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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Мета програми вступних випробувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного 

рівня «бакалавр» напряму «Правоохоронна діяльність» – виявити рівень засвоєння знань 

та вмінь, визначених галузевими стандартами вищої освіти. 

Програма вступних випробувань побудована за синтетичним між предметним 

принципом і охоплює питання, що в рамках освітньо-професійної програми підготовки 

«молодшого спеціаліста» визначають наявність у випускника здібностей виконувати 

функції, визначені освітньо-кваліфікаційною характеристикою «молодшого 

спеціаліста». 

Програма вступних випробувань включає в себе питання з нормативних фахових 

дисциплін, фактично вивчених випускниками освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 

спеціаліст» за напрямом підготовки «Правоохоронна діяльність»:  

Навчальна програма включає в себе також відповідні розділи кримінальних та інших 

дисциплін фактично вивчених випускниками освітньо-кваліфікаційного рівня молодший 

спеціаліст галузі знань «Правоохоронна діяльність». 

Метою вступного випробування є з’ясування рівня теоретичних знань і 

практичних вмінь і навичок, необхідних для опанування нормативних і варіативних 

дисциплін за програмою підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за 

напрямами «Організація правоохоронної діяльності», «Кримінальне право України», 

«Судові та правоохоронні органи України». 

Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для успішного засвоєння 

дисциплін передбачених навчальним планом абітурієнти повинні мати освітньо-

кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» за спорідненою спеціальністю та 

володіти здібностями до засвоєння знань, умінь і навичок в галузі правоохоронної 

діяльності. Обов’язковою умовою також є вільне володіння державною мовою.  

Вступне фахове випробування базується на вимогах до знань та вмінь 

випускника освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр і включає зміст нормативних 

навчальних дисциплін професійної підготовки: 

 

1. Правоохоронна діяльність: поняття, ознаки, функції. 

2. Правоохоронні органи України: система, структура, повноваження. 

3. Правоохоронна діяльність судів в Україні. 

4. Правоохоронна діяльність органів розкриття і розслідування злочинів. 

5. Оперативно-розшукова діяльність. 

6. Охорона громадського порядку та громадської безпеки. 

7. Правоохоронна діяльність Служби безпеки України. 

8. Правоохоронна діяльність Прокуратури України. 

9. Правоохоронна діяльність органів юстиції. 

10. Органи міністерства доходів і зборів. 

11. Державна пенітенціарна служба України. 

12. Адвокатська діяльність. 

13. Нотаріальна діяльність. 
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 1. Правоохоронна діяльність: поняття, ознаки, функції. 

Поняття праовоохоронної діяльності. Правоохоронна діяльність, ознаки правоохоронної 

діяльності, органи, які здійснюють правоохоронну діяльність, методи, які 

застосовуються у правоохоронній діяльності. Визначення правоохоронних органів, їх 

класифікація. Зміни в структурі правоохоронних органів. Функції правоохоронних 

органів. 

2. Правоохоронні органи України: система, структура, повноваження. 

Поняття правоохоронних органів України. Основні завдання правоохоронних органів 

України. Основні функції правоохоронних органів. Система правоохоронних органів 

України. Взаємодія правоохоронних органів з іншими державними органами, 

підприємствами, установами, громадянами. Принципи діяльності правоохоронних 

органів України.  Загальна характеристика правоохоронних органів України: судів, 

прокуратури, міліції та інших.  

3. Правоохоронна діяльність судів в Україні  

   Структура судової систем в Україні. Загальні та апеляційні суди в Україні. Вищі 

спеціалізовані суди та верховний суд в Україні. Судове слідство та забезпечення прав і 

свобод громадян під час проведення судового слідства. Гарантії незалежності суддів. 

Правовий статус суддів, добір кандидатів у судді, їх призначення та обрання. Судова 

адміністрація та її завдання.  

 4. Правоохоронна діяльність органів розкриття і розслідування злочинів. 

Поняття «розкриття злочину»,  «розслідування злочину». Різниця між розкриттям та 

розслідуванням злочинів. Нормативно-правові акти, які складають правову основу 

досудового розслідування злочинів. Форми досудового розслідування. Мета досудового 

розслідування злочину. Органи, які здійснюють досудове розслідування в Україні. 

Система органів досудового слідства в Україні, їх види.   

5.  Оперативно-розшукова діяльність. 

   Поняття і мета оперативно-розшукової діяльності. Суб’єкти здійснення оперативно-

розшукової діяльності в Україні. Принципи і підстави оперативно-розшукової 

діяльності. Припинення здійснення оперативно-розшукової діяльності. Здійснення 

нагляду за дотриманням законів органами, які проводять оперативно-розшукову 

діяльність. Контроль за законністю в діяльності органів, які здійснюють оперативно-

розшукову діяльність  
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6. Охорона громадського порядку та громадської безпеки. 

   Структура органів внутрішніх справ України. Основні функції органів внутрішніх 

справ України. Система охорони громадського порядку та громадської безпеки. 

Діяльність патрульної служби МВС України. Взаємодія різних служб при організації 

охорони громадського порядку та громадської безпеки. Діяльність Державної 

автомобільної інспекції у питаннях охорони громадського порядку та громадської 

безпеки. Контроль за діяльністю міліції в Україні. 

 7. Правоохоронна діяльність Служби безпеки України. 

    Служба безпеки України в системі правоохоронних органів України. (загальні 

поняття). Поняття безпеки держави. Основні функції та завдання Служби безпеки 

України.  Система та структура Служби безпеки України. Основні напрямки діяльності 

Служби безпеки України. Основні обов’язки покладаються на Службу безпеки України. 

Здійснення контролю та нагляду за діяльністю Служби безпеки України. 

Відповідальність  за правопорушення у сфері діяльності Служби безпеки України. 

8.  Правоохоронна діяльність Прокуратури України. 

Поняття системи органів прокуратури України, її зв’язок з іншими системами 

правоохоронних органів України. Принципи і основні напрями діяльності органів 

прокуратури. Акти прокурорського реагування на виявлені порушення закону. Гарантії 

незалежності прокуратури у здійсненні повноважень. Функції підтримання прокурором 

державного обвинувачення в суді. Нагляд за додержанням законів органами, які 

здійснюють оперативно-розшукову діяльність; предмет і завдання такого нагляду. 

Слідство в органах прокуратури. Координація прокурорами діяльності правоохоронних 

органів щодо протидії злочинності. 

 9.  Правоохоронна діяльність органів юстиції. 

Міністерство юстиції України в системі правоохоронних органів України. Функції та 

основні напрямки діяльності Міністерства юстиції України.. Система та структура 

Міністерства юстиції України. Основні функції Головного управління юстиції 

Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та 

Севастопольського міських управлінь юстиції. Діяльність експертних закладів 

Міністерства юстиції України. Діяльність і основні завдання державної виконавчої 

служби  Структура, основні  завдання і функції державної виконавчої служби.  Правовий 

статус і діяльність державного виконавця. 
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10. Державна фіскальна служба . 

   Державна фіскальна служба та її функції. Система, завдання та функції податкової 

адміністрації. Обслуговування платників податків та його регулювання. Діяльність 

митної служби та її завдання. Боротьба з відмиванням доходів, які одержані незаконним 

шляхом. Контроль за опподаткуванням фізичних та юридичних осіб 

11. Державна пенітенціарна служба України. 

   Система органів і установ виконання покарань в Україні. Завдання та функції системи 

виконання покарань. Напрями правоохоронної діяльності державної пенітенціарної 

служби 

12.  Адвокатська діяльність . 

Система адвокатури в Україні. Кадри адвокатури. Участь адвоката в кримінальному та 

цивільному процесах. Гарантії незалежності діяльності адвокатури в Україні. Підготовка 

адвокатів та професійна етика адвоката. Види адвокатської діяльності  

13. Нотаріальна діяльність. 

Нотаріальна діяльність та її завдання в Україні. Підготовка нотаріусів та складання 

професійних іспитів. Організаційна побудова нотаріату в Україні. Загальні правила 

вчинення нотаріальних дій. 

14. Правоохоронні органи міністерства аграрної політики та продовольства 

України і міністерства інфраструктури 

Державні інспекції міністерства аграрної політики та їх завдання. Система державних 

інспекцій міністерства аграрної політики. Державні інспекції міністерства 

інфраструктури України  
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Структура тестового завдання 

 

Вступне випробування проводиться письмово у вигляді тесту закритого типу. Тестове 

вступне випробування складається з 10 завдань, кожне з яких оцінюється в 20 балів за 

правильну відповідь. Таким чином, за правильні відповіді на всі питання абітурієнт 

може отримати максимальну кількість - 200 балів. Час виконання завдань – 30 хвилин. 

 

Критерії оцінювання тестових завдань 

Критерії оцінювання тестових вступних випробувань абітурієнтів старших курсів в 200 

бальній шкалі. 

Максимальна можлива сума набраних балів становить 200. 

Мінімальна кількість балів для участі в конкурсному відборі становить  

100 балів. 

 

Нормативи оцінювання 

 

Кількість вірних відповідей Оцінка (кількість балів) 

1-4 до 100 

5 100 

6 120 

7 140 

8 160 

9 180 

10 200 
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Приклад тестового завдання 

 

   1. Засуджені, які тримаються в дисциплінарному ізоляторі з виведенням на роботу, у 

приміщення камерного типу ( одиночній камері), працюють : 

а) окремо від інших засуджених. 

б) разом з іншими засудженими. 

в) з ким хочуть, вибирають по бажанню. 

 

  2. Правочини за малолітніх, які не досягли 14 років, а також від імені фізичних осіб, 

визнаних у судовому порядку недієздатними, вчиняють: 

а) законні представники: батьки ( усиновлювачі ) або опікуни. 

б) вони самі. 

в) органи внутрішніх справ. 

 

3.    Дисциплінарний проступок –це: 

а) правильне дотримання дисципліни. 

б) невиконання чи неналежне виконання особою рядового або начальницького складу 

службової дисципліни. 

в) виконання особою рядового чи начальницького складу. 

 

 4.  Сутність нотаріальної діяльності, що здійснюється приватно практикуючим 

нотаріусом: 

а) змінюється – не залишається юрисдикційною. 

б) не змінюється – вона залишається юрисдикційною. 

в) може змінюватись. 

 

5.  Механізм злочинної поведінки – це:  

а) виконання особою рядового чи начальницького складу певної діяльності. 

б) сукупність юридичних фактів, уставлення і перевірка яких необхідні для вчинення 

конкретної дії. 

в) взаємодія психічних процесів і станів особи із зовнішнім середовищем, що визначає 

вибір і реалізацію протиправного варіанта поведінки з декількох можливих. 

 

6. Рішення про визнання –це: 

а) постанови суду якими не визнається, і не підтяверджується наявність чи відсутність 

між сторонами певних юридичних відносин. 

б) постанови суду, якими підтверджується наявність чи відсутність між сторонами 

певних юридичних відносин, певних обставин чи юридичних фактів. 

в) постанови що повністю вирішують усі правові вимоги, передані на розгляд суду, 

додаткові — окремі правові питання. 

 

…. 
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