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«Адміністративноюрисдикційна діяльність поліції» є набуття ґрунтовних, всебічних, системнотеоретичних та науково-прикладних знань із предмету курсу; комплексне
дослідження інститутів та норм адміністративно-юрисдикційної діяльності;
формування у здобувачів прикладних навиків та умінь застосовувати набуті
знання щодо конкретних ситуацій.
Завданням вивчення дисципліни «Адміністративно-юрисдикційна
діяльність поліції» є засвоєння здобувачами основних положень щодо
оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах поліції,
а також отримання знань про особливості адміністративно-юрисдикційної
діяльності поліції щодо розгляду та вирішення окремих категорій
адміністративних справ.
У результаті вивчення курсу та набуття відповідних знань, вмінь та
навичок у здобувачів повинно бути сформовано наукове поняття мети, завдань
та принципів адміністративно-юрисдикційної діяльності поліції, вироблені
організованість, цілеспрямованість, компетентність та відповідальність.
Відповідно до вимог освітньо-професійної програми здобувачі вищої
освіти повинні набути наступних компетентностей:
- знання та розуміння предметної області та розуміння професійної
діяльності;
- усвідомлення функцій держави, форм реалізації цих функцій, правових
основ правоохоронної діяльності; дотримання основних принципів реалізації
правоохоронної функції держави;
- здатність організовувати нагляд (контроль) за додержанням вимог
законодавства у сфері правоохоронної діяльності та здійснювати інші
управлінські функції у цій сфері;
- здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом правоохоронної
діяльності;
- здатність аналізувати та систематизувати одержані результати,
формулювати аргументовані висновки та рекомендації у сфері правоохоронної
діяльності;
- здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти
у сфері правоохоронної діяльності.
Окрім того здобувачі вищої освіти повинні вміти:
- формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої
проблеми;
- систематизувати закономірності кримінальної та адміністративної
деліктності, визначати особу правопорушника, причини і умови деліктності та
її окремих видів, реалізовувати напрями і заходи її запобігання;
- застосовувати набуті знання у різних ситуаціях правоохоронної
діяльності, виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані
правові висновки;

- виявляти знання і розуміння функцій держави, форм реалізації цих
функцій, правових основ правоохоронної діяльності;
- володіти достатніми навичками адаптуватися і діяти за звичних умов
правоохоронної діяльності та за умов ускладнення оперативної обстановки;
- працювати автономно та в команді, виконуючи посадові обов’язки за
посадою в ході повсякденної діяльності і виявленні причин та умов, що
сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень та
безпосередньому застосуванні заходів для їх усунення;
- володіти навичками організації нагляду (контролю) за додержанням
вимог законодавства у сфері правоохоронної діяльності та виконання інших
управлінських функцій у цій сфері.
Перелік тем:
Тема 1. Поняття та зміст адміністративно-юрисдикційної діяльності
поліції
Тема 2. Адміністративно-юрисдикційна діяльність щодо застосування
дисциплінарних стягнень та заохочень в органах поліції
Тема 3. Засоби та заходи забезпечення провадження у справах про
адміністративні правопорушення, які застосовуються поліцією
Тема 4. Докази та доказування в адміністративно-юрисдикційній
діяльності поліції
Тема 5. Поняття й особливості провадження у справах про
адміністративні правопорушення, підвідомчі органам поліції
Тема 6. Оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в
органах поліції
Тема 7. Правова основа діяльності та порядок розгляду звернень громадян
в адміністративно-юрисдикційній діяльності поліції
Тема 8. Розгляд та вирішення справ про адміністративні правопорушення,
що посягають на громадський порядок і громадську безпеку в адміністративноюрисдикційній діяльності поліції
Тема 9. Особливості адміністративно-юрисдикційної діяльності поліції
щодо розгляду та вирішення справ про адміністративні правопорушення у
сфері забезпечення безпеки дорожнього руху
Тема 10. Особливості адміністративно - юрисдикційної діяльності поліції
та вирішення справ про адміністративні правопорушення, що посягають на
встановлений порядок управління
Тема 11. Вирішення справ про адміністративні правопорушення у сфері
дозвільної системи
Тема 12. Вирішення справ про адміністративні правопорушення, що
посягають на власність

Тема 13. Адміністративно - юрисдикційна діяльності поліції та вирішення
справ про адміністративні правопорушення в галузі торгівлі, сфері послуг, в
галузі фінансів і підприємницькій діяльності
Тема 14. Вирішення справ щодо дітей та протидії домашньому
насильству в адміністративно-юрисдикційній діяльності поліції
Тема 15. Виконання поліцією адміністративних стягнень

