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1. Поняття та ознаки адміністративної діяльності органів внутрішніх справ
(поліції).
2. Функції адміністративної діяльності органів внутрішніх справ (поліції).
3. Публічний порядок та безпека, як правові категорії сфери адміністративної
діяльності органів внутрішніх справ (поліції).
4. Види та форми адміністративної діяльності органів внутрішніх справ
(поліції).
5. Основні методи адміністративної діяльності органів внутрішніх справ
(поліції).
6. Правові основи забезпечення законності і дисципліни в органах внутрішніх
справ (поліції) та їх класифікація.
7. Форми та способи забезпечення законності в адміністративній діяльності
органів внутрішніх справ (поліції).
8. Повноваження Міністерства внутрішніх справ України. Основні
повноваження Міністра внутрішніх справ України у відносинах з поліцією.
9. Система та структура поліції. Принципи діяльності поліції.
10. Правова основа діяльності поліції. Завдання та напрями діяльності
Національної поліції України
11. Здійснення контролю за діяльністю поліції органами державної влади та
місцевого самоврядування.
12. Внутрівідомчий контроль за дотримання законності в адміністративній
діяльності поліції.
13. Судовий контроль та прокурорський нагляд за дотриманням законності в
адміністративній діяльності поліції.
14. Адміністративний нагляд в адміністративній діяльності поліції.
15. Громадський контроль за дотриманням законності в адміністративній
діяльності поліції.
16. Оскарження незаконних дій працівників поліції.
17. Правова основа та порядок розгляду пропозицій, заяв, скарг громадян в
поліції. Організація особистого прийому громадян в поліції.
18. Обов'язки та заохочення осіб особового складу поліції.
19. Дисциплінарні стягнення особового складу поліції, його види та порядок їх
застосування та оскарження.
20. Правовий та соціальний захист поліцейських.
21. Загальна характеристика превентивних поліцейських заходів.
22. Підстави та порядок здійснення поверхневої перевірки та огляду
поліцейськими.
23. Підстави та порядок зупинення транспортного засобу поліцейськими.

24. Підстави та порядок здійснення обмеження доступу на визначену територію
поліцейськими.
25. Підстави та порядок обмеження пересування особи, транспортного засобу
або фактичного володіння річчю поліцейськими.
26. Підстави та порядок проникнення до житла чи іншого володіння особи
поліцейськими.
27. Підстави та порядок застосування технічних приладів і технічних засобів,
що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, засобів фото- і
кінозйомки, відеозапису поліцейськими.
28. Поліцейське піклування.
29. Загальна характеристика поліцейських заходів примусу.
30. Заходи фізичного впливу і правомірність їх застосування.
31. Спеціальні засоби, їх види, підстави і порядок застосування.
32. Вогнепальна зброя, як крайній захід, і правомірність її застосування.
33. Поняття та особливості проходження служби в поліції.
34. Основні повноваження керівника поліції.
35. Обмеження, пов’язані зі службою в поліції.
36. Формування та використання поліцією інформаційних ресурсів.
37. Прийняття резолюції недовіри керівникам поліції.
38. Атестування поліцейських.
39. Основні права та обов’язки поліцейського.
40. Види відповідальності поліцейських.
41. Організація роботи дільничного інспектора поліції на адміністративній
дільниці. «Громадські помічники» дільничного інспектора поліції.
42. Правове регулювання, завдання, функції дільничних поліцейських.
43. Організація роботи та повноваження дільничних поліцейських.
44. Порядок підготовки та організація роботи нарядів патрульної поліції
45. Основні завдання та функції, повноваження, права та обов’язки патрульної
поліції.
46. Організація служби чергових частин поліції, їх функції, завдання та критерії
оцінки їх роботи.
47. Права та обов’язки чергових поліції, введення ступенів готовності та
спеціальних оперативних планів.
48. Правовий статус, завдання та організація роботи поліції охорони.
49. Організація охорони об’єктів, що підлягають обов’язковій охороні
підрозділами поліції охорони.
50. Правове регулювання та організація конвоювання (доставлення) затриманої
або заарештованої особи.
51. Види та призначення поліцейських нарядів, які використовуються для
забезпечення публічної безпеки і порядку.
52. Особливості охорони публічного порядку та безпеки поліцейськими на
залізничному, повітряному та водному транспорті.
53. Поняття та призначення дозвільної системи, перелік об’єктів і предметів на
які поширюються її правила. Перелік видів майна, що не може перебувати у
власності громадян.

54. Правова основа та порядок видачі дозволів на придбання зброї та
боєприпасів. Організація обліку і контролю за об’єктами дозвільної системи.
55. Перевірка поліцією дотримання вимог дозвільної системи органів
внутрішніх справ. Відповідальність за порушення правил дозвільної
системи.
56. Повноваження поліції щодо складання протоколів та застосування заходів
забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення.
57. Повноваження поліції щодо розгляду справ про адміністративні
правопорушення та накладання адміністративних стягнень.
58. Характеристика та строки провадження поліцією у справах про
адміністративні правопорушення.
59. Мета, порядок і строки адміністративного затримання громадян в поліції,
відмежування його від адміністративного доставлення.
60. Адміністративно-правові заходи протидії незаконному обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що здійснюються поліцією.
61. Адміністративна відповідальність за адміністративні правопорушення, які
пов'язані з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів.
62. Особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення,
пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів, що здійснюються поліцією.
63. Правове регулювання та організація діяльності підрозділів поліції
особливого призначення.
64. Правове регулювання та організація діяльності Державної міграційної
служби України.
65. Правове регулювання та організація діяльності Національної гвардії
України.
66. Правове регулювання та організація діяльності Державної служби України з
надзвичайних ситуацій.
67. Правове регулювання та організація діяльності Національної гвардії
України.
68. Правове регулювання та організація діяльності Державної прикордонної
служби України.
69. Співробітництво поліції з міжнародними організаціями.
70. Взаємодія органів поліції з громадськістю по охороні публічної безпеки і
порядку.

