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1. ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

Тема 1. Предмет і система курсу «Адміністративна діяльність». 

Форми та методи адміністративної діяльності Національної поліції. 

Предмет та система дисципліни. Поняття адміністративної діяльності. 

Види адміністративної діяльності. Внутрішньосистемна адміністративна 

діяльність. Зовнішня адміністративна діяльність. Форми адміністративної 

діяльності. Правові та неправові форми. Методи адміністративної діяльності. 

Переконання та примус. Форми реалізації методу переконання. Заходи 

адміністративного примусу. Адміністративно-попереджувальні заходи. 

Заходи адміністративного припинення. Заходи адміністративної 

відповідальності. 

 

Тема 2. Правовий статус, призначення, завдання, обов’язки та 

повноваження Національної поліції України. Принципи діяльності 

поліції. 

Поняття, правова основа діяльності та завдання Національної поліції. 

Обов’язки Національної поліції України. Основні та додаткові повноваження 

Національної поліції. Правова основа закріплення принципів діяльності 

поліції. Принцип верховенство права. Принцип дотримання прав і свобод 

людини. Принцип законності. Принцип відкритості та прозорості. Принцип 

політичної нейтральності. Принцип взаємодії з населенням на засадах 

партнерства. Принцип безперервності.  

 

Тема 3. Система та структура органів і підрозділів Національної 

поліції. Взаємодія Національної поліції з державними органами та 

громадськістю. 

Система та структура Національної поліції. Принципи побудови 

структури Національної поліції. Центральні органи виконавчої влади, 

діяльність яких координується Міністром внутрішніх справ України. 

Підрозділи з яких складається поліція. Основні повноваження Міністра 

внутрішніх справ України у відносинах з поліцією. Порядок затвердження 

структури територіальних органів поліції. Порядок призначення на посаду та 

звільнення з посади заступників керівників територіальних органів поліції. 

Повноваження керівника поліції. Порядок утворення, ліквідації та 

реорганізації територіальних органів поліції. Спільні проекти з громадськістю. 

 

Тема 4. Поліцейські заходи: підстави та порядок застосування. 

Правові засади застосування поліцейських заходів. Види поліцейських 

заходів. Вимоги до поліцейських заходів. Порядок застосування поліцейських 

заходів. Види превентивних поліцейських заходів. Перевірка поліцейськими 

документів особи. Опитування особи. Поверхнева перевірка. Зупинення 

поліцейськими транспортного засобу. Вимога залишити місце та обмеження 

доступу на визначену територію. Обмеження пересування особи чи 
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транспортного засобу або фактичного володіння річчю. Підстави проникнення 

до житла чи іншого володіння особи. Перевірка дотримання вимог дозвільної 

системи. Застосування технічних приладів та технічних засобів, що мають 

функцію фото і відеозапису. Поліцейське піклування. Поліцейські заходи 

примусу. Застосування фізичної сили. Застосування спеціальних засобів. 

Застосування вогнепальної зброї. Порядок застосування поліцейськими 

заходів примусу. 

 

Тема 5. Адміністративно-юрисдикційна діяльність Національної 

поліції. 

Поняття та характерні риси адміністративно-юрисдикційної діяльності 

Національної поліції. Суб’єкти адміністративної юрисдикції: поняття, ознаки 

та класифікація. Місце Національної поліції в системі суб’єктів 

адміністративної юрисдикції. Поняття, види та основні правила підвідомчості 

справ про адміністративні правопорушення. Загальна характеристика та 

особливості адміністративних правопорушень, підвідомчих Національній 

поліції, компетенція Національної поліції щодо їх розгляду. Заходи 

забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення. 

Правові засади та порядок доставлення особи до Національної поліції для 

складання протоколу про вчинення адміністративного проступку. 

Адміністративне затримання особи: поняття, підстави, строки, порядок 

здійснення. Особистий огляд і огляд речей, вилучення речей і документів. 

Тимчасове вилучення посвідчення водія та тимчасове затримання 

транспортних засобів. Відсторонення осіб від керування транспортними 

засобами та їх огляд на стан сп'яніння. Дотримання прав людини під час 

застосування заходів забезпечення провадження. 

 

Тема 6. Організація реагування на заяви та повідомлення про 

кримінальні, адміністративні правопорушення або події в органах 

(підрозділах) Національної поліції України. 

Правова основа реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, 

адміністративні правопорушення або події в органах (підрозділах) 

Національної поліції України. Особливості реєстрації заяв і повідомлень про 

кримінальні правопорушення та інші події в органах (підрозділах) поліції в 

журналі ЄО. Основні завдання органів (підрозділів) поліції щодо реагування 

на правопорушення або події та оперативного інформування чергових служб 

вищого рівня. Порядок дій нарядів патрульної поліції, груп реагування 

патрульної поліції та інших нарядів поліції, задіяних до реагування на заяви та 

повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події. 

Порядок організації дій працівників слідчо-оперативної групи щодо 

реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні 

правопорушення або події. Порядок дій начальника сектору реагування 

патрульної поліції щодо реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, 

адміністративні правопорушення або події та оперативного інформування 
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чергової служби вищого рівня. Організація реагування нарядів поліції на 

правопорушення або події, які не містять ознак кримінального 

правопорушення. Організаційні заходи щодо забезпечення оперативного 

реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні 

правопорушення або події. Організація контролю за станом реагування на 

заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або 

події та оперативного інформування в органах (підрозділах) поліції. 

Алгоритми орієнтовних невідкладних дій працівника чергової служби. 

 

Тема 7. Організація діяльності чергової служби органів (підрозділів) 

Національної поліції України. 

Завдання та функції, основні організаційні та правові засади діяльності 

Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного 

реагування Національної поліції. Призначення, система, завдання і функції 

підрозділів організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного 

реагування Національної поліції. Поняття, призначення, завдання, принципи, 

правова основа діяльності та система чергової служби органів (підрозділів) 

Національної поліції України. Організація діяльності чергових частин органів 

(підрозділів) Національної поліції України. Права та обов’язки оперативних 

чергових. Порядок реагування підрозділів Національної поліції на заяви, 

повідомлення про кримінальні правопорушення, інші правопорушення, 

надзвичайні ситуації та інші події. Поміщення й тримання затриманих осіб в 

кімнатах для затриманих, нагляд за їх поведінкою. Контроль за здійсненням 

пропускного режиму, охороною адміністративних будинків органів 

(підрозділів) поліції, додержанням правил пожежної безпеки та санітарних 

норм і правил. Забезпечення збереження документації чергової служби, 

оперативної й криміналістичної техніки, засобів зв'язку та іншого майна. 

Забезпечення довідкової роботи. Контроль за діяльністю чергової служби. 

Пам’ятка для затриманих осіб. 

 

Тема 8. Адміністративний нагляд за особами звільненими з місць 

позбавлення волі. 

Поняття адміністративного нагляду, його види. Підстави для 

встановлення адміністративного нагляду. Порядок встановлення 

адміністративного нагляду. Категорії осіб щодо яких встановлюється 

адміністративний нагляд. Терміни адміністративного нагляду. Порядок 

здійснення адміністративного нагляду. Порядок припинення 

адміністративного нагляду. Випадки припинення адміністративного нагляду 

постановою судді за поданням начальника органу Національної поліції. 

Випадки припинення адміністративного нагляду автоматично. Основні 

правила адміністративного нагляду. Обов’язки піднаглядних. Обмеження дій 

піднаглядних. Основні обмеження, які можуть бути застосовані до осіб, щодо 

яких встановлено адміністративний нагляд. Місце здійснення 

адміністративного нагляду за особою, звільненою з місць позбавлення волі. 
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Порядок надання дозволу піднаглядному на його тимчасове проживання 

(перебування) в іншому місці в межах території, яку обслуговує орган 

Національної поліції. Відповідальність за порушення законодавства про 

адміністративний нагляд та контроль за його здійсненням.  

 

Тема 9. Організація роботи Національної поліції України щодо 

здійснення дозвільної системи. 

Поняття, призначення, адміністративно-правове регулювання дозвільної 

системи. Перелік об’єктів, на які поширюються правила дозвільної системи. 

Завдання органів поліції із здійснення дозвільної системи. 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. Правова основа та 

вимоги щодо перевірки об’єктів дозвільної системи і власників мисливської 

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

виявлення порушень правил дозвільної системи. Облік предметів, матеріалів і 

речовин, підприємств, майстерень і лабораторій, на які поширюється 

дозвільна система (об'єктів дозвільної системи). Облік власників зброї, 

пристроїв. Порядок придбання, зберігання, облік, охорона, перевезення і 

використання зброї та бойових припасів, основних частин зброї, пристроїв та 

патронів до них. Порядок видачі дозволів на придбання, носіння та зберігання 

пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених 

гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами 

несмертельної дії. Відповідальність за порушення правил дозвільної системи. 

 

Тема 10. Організація діяльності дільничних офіцерів поліції 

(поліцейських офіцерів громади). 

Основні завдання дільничного офіцера поліції. Основні напрями 

діяльності та повноваження ДОП. Особливості організації роботи ДОП на 

поліцейській дільниці. Поняття поліцейської дільниці. Поняття службового 

приміщення дільничного офіцера поліції (поліцейська станція). Зміст 

контрольно-наглядової справи, яку веде ДОП. Організація роботи ДОП з 

особами, які перебувають на превентивному обліку. Категорії осіб, які ДОП 

ставить на превентивний облік. Взаємодія з населенням. Діяльність 

поліцейських офіцерів громади, як складова комплексного підходу у 

вирішенні безпекових проблем на території громад. Звіт ДОП. Періодичність 

подання звіту ДОП. 

 

Тема 11. Організація роботи підрозділів ювенальної превенції 

Національної поліції України. 

Правова основа організації роботи підрозділів ювенальної превенції 

Національної поліції України. Основні завдання і повноваження підрозділів 

ювенальної превенції. Ведення профілактичного обліку дітей підрозділами 
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ювенальної превенції. Організація заходів щодо встановлення 

місцезнаходження дитини, яка безвісти зникла. Організація роботи та 

здійснення заходів щодо запобігання та протидії домашньому насильству, 

вчиненому дітьми та стосовно них. Основні напрями взаємодії з іншими 

уповноваженими органами та підрозділами НПУ, органами державної влади 

та органами місцевого самоврядування, об’єднаними територіальними 

громадами, міжнародними та громадськими організаціями. 

 

Тема 12. Діяльність підрозділів превентивної діяльності щодо 

протидії домашньому насильству. 

Правові засади запобігання та протидії домашньому насильству. 

Визначення домашнього насильства. Обов'язкові ознаки домашнього 

насильства. Види домашнього насильства. Психологічне насильство. 

Економічне насильство. Сексуальне насильство. Фізичне насильство. 

Насильство за ознакою статі. Заходи у сфері запобігання домашньому 

насильству. Форми діяльності Національної поліції щодо запобігання та 

протидії домашньому насильству. Методи діяльності Національної поліції 

щодо запобігання та протидії домашньому насильству. Надання допомоги та 

захисту постраждалим особам. Права постраждалих від домашнього 

насильства осіб. Єдиний державний реєстр випадків домашнього насильства 

та насильства за ознакою статі. Розгляд заяв та повідомлень про вчинення 

домашнього насильства. Повноваження уповноважених підрозділів органів 

Національної поліції України у сфері запобігання та протидії домашньому 

насильству. Принципи втручання працівників поліції в ситуації домашнього 

насильства. Техніки заспокоювання при втручанні в кризові ситуації. 

Особливості спілкування працівника поліції з жертвою домашнього 

насильства. Забезпечення особистої безпеки працівником поліції під час 

втручання у ситуацію домашнього насильства. Запобігання насильству за 

ознакою статі. Повноваження мобільних груп із реагування та запобігання 

домашньому насильству «Поліна». Організація діяльності мобільних груп із 

реагування та запобігання домашньому насильству «Поліна». 

 

Тема 13. Організація роботи патрульної поліції (груп реагування 

патрульної поліції). 

Завдання, функції та адміністративно-правове регулювання діяльності 

патрульної поліції та її роль в охороні публічної безпеки та порядку. Правове 

положення, завдання, структура Департаменту патрульної поліції. Обов’язки 

та права патрульної поліції. Сили і засоби патрульної поліції. Види та 

характеристика поліцейських нарядів, які використовуються для охорони 

публічного порядку. Порядок підготовки та інструктажу нарядів, які 

заступають на службу з охорони публічного порядку. Організація контролю за 

несенням служби. 
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Тема 14. Організація роботи підрозділів поліції особливого 

призначення та спеціальної поліції. 

Правова основа діяльності підрозділів поліції особливого призначення. 

Завдання підрозділів поліції особливого призначення. Функції 

(повноваження) підрозділів поліції особливого призначення. Дислокація 

підрозділів поліції особливого призначення. Комплектування підрозділів 

поліції особливого призначення. Обов’язки та права керівників (командирів) 

підрозділів поліції особливого призначення. Обов’язки поліцейських 

підрозділів поліції особливого призначення. Основні завдання та функції 

підрозділів «КОРД». Організація діяльності підрозділів «КОРД». 

Повноваження та організація роботи спеціальної поліції. 

 

Тема 15. Організація діяльності спеціальних установ органів 

Національної поліції. 

Система, структура та завдання спеціальних установ поліції. Правове 

регулювання та організація діяльності спеціальних установ Національної 

поліції. Правове регулювання, призначення та організація роботи 

приймальника-розподільника для дітей. Правове регулювання діяльності та 

призначення ізоляторів тимчасового тримання. Правила внутрішнього 

розпорядку в ІТТ. Підстави для приймання осіб та порядок утримання в ІТТ. 

Адміністративно-правовий статус осіб, які утримуються в ізоляторах 

тимчасового тримання. Права та обов’язки осіб, які тримаються в ІТТ. 

Порядок забезпечення прав осіб, які тримаються в ІТТ. Підстави та порядок 

звільнення осіб з ІТТ. Дотримання прав людини співробітниками спеціальних 

установ Національної поліції. 

 

Тема 16. Організація діяльності підрозділів превентивної діяльності 

під час проведення масових заходів. 

Правове регулювання діяльності поліції щодо охорони публічної 

безпеки та порядку під час проведення масових заходів. Поняття та види 

масових заходів, їх загальна характеристика. Етапи (періоди) діяльності 

підрозділів поліції під час проведення масових заходів. Скандинавська 

модель. Мета і завдання реалізації Концепції. Шляхи і способи реалізації 

Концепції. Рівні керівництва. Золотий, срібний, бронзовий рівень керівництва. 

Використання поліції діалогу під час підготовки та проведення масових 

заходів. Завдання підрозділів поліції щодо забезпечення публічної безпеки та 

порядку при проведенні футбольних матчів. Обов'язки підрозділів поліції під 

час підготовки та проведення футбольних матчів. Права та обов’язки глядачів. 

Відповідальність за порушення порядку проведення масових заходів. 

 

2. ВИМОГИ ДО РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ 

 

Метою викладання навчальних дисциплін «Адміністративна 

діяльність», «Організація роботи підрозділів превентивної діяльності 
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Національної поліції» є набуття здобувачами вищої освіти вмінь стосовно 

питань (проблем), що пов’язані із адміністративною діяльністю органів та 

підрозділів Національної поліції. 

Основними завданнями вивчення дисциплін є засвоєння здобувачами 

вищої освіти передових методів і форм діяльності поліції, оволодіння 

навичками роботи органів і підрозділів поліції для ефективного забезпечення 

публічного порядку і безпеки та боротьби з правопорушеннями. 

Вивчення дисципліни спрямовується на формування у здобувачів вищої 

освіти знань, вмінь та навичок, які відповідають професійно-кваліфікаційним 

характеристикам та завданням, які ставляться перед правниками на 

конкретному етапі розвитку українського суспільства, що передбачає 

досягнення такого рівня підготовки. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі вищої 

освіти повинні  

знати:  

− предмет та систему дисциплін; 

− форми та методи адміністративної діяльності Національної поліції; 

− систему та структуру органів і підрозділів Національної поліції; 

− повноваження МВС України у відносинах з поліцією; 

− порядок здійснення адміністративного нагляду за особами 

звільненими з місць позбавлення волі; 

− діяльність підрозділів превентивної діяльності щодо протидії 

домашньому насильству; 

− забезпечення публічної безпеки та порядку на поліцейській дільниці; 

− здійснення дозвільної системи; 

− організацію діяльності підрозділів поліції щодо забезпечення 

публічної безпеки та порядку; 

− організацію забезпечення публічної безпеки та порядку при 

ускладненні оперативної обстановки; 

вміти: 

− аналізувати та правильно використовувати в практичній діяльності 

нормативні та літературні джерела; 

− творчо дискутувати, аналізувати і порівнювати різні погляди, робити 

аргументовані узагальнення і висновки; 

− здійснювати функції щодо забезпечення публічної безпеки та 

порядку; 

− на основі здобутих знань визначити найбільш оптимальні шляхи 

реформування органів та підрозділів поліції; 

− використовувати понятійно-категоріальний апарат юридичної науки 

для вирішення правових проблем у різних сферах суспільного життя; 

− застосувати теоретичні знання для високопрофесійного виконання 

службових обов’язків в процесі правореалізаційної та правозастосовної 

діяльності. 



11 

 

3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ 

 

Атестація проводиться як комплексна перевірка знань здобувачів вищої 

освіти з навчальних дисциплін «Адміністративна діяльність», «Організація 

роботи підрозділів превентивної діяльності Національної поліції», яка 

передбачена навчальним планом підготовки фахівців ступеня вищої освіти 

бакалавра в Національній академії внутрішніх справ. 

Атестація проводиться на відкритому засіданні комісії за участю не 

менше половини її складу при обов’язковій присутності голови комісії. 

Атестація проводяться за білетами, складеними у повній відповідності 

до програм навчальних дисциплін. Тривалість атестації не повинна 

перевищувати 6 академічних годин на день. 

У білетах передбачено два теоретичні питання та одне практичне 

завдання. 

Час на підготовку – 20 хвилин. Оцінка виставляється за кожне 

теоретичне питання та практичне завдання окремо, після чого виставляється 

загальна оцінка відповіді.  

Результати атестації визначаються оцінками «відмінно», «добре», 

«задовільно» і «незадовільно» відповідно до визначених критеріїв. Результати 

атестації оголошуються у цей же день після оформлення протоколу засідання 

комісії. 

Рішення комісії про оцінку знань, виявлених при проведенні атестації, а 

також про присвоєння випускнику відповідного ступеня вищої освіти та 

видання йому державного документа про освіту приймається комісією на 

закритому засіданні відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів 

членів комісії, котрі брали участь в засіданні. При однаковій кількості голосів 

голос голови є вирішальним. 

Усі засідання комісії протоколюються. У протокол вносяться оцінки, 

одержані на атестації, записуються додаткові запитання, що ставились 

здобувачу, особливі думки членів комісії. 

Протокол підписують голова та члени комісії, які брали участь у 

засіданні.  
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4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

Рівень компетентності та 

критерії оцінювання 

Кількість 

набраних 

балів 

Високий (творчий):  

Здобувач вищої освіти під час атестації виявив глибокі знання 

навчального матеріалу за змістом навчальної дисципліни, що 

міститься в основних та додаткових рекомендованих нормативних 

та доктринальних джерелах, вміння аналізувати явища, які 

вивчаються, у їх взаємозв’язку і розвитку, чітко, лаконічно, 

логічно послідовно дав відповіді на поставлені питання, вміння 

застосовувати теоретичні положення під час розв’язання 

практичних задач та аналізувати достовірність одержаних 

результатів, допускаючи деякі неточності.  

90...100 

Достатній (конструктивно-варіативний):  

Здобувач вищої освіти під час атестації виявив міцні знання 

навчального матеріалу за змістом навчальної дисципліни, що 

міститься в основних рекомендованих нормативних та 

доктринальних джерелах, аргументовано дав відповіді на 

поставлені питання, вміння застосовувати теоретичні положення 

під час розв’язання практичних задач, допускаючи неточності і 

несуттєві помилки.  

85...89 

Достатній (конструктивний):  

Здобувач вищої освіти під час атестації  виявив достатні знання 

навчального матеріалу за змістом навчальної дисципліни, що 

міститься в основних рекомендованих нормативних та 

доктринальних джерелах, дав відповіді на поставлені питання, які, 

однак, містять певні (неістотні) неточності, достатні вміння 

застосовувати теоретичні положення під час розв’язання 

практичних задач.  

75...84 

Середній (репродуктивний):  

Здобувач вищої освіти під час атестації  виявив посередні знання 

значної частини навчального матеріалу за змістом навчальної 

дисципліни, що міститься в основних рекомендованих 

нормативних та доктринальних джерелах, дав мало аргументовані 

відповіді на поставлені питання, які містять істотні неточності, 

слабкі вміння застосовувати теоретичні положення при 

розв’язуванні практичних задач.  

66...74 

Достатній (репродуктивний):  

Здобувач вищої освіти під час атестації  виявив слабкі знання 

навчального матеріалу за змістом навчальної дисципліни, що 

міститься в основних рекомендованих нормативних та 

доктринальних джерелах, дав неточні або мало аргументовані 

60...65 
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відповіді на поставлені питання, з порушенням послідовності 

викладення, слабкі вміння застосовувати теоретичні положення 

під час розв’язання практичних задач, допускаючи суттєві 

помилки. 

Низький (рецептивно-продуктивний):  

Здобувач вищої освіти під час атестації  виявив незнання значної 

частини навчального матеріалу за змістом навчальної дисципліни, 

що міститься в основних рекомендованих нормативних та 

доктринальних джерелах, допустив істотні помилки у відповідях 

на поставлені питання, виявив невміння застосовувати теоретичні 

положення під час розв’язання практичних задач (здобувач вищої 

освіти має право на повторний підсумковий контроль). 

35...59 

Низький (непродуктивний):  

Здобувач вищої освіти під час атестації виявив незнання значної 

частини навчального матеріалу за змістом навчальної дисципліни, 

що міститься в основних рекомендованих нормативних та 

доктринальних джерелах, допустив істотні помилки у відповідях 

на поставлені питання, виявив невміння орієнтуватися під час 

розв’язання практичних задач, незнання основних 

фундаментальних положень (здобувач вищої освіти обов’язково 

повинен повторно вивчити навчальну дисципліну). 

1...34 

 

Шкала оцінювання: національна та EСТS 

 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за 

національною шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка Пояснення 

90-100 відмінно А відмінне виконання 

85-89 
добре  

B вище середнього рівня 

75-84 C загалом хороша робота 

66-74 

задовільно  

D непогано 

60-65 
E виконання відповідає 

мінімальним критеріям 

35-59 

незадовільно 

Fx необхідне 

перескладання 

1-34 
F необхідне повторне 

вивчення курсу 
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5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА АТЕСТАЦІЮ 

 

АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

1. Предмет та система курсу «Адміністративна діяльність». 

2. Поняття адміністративної діяльності. Види адміністративної діяльності. 

3. Форми адміністративної діяльності. 

4. Методи адміністративної діяльності. 

5. Поняття, правова основа діяльності та завдання Національної поліції. 

6. Принципи діяльності Національної поліції. 

7. Загальна система поліції. Територіальні органи поліції. 

8. Взаємодія Національної поліції з державними органами та 

громадськістю. 

9. Спільні проекти поліції із громадськістю. 

10. Поняття, види та вимоги до поліцейських заходів. 

11. Загальна характеристика превентивних поліцейських заходів. 

12. Перевірка документів особи, як превентивний поліцейський захід. 

13. Поверхнева перевірка, як превентивний поліцейський захід. 

14. Зупинення транспортного засобу, як превентивний поліцейський захід. 

15. Вимога залишити місце і обмеження доступу на визначену територію, як 

превентивний поліцейський захід. 

16. Обмеження пересування особи чи транспортного засобу або фактичного 

володіння річчю, як превентивний поліцейський захід. 

17. Проникнення до житла чи іншого володіння особи, як превентивний 

поліцейський захід. 

18. Поліцейське піклування, як превентивний поліцейський захід. 

19. Загальна характеристика поліцейських заходів примусу. 

20. Застосування фізичної сили поліцейським. 

21. Застосування спеціальних засобів поліцейським. 

22. Застосування вогнепальної зброї поліцейським. 

23. Поняття та характерні риси адміністративно-юрисдикційної діяльності 

Національної поліції. 

24. Місце Національної поліції в системі суб’єктів адміністративної 

юрисдикції. 

25. Заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні 

правопорушення. 

26. Адміністративне затримання особи: поняття, підстави, строки, порядок 

здійснення. 

27. Особистий огляд і огляд речей, вилучення речей і документів. 

28. Тимчасове вилучення посвідчення водія та тимчасове затримання 

транспортних засобів. 

29. Відсторонення осіб від керування транспортними засобами та їх огляд 

на стан сп'яніння. 

30. Дотримання прав людини під час застосування заходів забезпечення 

провадження. 
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31. Правова основа реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, 

адміністративні правопорушення або події в органах (підрозділах) 

Національної поліції України. 

32. Особливості реєстрації заяв і повідомлень про кримінальні 

правопорушення та інші події в органах (підрозділах) поліції в журналі ЄО. 

33. Правова основа діяльності, призначення, завдання та система чергової 

служби органів (підрозділів) Національної поліції України. 

34. Правові засади, поняття адміністративного нагляду та його види.  

35. Підстави та порядок встановлення адміністративного нагляду. 

36. Категорії осіб щодо яких встановлюється адміністративний нагляд. 

37. Порядок здійснення адміністративного нагляду. 

38. Терміни адміністративного нагляду. Порядок припинення 

адміністративного нагляду. 

39. Основні правила адміністративного нагляду. Обов’язки та обмеження 

дій піднаглядних осіб. 

40. Відповідальність за порушення законодавства про адміністративний 

нагляд та контроль за його здійсненням. 

41. Поняття, призначення, правове регулювання дозвільної системи. 

42. Перелік об’єктів, на які поширюються правила дозвільної системи. 

43. Порядок придбання, зберігання, облік, охорона, перевезення і 

використання зброї та бойових припасів, основних частин зброї, пристроїв та 

патронів до них. 

44. Правова основа та вимоги щодо перевірки об’єктів дозвільної системи і 

власників мисливської зброї. 

45. Контроль за об'єктами дозвільної системи. Відповідальність за 

порушення правил дозвільної системи. 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПІДРОЗДІЛІВ ПРЕВЕНТИВНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 

1. Правове регулювання діяльності дільничних офіцерів поліції. 

2. Основні завдання дільничного офіцера поліції. 

3. Порядок закріплення за дільничним офіцером поліції поліцейської 

дільниці. 

4. Категорії осіб, які дільничний офіцер поліції ставить на превентивний 

облік. 

5. Особливості організації роботи дільничного офіцера поліції на території 

обслуговування. 

6. Діяльність поліцейських офіцерів громади, як складова комплексного 

підходу у вирішенні безпекових проблем на території громад. 

7. Правова основа діяльності, основні завдання і повноваження підрозділів 

ювенальної превенції Національної поліції України. 

8. Правові засади запобігання та протидії домашньому насильству. 

9. Поняття домашнього насильства, його види. 

10. Заходи у сфері запобігання домашньому насильству. 



16 

 

11. Права постраждалих від домашнього насильства. 

12. Форми та методи діяльності Національної поліції щодо запобігання та 

протидії домашньому насильству. 

13. Повноваження та організація діяльності мобільних груп із реагування та 

запобігання домашньому насильству. 

14. Організація діяльності підрозділів поліції охорони. 

15. Завдання, функції та адміністративно-правове регулювання діяльності 

патрульної поліції. 

16. Правове положення, завдання, структура Департаменту патрульної 

поліції. 

17. Сили та засоби патрульної поліції. 

18. Види та характеристика поліцейських нарядів, які використовуються 

для охорони публічного порядку. 

19. Правове регулювання діяльності поліції щодо забезпечення безпеки 

дорожнього руху. 

20. Правова основа діяльності, завдання та функції підрозділів поліції 

особливого призначення. 

21. Основні завдання та функції підрозділів «КОРД». 

22. Організація діяльності підрозділів «КОРД». 

23. Правове регулювання, призначення та організація роботи 

приймальника-розподільника для дітей. 

24. Правове регулювання діяльності та призначення ізоляторів тимчасового 

тримання. 

25. Правила внутрішнього розпорядку в ІТТ. 

26. Підстави для приймання осіб та порядок утримання в ІТТ. 

27. Адміністративно-правовий статус осіб, які утримуються в ізоляторах 

тимчасового тримання. 

28. Права та обов’язки осіб, які тримаються в ІТТ. 

29. Порядок забезпечення прав осіб, які тримаються в ІТТ. 

30. Правове регулювання діяльності та завдання поліції щодо охорони 

публічної безпеки та порядку під час проведення масових заходів. 

31. Поняття та види масових заходів, їх загальна характеристика. 

32. Етапи (періоди) діяльності підрозділів поліції під час проведення 

масових заходів. 

33. Скандинавська модель забезпечення публічної безпеки та порядку: мета, 

завдання, шляхи та способи реалізації Концепції. 

34. Рівні керівництва відповідно до скандинавської моделі. Золотий 

(стратегічний), срібний (операційний), бронзовий (тактичний) рівень 

керівництва. 

35. Використання поліції діалогу під час підготовки та проведення масових 

заходів. 

36. Правове регулювання та завдання підрозділів поліції щодо забезпечення 

публічної безпеки та порядку при проведенні футбольних матчів. 

37. Права та обов’язки глядачів під час проведення футбольних матчів. 
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38. Відповідальність за порушення порядку проведення масових заходів. 

39. Правове регулювання діяльності органів та підрозділів Національної 

поліції в надзвичайних умовах. 

40. Поняття надзвичайного стану. Умови, порядок та строки введення 

надзвичайного стану. 

41. Заходи, які запроваджуються в умовах надзвичайного стану. 

42. Поняття воєнного стану. Умови, підстави та порядок введення воєнного 

стану. 

43. Посилений варіант службової діяльності. Порядок та строки 

переведення особового складу органів та підрозділів Національної поліції на 

посилений варіант службової діяльності. 

44. Взаємодія органів та підрозділів Національної поліції з іншими 

правоохоронними органами в умовах ускладнення оперативної обстановки. 

45. Реформування підрозділів превентивної діяльності Національної поліції 

в сучасних умовах. 
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6. ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА 

АТЕСТАЦІЮ 

 

Практичне завдання № 1 

У зв’язку із складною епідеміологічною ситуацією в Україні було 

введено загальнонаціональний карантин. 09.04.2021 року до чергової частини 

Шевченківського УП ГУНП в м. Києві зателефонувала громадянка А., яка 

повідомила, що в магазині, троє невідомих громадян перебувають без 

спеціальних захисних масок (респіраторів) для захисту органів дихання, 

чіпляються до громадян, висловлюються нецензурною лайкою, на зауваження 

зроблені громадянами не реагують.  

На місце події для перевірки інформації виїхав наряд патрульної поліції. 

Завдання:  

1. Проаналізуйте ситуацію. 

2. Визначте алгоритм дій працівників патрульної поліції.  

 

Практичне завдання № 2 

Дільничний офіцер поліції виявив факт вчинення громадянином С. 

адміністративного правопорушення, що передбачене ст. 178 КУпАП. З метою 

припинення даного правопорушення та складання протоколу, працівник 

поліції затримав правопорушника та доставив його до органу поліції. Під час 

складання протоколу адміністративного затримання, громадянин С. почав 

вимагати надати йому безкоштовного захисника. Однак, поліцейський 

відмовився задовольнити таке прохання, пояснивши, що право на отримання 

безоплатної вторинної правової допомоги надається громадянам лише під час 

розгляду справи. 

Завдання: 

1. Проаналізуйте дії працівника підрозділу превентивної діяльності. 

2. Визначте, які норми адміністративно-процесуального 

законодавства було порушено. 

 

Практичне завдання № 3 

Дільничний офіцер поліції Оболонського УП ГУНП у м. Києві, старший 

лейтенант поліції Шпортько виявив гр. Костенка В., який з пристрою для 

відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми 

властивостями метальними снарядами несмертельної дії стріляв по 

рекламному щиту, розташованому на тротуарі Оболонського проспекту. 

Завдання:  

1. Здійсніть юридичний аналіз ситуації.  

2. Визначте алгоритм дій поліцейського. 

 

Практичне завдання № 4 

Працівник підрозділу превентивної діяльності затримав громадянина К. 

який, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, образливо чіплявся до 
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громадян, голосно кричав і нецензурно лаявся. Працівник поліції склав на 

громадянина К. протокол про адміністративне правопорушення за ст. 173 

КУпАП. З метою забезпечення своєчасного і правильного розгляду справи та 

виконання постанови по справі про адміністративне правопорушення, 

працівник підрозділу превентивної діяльності доставив громадянина К. до 

органу поліції, де він перебував чотири години, після чого був відпущений. 

Завдання: 

1. Оцініть дії працівника підрозділу превентивної діяльності.  

2. Визначте, які норми адміністративно-процесуального 

законодавства було порушено. 

 

Практичне завдання № 5 

Дільничний офіцер поліції Броварського відділу поліції Павліченко В. 

отримав інформацію, що мешканець села Гребінки Марченко В. на 

присадибній ділянці біля будинку вирощує коноплі. Дільничний офіцер 

поліції з двома понятими прибув на подвір’я господарства гр. Марченка В, де 

виявив висіяні рослини конопель у кількості 8 кущів. 

Завдання: 

1. Кваліфікуйте дії Марченка. 

2. Визначте алгоритм дій дільничного офіцера поліції. 

3. Хто має право розглядати адміністративні матеріали та 

приймати рішення по справі? 

 

Практичне завдання № 6 

22.01.2021 біля 11.40 год. працівник підрозділу превентивної діяльності 

виявив по вул. Кривоноса, групу студентів які біля входу в коледж палили 

цигарки. Студентам К. і М. 17 років, О. та Р. 18 років. На зауваження 

працівника поліції, студенти пояснили, що вони палять у не забороненому 

місцевою владою громадському місці біля урни і не вважають, що вчинили 

правопорушення.  

Завдання:  

1. Кваліфікуйте дії студентів. 

2. Як має діяти працівник підрозділу превентивної діяльності, якщо 

особа оспорить вчинення правопорушення? 

3. Який орган розглядатиме справу та протягом якого строку? 

4. Які особливості відповідальності неповнолітніх за нормами 

КУпАП? 

5. Чи мав право працівник превентивної діяльності не притягувати до 

адміністративної відповідальності за малозначністю правопорушення? 

 

Практичне завдання № 7 

Працівник підрозділу превентивної діяльності виявив на дитячому 

майданчику двох громадян, які використовуючи паперові пакети для 
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маскування їх вмісту, вживали невідомі напої. Підійшовши до них, працівник 

підрозділу превентивної діяльності попросив показати вміст пакетів.  

Громадяни відмовилися це зробити, аргументуючи це незаконними 

діями працівника підрозділу превентивної діяльності та почали фільмувати 

розмову на мобільні телефони. При візуальному огляді пакетів, в них 

проглядалися невідомі пляшки.  

Завдання:  

1. Кваліфікуйте дії громадян. 

2. Які поліцейські заходи доцільно застосувати у ситуації, що 

склалася? 

3. Які підстави для перевірки вмісту пакетів та перевірки документів? 

4. Коли та за яких умов складається протокол про адміністративне 

правопорушення? 

 

Практичне завдання № 8 

Громадянин К. придбав у магазині пневматичний пістолет А-101, в 

паспорті якого було зазначено, що він має калібр 4,5 мм та швидкість польоту 

кулі 150 метрів за секунду. 

З метою його випробування К. наступного дня поїхав до Гідропарку. 

Там він знайшов місце, де не було відпочиваючих і здійснив 20 пострілів з 

пістолета. В цей момент на постріли звернув увагу працівник підрозділу 

превентивної діяльності. Гр. К. був доставлений до відділення поліції. Було 

складено протокол про адміністративне правопорушення за ст. 174 КУпАП, а 

пістолет було вилучено. 

Завдання: 

1. Визначити особливості юридичного складу правопорушення. 

2. Чи є підстави для притягнення К. до відповідальності? 

3. Чи має право працівник поліції затримувати К.? 

4. Чим, з процесуальної точки зору, відрізняється доставлення 

правопорушника та його адміністративне затримання? 

5. Чи має право працівник підрозділу превентивної діяльності 

розглянути справу і винести постанову щодо правопорушника? 

 

Практичне завдання № 9 

Працівник підрозділу превентивної діяльності за вчинення дрібного 

хуліганства затримав п’ятнадцятирічного громадянина П. З метою складання 

протоколу про адміністративне правопорушення, поліцейський затримав 

громадянина П. та доставив його до громадського пункту з охорони 

громадського порядку, про що протягом трьох годин повідомив його батьків. 

Після прибуття матері правопорушника, працівник поліції склав на неї 

протокол відповідно до ч. 3 ст. 184 КУпАП. 

Завдання. 

1. Оцініть дії працівника поліції. 
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2. Визначте, які норми адміністративно-процесуального 

законодавства було порушено. 

 

Практичне завдання № 10 

01.01.2021 р. дільничним офіцером поліції за вчинення дрібного 

хуліганства було затримано громадянина Сидорова. Склавши протокол про 

адміністративне правопорушення та відібравши пояснення від 

правопорушника, 15.01.2021 р. дільничний офіцер поліції передав всі зібрані 

матеріали на розгляд начальнику Подільського УП ГУНП в м. Києві. 

Отримавши матеріали та розглянувши їх, 30.01.2021 р. начальник органу 

поліції виніс постанову по справі та наклав на громадянина Сидорова штраф у 

розмірі 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.  

Завдання: 

1. Оцініть дії працівників поліції. 

2. Визначте, чи було дотримано встановлених процесуальних строків і 

правил підвідомчості. 

 

Практичне завдання № 11 

З метою недопущення вчинення неповнолітніми адміністративних 

правопорушень під час літніх канікул силами і засобами відділу поліції 

здійснювалось відпрацювання території обслуговування. 

Біля нічного клубу «Саксон», біля 00.30 год. поліцейські виявили 6 осіб 

які палили цигарки та розпивали пиво з пластмасових стаканів. Виникла 

підозра про те, що особи за їх зовнішніми ознаками неповнолітні.  

Під час встановлення віку молодих людей з’ясувалося, що п’ятьом з них 

– 15 років, одному – 21 рік. Всі молоді особи перебували з ознаками сп’яніння. 

Завдання: 

1. Кваліфікуйте дії громадян. 

2. Визначте алгоритм дій поліцейських. 

 

Практичне завдання № 12 

01.01.2021 працівники поліції за розпивання спиртних напоїв в 

громадських місцях затримали громадянина Р. Під час складання протоколу 

про адміністративне правопорушення, громадянин Р. вчинив злісну непокору 

працівникам поліції, зірвавши з них погони та розірвавши формений одяг. За 

вчинені правопорушення, на громадянина Р. було складено протокол про 

адміністративне правопорушення, передбачене ст. 185 КУпАП і 10.01.2021 всі 

зібрані матеріали передано на розгляд начальнику органу поліції. 15.01.2021 

громадянину Р. було повідомлено про те, що 16.01.2021 його справу буде 

розглянуто начальником органу поліції. Однак, на розгляд справи Р. не 

з’явився, у зв’язку з чим, начальник органу поліції прийняв рішення 

розглядати справу за його відсутності. 

Завдання: 

1. Оцініть дії поліцейських. 
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2. Визначте, чи було дотримано встановлених процесуальних строків і 

правил підвідомчості. 

 

Практичне завдання № 13 

Працівники патрульної поліції зупинили транспортний засіб, характер 

руху якого викликав у них підозру в спроможності водія керувати 

транспортним засобом (водій різко змінював напрям руху та швидкісний 

режим). На вимогу патрульного вийти з автомобіля, водій не відреагував, 

натомість, демонстративно дістав пляшку з пивом і випив її. Пройти огляд на 

стан сп’яніння водій відмовився, посилаючись на те, що він вживав спиртні 

напої лише після зупинки транспортного засобу патрульними. 

Завдання:  

1. Здійсніть юридичний аналіз ситуації. Визначте, чи можливо в 

такому випадку притягнути водія до адміністративної відповідальності.  

2. Яким має бути алгоритм дій працівників патрульної поліції в даному 

випадку? 

 

Практичне завдання № 14 

О 22-30, до чергової частини надійшло повідомлення від громадянина 

С., який повідомив, що біля його квартири, в загальному коридорі, 

перебувають невідомі, які палять цигарки, голосно розмовляють та поводять 

себе неадекватно. 

Виїхавши на виклик наряд патрульної поліції з’ясував, що невідомі 

особи, про яких повідомив громадянин С., це були друзі його сусіда з квартири 

напроти. Подзвонивши у цю квартиру, двері відкрив юнак, який пояснив, що 

з друзями святкує свій день народження. На запитання наряду юнак відповів, 

що йому виповнилося 16 років, батьки накрили святковий стіл, приготували 

торт, купили вино та шампанське, а самі щоб не заважати поїхали на дачу. 

Завдання:  

1. Зробіть юридичний аналіз наведеної ситуації.  

2. Визначте алгоритм дій працівників поліції в цій ситуації. 

 

Практичне завдання № 15 

Наряд поліції Шевченківського УП ГУНП України у м. Києві заступив 

на службу по охороні публічного порядку на станції метро Лук’янівська. 

Звернувшись до громадянина, який проходив через турнікет, поліцейські 

попросили пред’явити для догляду сумку, в якій явно проглядались важкі, 

об’ємні предмети, але громадянин відмовився. Свою поведінку мотивував 

незаконністю вимог поліції. Поліцейські затримали громадянина та у 

службовому приміщенні здійснили огляд сумки, в якій виявився спортивний 

інвентар, після чого громадянин був відпущений. 

Завдання:  

1. Зробіть аналіз наведеної ситуації та дайте оцінку діям 

поліцейських.  
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2. Визначте алгоритм дій поліцейських у цій ситуації.  

 

Практичне завдання № 16 

До чергової частини Солом’янського УП ГУНП у м. Києві надійшло 

повідомлення від громадянина Р., який повідомив, що у квартирі де мешкає 

його сусід, відбувається сварка між чоловіком та жінкою, чути галас, образливі 

вигуки, биття посуду. 

На виклик, для з’ясування обставин та перевірки інформації виїхав 

наряд патрульної поліції та дільничний офіцер поліції. 

Завдання:  

1. Проаналізуйте ситуацію. 

2. Визначте алгоритм дій поліцейських. 

 

Практичне завдання № 17 

Під час святкування Дня молоді і проведення масових гулянь у міському 

парку культури та відпочинку група молоді зробила декілька пострілів вгору з 

мисливської рушниці, а потім підірвала саморобний піротехнічний пристрій.  

Завдання:  

1. Кваліфікуйте дії порушників. 

2. Визначте можливість притягнення до відповідальності та дії 

працівників поліції щодо їх затримання. 

 

Практичне завдання № 18 

Наряд патрульної поліції під час патрулювання виявив двох громадян, 

які палили цигарки у підземному переході. На зауваження патрульних 

громадяни не відреагували і продовжували палити. 

Патрульні затримали громадянин та доставили їх до чергової частини. 

Завдання:  

1. Зробіть аналіз наведеної ситуації. 

2. Визначте правомірність дій працівників поліції в цій ситуації. 

 

Практичне завдання № 19 

До чергової частини Дарницького УП ГУНП в м. Києві надійшло 

повідомлення про те, що на дитячому майданчику невідомі особи розпивають 

алкогольні напої, палять цигарки, грубощами реагують на зауваження 

громадян. Прибувши на виклик, наряд патрульної поліції побачив двох 

чоловіків та одну жінку, які пиячили на дитячому майданчику. З’ясувавши 

ситуацію, патрульні прийняли рішення про затримання зазначених громадян 

та доставлення їх до Дарницького УП ГУНП у м. Києві. Перед посадкою до 

патрульного автомобіля, порушників та їх особисті речі було оглянуто 

співробітниками поліції. У районному управлінні, після складання протоколу, 

затримані громадяни були відпущені. 

На наступний день зазначені громадяни звернулися зі скаргою про 

порушення їхніх прав та свобод. 
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Завдання:  

1. Проаналізуйте ситуацію. 

2. Визначте алгоритм дій працівників патрульної поліції.  

 

Практичне завдання № 20 

Громадянин Іванов був затриманий за вчинення дрібного хуліганства 

нарядом патрульної поліції. При затриманні вчинив злісну непокору наряду 

патрульної служби. Іванов був оглянутий біля патрульного автомобіля, у нього 

було вилучено його особисті речі, зокрема мобільний телефон, гаманець, 

ключі. Доставивши громадянина Іванова до районного управління, старший 

наряду патрульної поліції передав його черговому по управлінню. Після чого 

наряд виїхав на маршрут. Після оформлення адміністративних матеріалів, 

громадянин Іванов був відпущений. На наступний день громадянин Іванов 

звернувся зі скаргою на незаконні дії патрульного наряду та пропажу у нього 

певної суми грошей. 

Завдання:  

1. Проаналізуйте ситуацію. 

2. Визначте правомірність дій патрульних. 

 

Практичне завдання № 21 

До громадського пункту з охорони громадського порядку з кінотеатру 

"Жовтень", членами громадського формування були доставлені громадяни 

Петров та Іванов. Свідки правопорушення - громадяни Федорчук та Зозуля 

пояснили, що перебуваючи в глядацькому залі Петров заважав дивитися 

кінофільм, палив цигарки, голосно розмовляв і грубощами реагував на 

зауваження глядачів. Іванов у нетверезому стані спав в останньому ряду 

глядацького залу. Через дві години після з’ясування обставин вчинення 

правопорушень, керівником штабу громадського формування було прийнято 

рішення викликати наряд патрульної служби. Прибувши на виклик, старший 

наряду патрульної поліції прийняв рішення про затримання зазначених 

громадян та доставлення їх до Подільського УП ГУНП України у м. Києві. У 

районному управлінні, після складання протоколу затримані громадяни були 

поміщені до КЗ та утримувались там протягом 3-х діб. Після чого порушники 

були відпущені, матеріали про адміністративні правопорушення були 

направлені до суду. 

Завдання:  

1. Проаналізуйте ситуацію.  

2. Визначте правомірність дій посадових осіб.  

 

Практичне завдання № 22 

Наряд поліції Голосіївського УП ГУНП у м. Києві заступив на службу 

по охороні публічного порядку території НСК «Олімпійський», де мав 

відбутися футбольний матч за участю національної збірної України (очікувана 

наповнюваність стадіону згідно проданих квитків - 90 %). 
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Увідна 1.  

Один із глядачів, проходячи через турнікет, відмовився пред’явити для 

догляду сумку, в якій явно проглядались важкі, об’ємні предмети. Свою 

поведінку мотивував незаконністю вимог працівників поліції. 

Увідна 2. 

Два вболівальника проносили з собою в сектор прапор України на 

дерев’яному двометровому древку. 

Увідна 3. 

Після забитого голу група вболівальників почала вигукувати лозунги з 

вживанням лайки, розкидати та палити газети, на зауваження глядачів і 

стюардів не реагувала.  

Завдання:  

1. Якими нормативно-правовими актами регламентується діяльність 

поліції при проведенні цього заходу. 

2. Визначте дії працівників поліції в цих ситуаціях. 

 

Практичне завдання № 23 

Громадянин Іванов, який брав участь у вуличному поході, голосно 

викрикував антиурядові гасла, закликав до невиконання вимог представників 

влади щодо дотримання визначеного маршруту вуличного походу, при 

затриманні вчинив непокору працівникам поліції. У зв’язку з тим, що в 

приміщенні районного управління поліції він відмовився назвати відомості 

про себе Іванов був затриманий на 3 доби. Лише після того, як працівники 

поліції встановили особу (виявилося, що він мешканець іншого міста), 

матеріали відносно нього були передані до суду). 

Завдання:  

1. Проаналізуйте дії працівників поліції. 

2. Визначте, як слід кваліфікувати дії громадянина Іванова і яку 

відповідальність він повинен нести за вчинені правопорушення? 

 

Практичне завдання № 24 

При перевірці документів у громадянина С. патрульний помітив, що у 

нього під курткою знаходиться наплічна кобура з пістолетом. На прохання 

пред’явити пістолет для перевірки, громадянин С. дістав його з кобури. Ним 

виявився пристрій для відстрілу патронів, споряджених гумовими кулями 

«Форт-12Р». Громадянин С. пред’явив відповідний дозвіл на нього. При огляді 

патрульний виявив, що пристрій перебуває у зарядженому стані. Патрульний 

склав на громадянина С. протокол про адміністративне правопорушення за  

ст.191 КУпАП за порушення правил носіння зброї. 

Завдання:  

1. Зробіть юридичний аналіз ситуації.  

2. Дайте оцінку діям патрульного. 
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Практичне завдання № 25 

15 березня 2021 року близько 18.00 год. під час несення служби по 

охороні публічного порядку нарядом патрульної служби в парку 

Партизанської Слави було виявлено громадянина Гаврилова С.А., який сидів 

на лавці, а поруч з ним стояла недопита пляшка горілки та лежала різноманітна 

їжа. Обстановка свідчила про вживання спиртного, а сам Гаврилов С.А. 

перебував у стані алкогольного сп’яніння, і не міг самостійно пересуватися. 

На вимогу поліцейських припинити протиправні дії Гаврилов С.А. відповів, 

що він тільки що присів на лавку і до тих предметів, що на ній перебувають, 

будь-якого відношення не має. Працівники поліції затримали Гаврилова С.А. 

та доставили його до відділу поліції.  

Завдання:  

1. Чи правильно вчинили працівники поліції? 

2. Які превентивні поліцейські заходи можуть бути застосовані? 

3. Чи є в діях затриманого склад адміністративного правопорушення, 

якщо так, то якого саме (зазначити статтю КУпАП)? 

 

Практичне завдання № 26 

Дільничний офіцер поліції Коваленко В. о 23 год. здійснював перевірку 

дотримання правил адміністративного нагляду Пінчуком В., який перебував 

під адміністративним наглядом. Піднаглядного Пінчука В. вдома не 

виявилося, його мати повідомила, що він 30 хв. тому пішов до магазина за 

цигарками.  

Через 20 хв. прийшов Пінчук В., він перебував у стані алкогольного 

сп’яніння.  

Завдання: 

1. Чи становлять в даному випадку дії Пінчука В. склад 

адміністративного правопорушення? 

2. Що повинен робити дільничний офіцер поліції у цій ситуації? 

 

Практичне завдання № 27 

02.02.2021 року (неділя) близько 9.40 год. в поліцію звернувся 

громадянин П. про те, що по вул. В. Великого, 16, проводиться будівництво 

котеджу громадянином М. Будівельні роботи проводяться гучним шумом 

(гуркотінням) будівельної техніки. 

На зауваження та вимогу припинити роботу у вихідний день, 

представник власника котеджу вигнав заявника з приватної території, 

погрожуючи розправою за незаконне проникнення до приватної території. 

Припинити шум відмовився. Громадянин П. також повідомив, що до 

забудовника уже застосовувалися заходи стягнення з порушеного питання.  

Завдання: Здійсніть юридичний аналіз ситуації. 
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Практичне завдання № 28 

Патрульний наряд ніс службу по охороні публічного порядку. Близько 

19 години поліцейські помітили біля кафе двох осіб, які голосно кричали та 

тягали один одного за одяг, перебуваючи в стані з ознаками сп’яніння. 

Працівники поліції вимагали припинити правопорушення та запросили їх 

пройти до службового автомобіля, на що особи відповіли, що конфлікт 

вичерпано і вони вже йдуть.  

На неодноразові вимоги поліцейських пред’явити документи та пройти 

до автомобіля громадяни не реагували, поводили себе зухвало.  

На місці події виявився громадянин з відеокамерою, який представився 

працівником організації «Дорожній контроль», вимагав пояснень та 

припинення чіпляння поліції до громадян. 

Завдання:  

1. Проаналізуйте ситуацію. 

2. Визначте алгоритм дій патрульних в даному випадку. 

 

Практичне завдання № 29 

Громадянка С., зателефонувала до чергової частини Оболонського УП 

ГУНП у м. Києві та повідомила, що мешканець її будинку, який робить ремонт 

у своїй квартирі, виносить будівельне сміття та звалює його у прибудинковому 

сквері. 

Оперативний черговий передав інформацію наряду патрульної поліції, 

який виїхав для перевірки повідомлення.  

Прибувши на виклик, наряд патрульної поліції побачив громадянина, 

який вийшов з під’їзду із великими пакетами для сміття та попрямував в 

сторону зеленої зони. 

Завдання:  

1. Зробіть аналіз наведеної ситуації. Кваліфікуйте дії порушника. 

2. Визначте алгоритм дій патрульних. 

 

Практичне завдання № 30 

Під час патрулювання, наряд патрульної поліції  виявив факт торгівлі 

молочними та м’ясними продуктами у забороненому місці. Зокрема торгівля 

відбувалась на тротуарі, як то кажуть «з асфальту». Громадянка яка 

здійснювала торгівлю, побачивши наряд, швидко стала збирати предмети 

торгівлі у сумку та намагалася сховатися у підземному переході. 

Завдання:  

1. Проаналізуйте ситуацію.  

2. Визначте алгоритм дій працівників патрульної поліції.  
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охорони здоров'я України, Міністерства внутрішніх справ України від 28 

березня 2012 р. № 478/5/180/375/212/258. 

50. Про затвердження Інструкції про роботу з громадськими 

формуваннями з охорони державного кордону: Наказ МВС України від 15 

вересня 2014 р. № 948. 

51. Про затвердження Інструкції з організації конвоювання та тримання 

в судах обвинувачених (підсудних), засуджених за вимогою судів: Наказ МВС, 

Мін’юсту, ВСУ, ВССУ, ДСА України, ГПУ від 26 травня 2015 р. № 

613/785/5/30/29/67/68. 

52. Про затвердження Положення про патрульну службу МВС: Наказ 

МВС України від 2 липня 2015 р. № 796. 

53. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про 

адміністративні правопорушення в органах поліції: Наказ МВС України від 6 

листопада 2015 р. № 1376. 

54. 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 7 листопада 2015 р. № 1395. 

55. Про затвердження Інструкції про порядок виявлення у водіїв 

транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння 

або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та 

швидкість реакції: Наказ МВС України, МОЗ України від 9 листопада 2015 р. 

№ 1452/735. 

56. Про затвердження Інструкції про порядок переведення органів 

Національної поліції України на посилений варіант службової діяльності: 

Наказ МВС України від 10 грудня 2015 р. № 1560. 

57. Про затвердження Типового положення про управління 

організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування 

головних управлінь Національної поліції України в Автономній Республіці 

Крим та м. Севастополі, областях, м. Києві: Наказ МВС України від 22 січня 

2016 р. № 39. 

58. Про затвердження Положення про організацію службової підготовки 

працівників Національної поліції України: Наказ МВС України від 26 січня 

2016 р. № 50. 
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59. Про затвердження Положення про Департамент організації 

діяльності «Корпусу оперативно-раптової дії» Національної поліції України: 

Наказ МВС України від 3 лютого 2016 р. № 96. 

60. Про затвердження Інструкції із заходів безпеки при поводженні зі 

зброєю: Наказ МВС України від 1 лютого 2016 р. № 70. 

61. Про затвердження Положення з організації перевірки рівня фізичної 

підготовленості кандидатів до вступу на службу в Національну поліцію 

України: Наказ МВС України від 9 лютого 2016 р. № 90. 

62. Про затвердження Положення про організацію первинної 

професійної підготовки поліцейських, яких вперше прийнято на службу в 

поліції: Наказ МВС України від 16 лютого 2016 р. № 105. 

63. Про затвердження Порядку присвоєння спеціальних звань поліції та 

позбавлення спеціальних звань: Наказ МВС України від 12 березня 2016 р. № 

177. 

64. Про затвердження Інструкції про умови та порядок придбання, 

зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу 

патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями 

метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів 

поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми 

працівниками міліції: Наказ МВС України від 29 березня 2016 р. № 223. 

65. Про затвердження Інструкції з автоматизованого обліку 

адміністративних правопорушень: Наказ МВС України від 4 липня 2016 р. № 

595. 

66. Про затвердження Порядку організації взаємодії Національної 

гвардії України та Національної поліції України під час забезпечення 

(охорони) публічної (громадської) безпеки і порядку: Наказ МВС України від 

10 серпня 2016 р. № 773. 

67. Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії між Державною 

службою України з надзвичайних ситуацій, Національною поліцією України 

та Національною гвардією України у сфері запобігання і реагування на 

надзвичайні ситуації, пожежі та небезпечні події: Наказ МВС України від 22 

серпня 2016 р. № 859. 

68. Про затвердження Правил етичної поведінки працівників апарату 

Міністерства внутрішніх справ України, територіальних органів, закладів, 

установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС: Наказ МВС 

України від 28 квітня 2016 року № 326. 

69. Про затвердження Правил етичної поведінки поліцейських: Наказ 

МВС України від 9 листопада 2016 № 1179. 

70. Про організацію роботи із запитами на публічну інформацію в 

Національній поліції України: Наказ МВС України від 07 лютого 2017 р. № 95. 

71. Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії територіальних 

органів поліції та міжрегіональних територіальних органів Національної 

поліції України під час реагування на надзвичайні ситуації, у випадку 

уведення правового режиму воєнного чи надзвичайного стану: Наказ МВС 
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України від 31 жовтня 2016 р. № 1129. 

72. Про затвердження Інструкції з питань супроводження транспортних 

засобів спеціалізованими автомобілями Національної поліції і забезпечення 

безпеки дорожнього руху під час його здійснення: Наказ МВС України від 29 

листопада 2016 р. № 1259. 

73. Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії між посадовими 

особами підрозділів Державної прикордонної служби України та 

територіальних органів Національної поліції України у сфері забезпечення 

безпеки дорожнього руху в місцях значного скупчення транспортних засобів 

перед пунктами пропуску через державний кордон України: Наказ МВС 

України від 16 лютого 2017 р. № 128. 

74. Про затвердження Інструкції з організації діяльності чергової 

служби органів (підрозділів) Національної поліції України: Наказ МВС 

України від 23 травня 2017 р. № 440. 

75. Про реалізацію в окремих територіальних органах і підрозділах 

Національної поліції пілотного проекту щодо запровадження діяльності груп 

комунікації під час проведення мирних зібрань та інших масових заходів: 

Доручення Національної поліції України від 2 лютого 2017 р. № 1178/02/20-

2017. 

76. Про організацію діяльності приймальників-розподільників для дітей 

органів Національної поліції України: Наказ МВС України від 03 липня 2017 

р. № 560. 

77. Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів 

досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної 

поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та 

розслідуванні: Наказ МВС України від 7 липня 2017 р. № 575. 

78. Про запровадження в територіальних органах і підрозділах 

Національної поліції постійно діючих робочих груп поліцейських з питань 

комунікації з організаторами та учасниками масових заходів: Доручення 

Національної поліції України від 31 липня 2017 р. № 8246/01/20-201. 

79. Про організацію службової діяльності поліції охорони з питань 

забезпечення фізичної охорони об’єктів: Наказ МВС України від 7 липня 2017 

р. № 577. 

80. Порядок взаємодії органів і підрозділів поліції під час організації та 

виконання органами поліції охорони заходів з фізичної охорони об’єктів: 

Наказ МВС України від 07 липня 2017 року № 577. 

81. Про затвердження Інструкції з організації діяльності дільничних 

офіцерів поліції: Наказ МВС України від 28 липня 2017 р. № 650. 

82. Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії дільничних 

інспекторів прикордонної служби Державної прикордонної служби України та 

дільничних офіцерів поліції Національної поліції України: Наказ МВС 

України від 4 серпня 2017 р. № 689. 

83. Про затвердження Порядку медичного забезпечення поліцейських та 

військовослужбовців Національної гвардії України при виконанні оперативно-
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службових завдань під час подолання наслідків надзвичайних ситуацій, 

припинення групового порушення громадської безпеки і порядку чи масових 

заворушень: Наказ МВС України від 7 листопада 2017 р. № 910. 

84. Про затвердження Порядку розгляду звернень та організації 

проведення особистого прийому громадян в органах та підрозділах 

Національної поліції України: Наказ МВС України від 15 листопада 2017 р. № 

930. 

85. Про затвердження Положення про підрозділи поліції особливого 

призначення: Наказ МВС України від 4 грудня 2017 р. № 987. 

86. Про затвердження Інструкції з організації роботи підрозділів 

ювенальної превенції Національної поліції України: Наказ МВС України від 

19 грудня 2017 р. № 1044. 

87. Про затвердження Інструкції з формування та ведення інформаційної 

підсистеми «Гарпун» інформаційно-телекомунікаційної системи 

«Інформаційний портал Національної поліції України»: Наказ МВС України 

від 13 червня 2018 р. № 497. 

88. Про затвердження Порядку винесення уповноваженими 

підрозділами органів Національної поліції України термінового заборонного 

припису стосовно кривдника: Наказ МВС України від 1 серпня 2018 р. № 654. 

89. Про затвердження Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій: 

Наказ МВС України від 06 серпня 2018 р. № 658. 

90. Про затвердження Концепції запровадження в діяльності органів та 

підрозділів Національної поліції України скандинавської моделі забезпечення 

публічної безпеки та порядку під час проведення масових заходів: Наказ МВС 

України від 23 серпня 2018 р. № 706. 

91. Про затвердження Порядку дій органів (підрозділів) Національної 

поліції в разі виявлення осіб, транспортних засобів і документів, відомості 

щодо яких містяться в банках даних інформаційної системи Міжнародної 

організації кримінальної поліції – Інтерполу: Наказ МВС України від 02 

жовтня 2018 р. № 808. 

92. Про затвердження Правил зберігання, носіння та застосування 

спеціальних засобів «Терен-6», «Терен-7» і «Терен-7М»: Наказ МВС України 

від 18 жовтня 2018 р. № 847. 

93. Про реалізацію окремих положень Дисциплінарного статуту 

Національної поліції України»: Наказ МВС України від 07 листопада 2018 р. 

№ 893. 

94. Про затвердження Положення про підрозділи поліції особливого 

призначення «Корпус оперативно-раптової дії»: Наказ МВС України від 26 

листопада 2018 р. № 958. 

95. Про затвердження Інструкції із застосування органами та 

підрозділами поліції технічних приладів і технічних засобів, що мають функції 

фото- і кінозйомки, відеозапису, засобів фото- і кінозйомки, відеозапису: 

Наказ МВС України від 18 грудня 2018 р. № 1026. 

96. Про затвердження Порядку ведення єдиного обліку в органах 
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(підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та 

інші події: Наказ МВС України від 8 лютого 2019 р. № 100. 

97. Про затвердження Порядку взяття на профілактичний облік, 

проведення профілактичної роботи та зняття з профілактичного обліку 

кривдника уповноваженим підрозділом органу Національної поліції України: 

Наказ МВС України від 25 лютого 2019 р. № 124. 

98. Про затвердження Порядку проведення оцінки ризиків вчинення 

домашнього насильства: Спільний наказ Мінсоцполітики та МВС України від 

13 березня 2019 р. № 369/180. 

99. Про затвердження Положення про функціональну підсистему 

забезпечення публічної (громадської) безпеки і порядку, безпеки дорожнього 

руху єдиної державної системи цивільного захисту: Наказ МВС України від 04 

жовтня 2019 р. № 835. 

100. Про внесення зміни до Інструкції про порядок 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: Наказ МВС України від 18 листопада 2019 р. № 960. 

101. Про порядок оформлення, видачі та обліку дозволів на 

встановлення та використання спеціальних звукових і світлових сигнальних 

пристроїв синього кольору на транспортних засобах: Наказ МВС України від 

23 грудня 2019 р. № 1080. 

102. Про внесення змін до Інструкції про порядок організації роботи 

територіальних органів з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх 

справ України щодо державної акредитації закладів, які проводять підготовку, 

перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та 

атестації їх спеціалістів: Наказ МВС України від 23 грудня 2019 р. № 1084. 

103. Про внесення змін до Інструкції з оформлення матеріалів про 

адміністративні правопорушення в органах поліції: Наказ МВС України від 24 

грудня 2019 р. № 1096. 

104. Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими 

матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі: Наказ МВС України 

від 13 січня 2020 р. № 13. 

105. Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими 

матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі: Наказ МВС 

України від 06 лютого 2020 р. № 101. 

106. Про затвердження деяких нормативно-правових актів у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі: Наказ МВС 

України від 06 квітня 2020 року № 326. 

107. Про затвердження Інструкції з організації реагування на заяви і 



36 

 

повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події та 
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