищ та процесів; 

намагається висловити своє ставлення до проблемних питань, хоча і не зовсім 

аргументовано; вміє аналізувати набуті теоретичні знання і співвідносити їх з 

конкретними ситуаціями; викладає матеріал непослідовно, неточно, з наявними 

помилками.  

Оцінка “незадовільно”/ FX, F – виставляється, якщо здобувач вищої освіти 

виявив слабкі (відсутні) знання теоретичного матеріалу навчальної дисципліни; 

не зміг дати визначення основних категорій та явищ; відсутні знання основних 

норм і визначень; матеріал викладається непослідовно, нелогічно, 

фрагментарно та з допущенням помилок.  

Оцінка А, В, С, D, E / “зараховано” – виставляється, якщо здобувач вищої 

освіти виявив достатньо повні знання матеріалу навчальної дисципліни; вміє 

узагальнювати теоретичний матеріал, співвідносити загальні знання з 

конкретними ситуаціями, дає правильні, хоча і не завжди повні відповіді на 

поставлені запитання; допускає неточності у розкритті окремих теоретичних 

положень, норм та визначень.  

Оцінка FX, F / “не зараховано” – виставляється, якщо здобувач вищої 

освіти виявив слабкі знання або повну неготовність щодо вивчення ним 

матеріалу навчальної дисципліни; не зміг дати визначення основних термінів та 

визначень; викладає матеріал непослідовно, нелогічно, фрагментарно, неточно, 

стисло; відсутня переконливість у викладенні матеріалу. 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 
За внутрішньою шкалою 

закладу вищої освіти в 

балах 

За шкалою ECTS /За національною 

шкалою 

 Вноситься до відомості 

 екзамен Залік 

90 – 100 А/Відмінно  

А,В,С,D,Е 

/Зараховано 

 

82-89 В/Добре  

74-81 С/Добре 

64-73 D/Задовільно 
60-63 Е/Задовільно 

35-59 
FX/Незадовільно  FX /Не зараховано 

з можливістю повторного складання 

0-34 
F/Незадовільно F/ Не зараховано 
з обов’язковим повторним курсом 

 

12. Питання для підсумкового контролю 

Перелік питань для підготовки до заліку 

1. Розкрийте зміст і види адміністративно-юрисдикційної діяльності 

Національної поліції України. 

2. Назвіть предмет і систему курсу «Адміністративно-юрисдикційна 

діяльність поліції». 

3. Які основні напрями адміністративно-юрисдикційної діяльності поліції. 

4. Назвіть форми адміністративно-юрисдикційної діяльності поліції. 

5. Процесуальні форми адміністративної юрисдикції. 

6. Правові акти адміністративної юрисдикції. 

7. Місце Національної поліції України серед суб'єктів адміністративно-

юрисдикційної діяльності. 

8. Поліція превентивної діяльності її місце в здійсненні адміністративно-

юрисдикційної діяльності. 

9. Поняття та основні вимоги, які висуваються до звернень громадян.  

10. Порядок та термін розгляду звернень громадян.  

11. Відповідальність за порушення закону України "Про звернення 

громадян".  

12. Порядок ведення єдиного обліку в органах і підрозділах Національної 

поліції України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та 

інші події. 

13. Поняття та стадії провадження за скаргами громадян в Національної 

поліції України. 

14. Особистий прийом керівництвом Національної поліції України. 

15. Учасники провадження за скаргами громадян. 

16. Правова основа діяльності поліції, щодо розгляду та вирішення 

звернень громадян.  

17. Суть і значення законності у діяльності Національної поліції України. 

Правове регулювання провадження із звернень громадян.  
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18. Види звернень та вимоги щодо звернень. Права громадян, який подав 

звернення.  

19. Обов’язки поліції щодо розгляду звернень. Реєстрація звернень 

громадян в Національної поліції України.  

20. Порядок та строки розгляду звернень. Прийом, реєстрація, облік та 

розгляд в поліцією заяв, повідомлень та іншої інформації про адміністративні 

та кримінальні правопорушення.  

21. Документообіг у справах щодо розгляду та вирішення скарг громадян 

поліцією. 

22. Особливості розгляду звернень громадян у підрозділах Національної 

поліції України. 

23. Поняття, провадження у справах про адміністративні правопорушення. 

24. Завдання провадження у справах про адміністративні правопорушення. 

25. Принципи провадження у справах про адміністративні 

правопорушення. 

26. Учасники провадження у справах про адміністративні правопорушення. 

27. Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення. 

28. Заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні 

правопорушення. 

29. Поясніть стадію провадження у справах про адміністративні 

правопорушення – порушення справи. 

30. Поясніть стадію провадження у справах про адміністративні 

правопорушення – розгляд справи. 

31. Поясніть стадію провадження у справах про адміністративні 

правопорушення – перегляд постанови. 

32. Поясніть стадію провадження у справах про адміністративні 

правопорушення – виконання постанови. 

33. Загальна характеристика правопорушень, що посягають на громадський 

порядок і громадську безпеку. Види правопорушень, що посягають на 

громадський порядок і громадську безпеку; 

34. Поняття громадського порядку і громадську безпеки;  

35. Поняття громадського місця; 

36. Безпосередні об’єкти правопорушень, що посягають на громадський 

порядок і громадську безпеку; 

37. Об’єктивна сторона правопорушень, що посягають на громадський 

порядок і громадську безпеку; 

38. Суб'єкти адміністративних правопорушень, що посягають на 

громадський порядок і громадську безпеку; 

39. Суб’єктивна сторона адміністративних правопорушень, що посягають 

на громадський порядок і громадську безпеку;  

40. Склад правопорушення «Дрібне хуліганство» (ст.173 КУпАП України); 

41. Об’єкт, об’єктивна сторона складу дрібного хуліганства; 

42. Суб’єкт, суб’єктивна сторона дрібного хуліганства; 

43. Відмінності кримінально-карного хуліганства від такого, що 

розглядається в адміністративному порядку (ст. 173 КУпАП України); 
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44. Розмежування хуліганства, пов’язаного з опором представникам влади 

або громадськості, від адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 

185 КУпАП “Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі 

поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського 

порядку і державного кордону, військовослужбовця”; 

45. Склад правопорушення, передбаченого ст. 174 КУпАП “Стрільба з 

вогнепальної, холодної метальної чи пневматичної зброї, пристроїв для 

відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми 

властивостями метальними снарядами несмертельної дії в населених пунктах і 

в не відведених для цього місцях або з порушенням установленого порядку”; 

46. Склад правопорушення «Вчинення домашнього насильства, насильства 

за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або 

неповідомлення про місце свого тимчасового перебування» (ст.173-2 КУпАП 

України); 

47. Склад правопорушення «Завідомо неправдивий виклик спеціальних 

служб» (ст.183 КУпАП України); 

48. Склад правопорушення «Невиконання батьками або особами, що їх 

замінюють, обов'язків щодо виховання дітей»; 

49. Склад правопорушення «Розпивання пива, алкогольних, 

слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у 

громадських місцях у п'яному вигляді» (ст.178 КУпАП України); 

50. Склад правопорушення «Порушення порядку перебування дітей у 

закладах, у яких провадиться діяльність у сфері розваг, або закладах 

громадського харчування» (ст.180-1 КУпАП України); 

51. Поняття суб’єкту, суб’єктивної сторони складу правопорушення 

«Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених 

законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді» (ст.178 

КУпАП України); 

52. Склад правопорушення «Порушення вимог законодавчих та інших 

нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу 

шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях» 

(ст. 182 КУпАП);  

53. Склад правопорушення «Заняття проституцією» (ст.181-1 КУпАП); 

54. Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення, що 

посягають на громадський порядок і громадську безпеку; 

55. Стадія порушення справи про адміністративне правопорушення, що 

посягають на громадський порядок і громадську безпеку; 

56. Заходи процесуального забезпечення. 

 

Перелік питань для підготовки до екзамену 

1. Визначити нормативну основу, яка регламентує діяльність Національної 

поліції України, фізичних та юридичних осіб в сфері дозвільної системи. 

2. Загальна роль підрозділів превентивної діяльності у сфері здійснення 

дозвільної системи. 

3. Загальна організація роботи Національної поліції України, основні 

завдання щодо здійснення щодо здійснення дозвільної системи. 
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4. Видача дозволів на придбання, зберігання, перевезення і використання 

вогнепальної зброї, бойових припасів до неї, основних частин зброї, холодної 

зброї, пристроїв, патронів до них, пневматичної зброї, вибухових матеріалів і 

речовин, відкриття і функціонування об'єктів дозвільної системи.  

5. Контроль за об'єктами дозвільної системи. 

6. Права органів поліції у разі виявлення порушень правил дозвільної 

системи. 

7. Погодження укладання трудових договорів на виконання робіт, 

пов'язаних з виготовленням, ремонтом, придбанням, зберіганням, обліком, 

охороною, перевезенням і використанням предметів, матеріалів і речовин, на 

які поширюється дозвільна система. 

8. Облік предметів, матеріалів і речовин, підприємств, майстерень і 

лабораторій, на які поширюється дозвільна система (об'єктів дозвільної 

системи). 

9. Облік власників зброї, пристроїв. 

10. Види зброї, щодо якої здійснюється дозвільна система. 

11. Придбання зброї, основних частин зброї і бойових припасів до неї 

міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, 

підприємствами, установами, організаціями і суб'єктами господарювання. 

12. Перевезення зброї і бойових припасів, основних частин зброї, 

пристроїв та патронів до них підприємствами, установами, організаціями та 

суб'єктами господарювання. 

13. Придбання, зберігання та носіння, перевезення мисливської 

вогнепальної нарізної і гладкоствольної зброї, бойових припасів до неї, 

основних частин зброї, пневматичної, охолощеної та холодної зброї, пристроїв 

та патронів до них громадянами. 

14. Одержання дозволу на зберігання та носіння мисливської вогнепальної 

нарізної, гладкоствольної зброї, пневматичної зброї, холодної і охолощенної 

зброї, пристроїв. 

15. Перереєстрація зброї, пристроїв. Зберігання, носіння нагородної, 

подарованої, спортивної зброї. 

16. Зберігання зброї, бойових припасів до неї, основних частин зброї, 

пристрої та патронів до них, що належать громадянам. 

17. Загальна характеристика адміністративної відповідальності за 

порушення правил дозвільної системи. 

18. Стрільба з вогнепальної, холодної метальної чи пневматичної зброї, 

пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за 

своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії в населених 

пунктах і в не відведених для цього місцях або з порушенням установленого 

порядку (ст.174 КУпАП). 

19. Порушення громадянами порядку придбання, зберігання, передачі 

іншим особам або продажу вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї 

(ст.190 КУпАП). 
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20. Порушення громадянами правил зберігання, носіння або перевезення 

нагородної, вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів  

(ст. 191 КУпАП). 

21. Порушення громадянами строків реєстрації (перереєстрації) 

нагородної,  вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і правил взяття її на 

облік (ст. 192 КУпАП). 

22. Ухилення від реалізації вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і 

бойових припасів (ст. 193 КУпАП). 

23. Порушення працівниками торговельних підприємств (організацій) 

порядку продажу вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових 

припасів (ст.194 КУпАП). 

24. Порушення працівниками підприємств, установ, організацій правил 

зберігання або перевезення вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і 

бойових припасів (ст.195 КУпАП). 

25. Порушення порядку розробки, виготовлення, реалізації спеціальних 

засобів самооборони (ст.195-1 КУпАП). 

26. Порушення порядку придбання, зберігання, реєстрації або обліку 

газових пістолетів і револьверів та патронів до них (ст.195-2 КУпАП). 

27. Порушення правил застосування спеціальних засобів самооборони 

(ст.195-3 КУпАП). 

28. Порушення порядку виробництва, придбання, зберігання чи продажу 

електрошокових пристроїв і спеціальних засобів, що застосовуються 

правоохоронними органами (ст.195-4 КУпАП). 

29. Дати загальну характеристику правопорушенням, що посягають на 

встановлений порядок управління; 

30. Визначити основні положення Закону України «Про адміністративний 

нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі» від 01.12.1994 року; 

31. Визначити основні положення Постанови Кабінету Міністрів України 

від 12 жовтня 1992 року № 576 «Про затвердження Положення про дозвільну 

систему; 

32. Дати правову характеристику правопорушенню передбаченому  

ст. 185 КУпАП «Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі 

поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського 

порядку і державного кордону, військовослужбовця».  

33. Дати правову характеристику правопорушенню передбаченому  

ст. 185-4 КУпАП «Злісне ухилення свідка, потерпілого, експерта, перекладача 

від явки до органів досудового розслідування чи прокурора»;  

34. Дати правову характеристику правопорушенню передбаченому  

ст. 185-7 «Публічні заклики до невиконання вимог поліцейського чи посадової 

особи Військової служби правопорядку у Збройних Силах України».  

35. Дати правову характеристику правопорушенню передбаченому  

ст. 187 КУпАП «Порушення правил адміністративного нагляду»; 
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36. Дати правову характеристику правопорушенню передбаченому  

ст. 190 КУпАП «Порушення громадянами порядку придбання, зберігання, 

передачі іншим особам або продажу вогнепальної, холодної чи пневматичної 

зброї»; 

37. Дати правову характеристику правопорушенню передбаченого  

ст. 195-6 «Порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі 

та використання піротехнічних засобів». 

38. Поняття службової дисципліни. Керівники та підлеглі. Наказ 

керівника. 

39. Заохочення та його види. Права керівників щодо застосування 

заохочень. Загальний порядок застосування заохочень. 

40. Загальні положення дисциплінарного провадження в Національній 

поліції України. 

41. Службове розслідування. 

42. Підстави призначення службового розслідування. 

43. Повноваження уповноваженого керівника та осіб, які беруть участь у 

проведенні службового розслідування. 

44. Відсторонення поліцейського від виконання службових обов’язків 

(посади). Забезпечення поліцейському права на захист. 

45. Зміст висновку службового розслідування. 

46. Обставини, що пом’якшують та обтяжують відповідальність 

поліцейського. 

47. Наказ про застосування дисциплінарного стягнення. 

48. Строки застосування дисциплінарних стягнень. Виконання 

дисциплінарних стягнень. 

49. Строк дії дисциплінарних стягнень та наслідки їх застосування. 

50. Оскарження дисциплінарних стягнень. 

51. Загальна характеристика адміністративних правопорушень у сфері 

безпеки дорожнього руху. 

52. Винесення постанови у справі про адміністративне правопорушення 

без складання відповідного протоколу. 

53. Випадки складання протоколів про адміністративні правопорушення у 

сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. 

54. Оформлення протоколів про адміністративне правопорушення у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху. 

55. Розгляд справ про адміністративні правопорушення у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху. 

56. Розгляд справ судами. 

57. Розгляд справ поліцейськими. 

58. Постанова по справі про адміністративне правопорушення. 

59. Накладення стягнень. 

60.  Виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення. 

61. Особливості оформлення матеріалів про адміністративні 

правопорушення, вчинені повторно. 
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62. Особливості оформлення матеріалів про адміністративне 

правопорушення,  відповідальність за яке передбачена статтею 121 КУпАП 

«Порушення водієм правил керування транспортним засобом, правил 

користування ременями безпеки або мотошоломами». 

63. Особливості оформлення матеріалів про адміністративне 

правопорушення, відповідальність за яке передбачена статтею 124 КУпАП 

«Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження 

транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних 

переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна». 

64. Особливості оформлення матеріалів про адміністративне 

правопорушення, відповідальність за яке передбачена статтею 130 КУпАП 

«Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у 

стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом 

лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції». 

65. Особливості провадження у справах про порушення правил 

дорожнього руху іноземцями та особами без громадянства. 

66. Розгляд справ про адміністративне правопорушення за порушення 

правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксоване в 

режимі фотозйомки (відеозапису). 

67. Вилучення посвідчення водія і позбавлення права керувати 

транспортними засобами. 

68. Тимчасове затримання транспортних засобів. 

69. Провадження у справах про адміністративні правопорушення у сфері 

безпеки дорожнього руху. 
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навчальний посібник / за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України 

О. М. Бандурки ; [О. І. Безпалова, О.В. Джафарова, С.М. Князєв та ін.; передм. 

О. М. Бандурки] ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків: 

ХНУВС, 2017. — 242 с. 

3. Адміністративна діяльність органів поліції України : підручник / за заг. 

ред. д-ра юрид. наук, доц. В. В. Сокуренка ; [О. І. Безпалова, О. В. Джафарова, 

В. А. Троян та ін. ; передм. В. В. Сокуренка] ; МВС України, Харків. нац. ун-т 

внутр. справ. – Харків: ХНУВС, 2017. – 432 с. 

4. Адміністративно-правове забезпечення діяльності органів публічної 

адміністрації щодо попередження насильства в сім’ї відносно дітей: монографія 

/ І.П. Катеринчук, X.П. Ярмакі, М.М. Заїка, О.М. Ткаленко. – Одеса: ОДУВС, 

2016. – 178 с. 

5. Алгоритм дій працівника патрульної поліції на місці події: методичні 

рекомендації / Д.С. Афонін. – Одеса: ОДУВС, 2016. – 48 с. 

6. Поліцейська (адміністративна) діяльність : навч. посіб. / О.І. 

Безпалова та ін. ; за заг. ред. О.І. Безпалової. Харків : ХНУВС, 2020. 396 с. 

7. Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції: навчально-

методичний посібник / уклад. / М.В. Корнієнко, А.Г. Пишна, А.А. Десятник. – 

Одеса, Одеський державний університет внутрішніх справ, 2021. – 236 с. 

8. Поліцейська діяльність: навчальний посібник / Р.В. Мукоіда, В.Б. 

Любчик, А.Г. Пишна, А.І. Берендєєва, Д.С. Афонін / за ред. М.В. Корнієнко. 

Одеса: ОДУВС, 2021. 252 с. 

9. Адміністративно-юрисдикційна діяльність Національної поліції 

України: Навч. посібник / За заг. ред. заслуженого юриста України В.А. 

Глуховері. – Дніпро: Дніпроп. держ. унт внутр. справ, 2016. –264 с. 

 

 

13. Інформаційні ресурси 

 

Офіційні веб-сторінки державних органів України 

https://rada.gov.ua – Офіційний портал Верховної Ради України 

http://www.president.gov.ua/ – Офіс Президента України. 

http://www.kmu.gov.ua – Кабінет Міністрів України 

http://www.mvs.gov.ua – Міністерство внутрішніх справ України 

http://www.npu.gov.ua – Офіційний сайт Національної поліції 

http://ngu.gov.ua - Національна гвардія України; 

 

14. Тематика контрольних робіт з навчальної дисципліни  

 

Здобувач вищої освіти виконує контрольну роботу з навчальної 

дисципліни  «Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції» у 

відповідності із запропонованою тематикою. Контрольна робота має бути 

виконана по одному з нижченаведених варіантів,  при цьому остання цифра 

номеру залікової книжки здобувача вищої освіти повинна співпадати з 

порядковим номером варіанту контрольної роботи. 

http://ngu.gov.ua/
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Варіант № 1  

Теоретичні питання: 

1. Поняття та стадії провадження за скаргами громадян в Національної 

поліції України. 

2. Загальна характеристика правопорушень, що посягають на 

громадський порядок і громадську безпеку. 

3. Склад правопорушення «Дрібне хуліганство». 

Практична частина. Задача. 

До поліції зателефонувала гр. Зінченко А.Ф., 1965 р.н., яка повідомила, 

що невідомий громадянин розмальовує двері сусідів. Черговий відділу поліції 

направив ДОП, поліцейська станція яких знаходиться у тому ж будинку, де за 

інформацією відбувається подія. 

Завдання: 

- проаналізувати ситуацію, визначити послідовність та тактику власних 

дій;  

- визначити норми яких нормативно-правових актів можуть бути 

застосовані у даній ситуації; 

- скласти необхідну службову документацію за фактом реагування на 

ситуацію.  

 

Варіант № 2  

Теоретичні питання: 

1. Дати правову характеристику правопорушенню передбаченого  

ст. 185 КУпАП «Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі 

поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського 

порядку і державного кордону, військовослужбовця». 

2. Загальний порядок застосування заохочень.  

3. Оформлення поліцейським протоколів про адміністративні 

правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. 

Практична частина. Задача. 

До поліції зателефонувала гр. Зінченко Алла Федорівна, 1965 р.н., яка 

повідомила, що у її під’їзді сусіди гр-н Федорів Семен Семенович, його син 

(студент 17 років) та невідомий хлопець розпивають пиво, на зауваження 

сусідки не реагують. Черговий відділу поліції направив ДОП, поліцейська 

станція яких знаходиться у тому ж будинку, де за інформацією відбувається 

подія. 

Завдання: 

- проаналізувати ситуацію, визначити послідовність та тактику власних 

дій;  

- визначити норми яких нормативно-правових актів можуть бути 

застосовані у даній ситуації; 

- скласти необхідну службову документацію за фактом реагування на 

ситуацію. 

 

Варіант № 3  
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Теоретичні питання: 

1. Підстави для призначення службового розслідування. 

2. Права органів поліції у разі виявлення порушень правил дозвільної 

системи. 

3. Розгляд справ про адміністративні правопорушення у сфері 

забезпечення дорожнього руху. 

Практична частина. Задача. 

 Вечором, після 22 години гр. Іванютін В.Г. вирішив випробувати 

мисливську гладкоствольну рушницю, яку йому подарували на 50-річчя. 

Поставив мішень на подвір’ї багатоквартирного будинку та здійснив 3 

постріли. Сусід Іванютіна В.Г. викликав телефоном «102» поліцію та прибув до 

його квартири. Черговий відділу поліції направив ДОП, поліцейська станція 

яких знаходиться у тому ж будинку, де за інформацією відбувається подія.  

Завдання: 

- проаналізувати ситуацію, визначити послідовність та тактику власних 

дій;  

- визначити норми яких нормативно-правових актів можуть бути 

застосовані у даній ситуації; 

- скласти необхідну службову документацію за фактом реагування на 

ситуацію. 

 

Варіант № 4  

Теоретичні питання: 

1. Поняття громадського порядку і громадську безпеки. 

2. Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення. 

3. Особливості розгляду звернень громадян у підрозділах 

Національної поліції України. 

Практична частина. Задача. 

24.09.2021 близько 03 год. 00 хв. гр. Іванова Т.І., перебуваючи в кв. 94, 

що по вул. Марсельській, 3, в м. Одесі, голосно слухала музику, чим 

порушувала спокій громадян. Сусід Іванової Т.І. викликав телефоном «102» 

поліцію та прибув до її квартири. Черговий відділу поліції направив ДОП, 

поліцейська станція яких знаходиться неподалік будинку, де за інформацією 

відбувається подія. 

Завдання: 

- проаналізувати ситуацію, визначити послідовність та тактику власних 

дій;  

- визначити норми яких нормативно-правових актів можуть бути 

застосовані у даній ситуації; 

- скласти необхідну службову документацію за фактом реагування на 

ситуацію. 

 

Варіант № 5  

Теоретичні питання: 

1. Правова основа діяльності поліції, щодо розгляду та вирішення 

звернень громадян.  
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2. Суть і значення законності у діяльності Національної поліції 

України. 

3. Порядок придбання, зберігання та перевезення громадянами 

мисливської вогнепальної зброї, бойових припасів, пневматичної та холодної 

зброї. 

Практична частина. Задача. 

До поліції зателефонував гр. Макаров П.Ф., 1979 р.н., який повідомив, що 

його сусід вирощує на підвіконні своєї квартири коноплю. Черговий відділу 

поліції направив ДОП, поліцейська станція яких знаходиться поблизу будинку, 

де за інформацією відбувається подія. 

Завдання: 

- проаналізувати ситуацію, визначити послідовність та тактику власних 

дій;  

- визначити норми яких нормативно-правових актів можуть бути 

застосовані у даній ситуації; 

- скласти необхідну службову документацію за фактом реагування на 

ситуацію. 

 

Варіант № 6  

Теоретичні питання: 

1. Принципи провадження у справах про адміністративні 

правопорушення. 

2. Учасники провадження у справах про адміністративні 

правопорушення. 

3. Особливості провадження у справах про порушення правил 

дорожнього руху іноземцями та особами без громадянства. 

Практична частина. Задача. 

06.01.2021 о 21 год. 00 хв. до поліції зателефонував гр. Нарижний Сергій 

Павлович, 1976 р.н., який повідомив, що із сусідньої квартири № 71, по вул. 

Марсельській, 14 в м. Одесі він почув галас та крики. Черговий відділу поліції 

направив ДОП, поліцейська станція яких знаходиться поблизу будинку, де за 

інформацією відбувається подія. 

Після прибуття поліцейських Нарижний С.П. пояснив, що в сусідній 

квартирі дуже часто трапляються сварки між чоловіком та дружиною. Під час 

сварок батьків до нього прибігіє на допомогу їх син Андрій (7 років.)  

На вимогу поліцейських відчинити двері, власник квартири Чешенко 

Дмитро Валерійович відмовляється це зробити. Двері відчиняє його дружина 

Чешенко Анастасія Олегівна, яка поскаржилась, що чоловік постійно її 

ображає, висловлюється нецензурною лайкою, забороняє купувати речі, які їй 

необхідні, штовхає, погрожує фізичною розправою. Все це відбувається на очах 

їхнього семирічного сина – Андрія. 

Завдання: 

- проаналізувати ситуацію, визначити послідовність та тактику власних 

дій;  

- визначити норми яких нормативно-правових актів можуть бути 

застосовані у даній ситуації; 
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- скласти необхідну службову документацію за фактом реагування на 

ситуацію. 

 

Варіант № 7 

Теоретичні питання: 

1. Заходи процесуального забезпечення.  

2. Види адміністративних проваджень. 

3. Особливості оформлення поліцейськими матеріалів про 

адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 130 

КУпАП. 

Практична частина. Задача. 

До поліції поліції звернулась класний керівник малолітнього Сидоренка 

Вадима Петровича, 12.08.2008 р.н., Вінниченко Тамара Леонідівна, яка 

повідомила, що її учень Сидоренко В.П. протягом двох тижнів без поважних 

причин не відвідував заняття у школі. Сьогодні вона побачила, що в той час, 

коли відбувались заняття у школі, Сидоренко В.П. заходив у комп’ютерний 

клуб «Ігроманія» розташований у підвалі будинку 27 по вул. Тираспольській в 

м. Одесі. Також Вінниченко Т.Л. повідомила, що неодноразово зверталась до 

матері учня – Сидоренко Антоніни Федорівни з проханням роз’яснити сину про 

необхідність навчання, але вона перебувала у  стані алкогольного сп’яніння і 

говорила, що їй байдуже чим буде займатися її син. 

Громадянка Сидоренко А.Ф. перебуває у стані алкогольного сп’яніння, 

виражається нецензурною лайкою, в квартирі безлад, розкидані пусті пляшки, 

їжі не має. Поліцейським, які прибули до її квартири, Сидоренко А.Ф. пояснює, 

що батько покинув їх, коли сину було 2 роки. Дитину вона виховує сама. На 

даний час у неї не має роботи. Чоловік у вихованні сина участі не приймає, 

аліменти не сплачує. 

Завдання: 

- проаналізувати ситуацію, визначити послідовність та тактику власних 

дій;  

- визначити норми яких нормативно-правових актів можуть бути 

застосовані у даній ситуації; 

- скласти необхідну службову документацію за фактом реагування на 

ситуацію. 

 

Варіант № 8  

Теоретичні питання: 

1. Особливості оформлення поліцейськими матеріалів про 

адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 124 

КУпАП. 

2. Поняття і види масових заходів та їх загальна характеристика. 

3. Порядок отримання громадянином дозволу на право придбання 

нарізної вогнепальної зброї. 

Практична частина. Задача. 

22.09.2021 біля 11.40 год. до поліції зателефонувала громадянка Петренко 

Неля Василівна, 1984 р.н., яка повідомила, що у ліфті багатоповерхового 
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будинку по вул. Пастера, 12, молодики курять сигарети. Черговий відділу 

поліції направив ДОП, на території обслуговування якого знаходиться будинок. 

У під’їзді будинку, біля ліфту, поліцейський виявив двох підлітків 

Романова П.В. та Мішина В.К., які курили сигарети. На зауваження 

поліцейського, пояснили, що вони не вважають, що вчинили правопорушення. 

Завдання: 

- проаналізувати ситуацію, визначити послідовність та тактику власних 

дій;  

- визначити норми яких нормативно-правових актів можуть бути 

застосовані у даній ситуації; 

- скласти необхідну службову документацію за фактом реагування на 

ситуацію. 

 

Варіант № 9  

Теоретичні питання: 

1. Вилучення посвідчення водія і позбавлення права керувати 

транспортним засобом. 

2. Порядок придбання громадянином холодної та охолощеної зброї. 

3. Спрощене провадження у справах про адміністративні 

правопорушення. 

Практична частина. Задача. 

10.01.2021 о 18:30 год. до поліції зателефонувала громадянка Казанцева 

Тетяна Петрівна, 1984 р.н., яка повідомила, що її сусід гр. Приходько Іван 

Петрович довів до стану сп’яніння її неповнолітнього сина - Казанцева Петра 

Петровича, 05.07.2005 р.н. Черговий відділу поліції направив ДОП, на території 

обслуговування якого знаходиться будинок, де сталася подія. 

Завдання: 

- проаналізувати ситуацію, визначити послідовність та тактику власних 

дій;  

- визначити норми яких нормативно-правових актів можуть бути 

застосовані у даній ситуації; 

- скласти необхідну службову документацію за фактом реагування на 

ситуацію. 

 

Варіант №10 

Теоретичні питання: 

1. Порядок тимчасового затримання поліцією транспортних засобів. 

2. Дисциплінарне провадження. 

3. Правова основа та вимоги щодо перевірки об’єктів дозвільної 

системи та власників мисливської зброї. Порядок приймання, обліку, знищення 

та реалізації вилученої, добровільно зданої чи знайденої зброї. 

Практична частина. Задача. 

13.09.2021 року о 13 год. 20 хв. до поліції зателефонував гр. Копилов 

Антон Володимирович, 1983 р.н., який повідомив, що у під'їзді 

багатоповерхового будинку 38 по вул. Скісній в м. Одесі невідомий йому 

громадянин в стані алкогольного сп’яніння чипляється до мешканців будинку. 
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Черговий відділу поліції направив ДОП, поліцейська станція яких знаходиться 

поблизу будинку, де за інформацією відбувається подія. 

На законну вимогу поліцейських припинити адміністративне 

правопорушення, а саме розпивання пива та образливе чіпляння до громадян, 

гр. Сидоренко І.І. не відреагував, при цьому висловлювався в грубій формі на 

адресу поліцейських, погрожуючі їм фізичною розправою почав штовхати та 

намагався вдарити пляшкою. 

Завдання: 

- проаналізувати ситуацію, визначити послідовність та тактику власних 

дій;  

- визначити норми яких нормативно-правових актів можуть бути 

застосовані у даній ситуації; 

- скласти необхідну службову документацію за фактом реагування на 

ситуацію. 

 

 

 

 
 


