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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Творчий конкурс для абітурієнтів з дисципліни «Правоохоронна діяльність» має 

включати питання стосовно діяльності правоохоронних органів під час організації охорони 

громадського порядку та громадської безпеки, проведення досудового розслідування, 

розгляду справ у судах та винесення вироків, здійснення захисту прав громадян під час 

судового засідання, складання протоколів про адміністративні правопорушення, 

затвердження юридичних фактів органами нотаріату України та виконання ряду інших 

завдань у системі правоохоронних органів України. 

Абітурієнти повинні вміти скласти логічно правильну схему дій працівників 

правоохоронних органів в різі здійснення тих чи інших юридично значимих дій. 

Вступне фахове випробування базується на вимогах до знань та вмінь випускника і 

включає зміст нормативних навчальних дисциплін професійної підготовки. 

 

Теми які повинні висвітлювати абітурієнти у завданнях з творчого конкурсу  

1. Правоохоронна діяльність: поняття, види, ознаки, функції 

2. Загальні засади діяльності правоохоронних органів України: система структура, 

повноваження 

3. Правоохоронна діяльність у сфері охорони публічного порядку та публічної 

безпеки  

4. Правоохоронна діяльність щодо розкриття, розслідування та попередження 

злочинів  

5. Оперативно-розшукова діяльність як метод забезпечення правоохоронної 

діяльності  

6. Правоохоронна діяльність судів 

7. Адвокатура та її правоохоронна діяльність   

8. Прокуратура та її діяльність у сфері охорони прав громадян  

9. Основні напрями правоохоронної діяльності Державної фіскальної служби у 

митній сфері та  у сфері податків 

10. Основні напрями правоохоронної діяльності органів та установ виконання 

покарань. 

11. Правоохоронна діяльність органів міністерства екології та природних ресурсів 

(екологічні інспекції, органи рибоохорони, органи державної лісової охорони та ін..) 

12. Правоохоронна діяльність Міністерства юстиції 

13. Правоохоронна діяльність Державної прикордонної служби 

14. Правоохоронна діяльність Ради національної безпеки та оборони 

15. Правоохоронна діяльність Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини   

16. Правоохоронна діяльність Національної поліції України   

17. Основні напрями правоохоронної діяльності Служби безпеки України  

18. Форми і методи правоохоронної діяльності Національної гвардії України   

19. Правоохоронна діяльність Національного антикорупційного бюро України 

20. Правоохоронна діяльність адміністрації Державної прикордонної служби України  

21. Органи військової служби охорони правопорядку та їх діяльність у сфері охорони 

прав і свобод громадян  

22. Правоохоронна діяльність Державної служби з надзвичайних ситуацій 

23. Правоохоронна діяльність інших міністерств  

24. Адвокатура та її правозахисна діяльність  

25. Правозахисна діяльність нотаріату 
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Програма 

 

Абітурієнти повинні орієнтуватися в питаннях організації правоохоронної діяльності та 

вміти аналізувати діяльність правоохоронних органів за обсягами компетенції та 

повноважень. 

По темі №1 Правоохоронна діяльність: поняття, види, ознаки, функції абітурієнти 

мають висвітлювати сутність правоохоронної діяльності, завдання державних органів з 

охорони прав, свобод та інтересів фізичних та юридичних осіб. Вони повинні визначати 

загальну правоохоронну діяльність та спеціальну правоохоронну діяльність. Аналіз видів 

правоохоронної діяльності повинен допомагати також і у визначенні органів, які здійснюють 

правоохоронну діяльність, загальному обсязі їх компетенції та повноважень. 

Тема № 2 Загальні засади діяльності правоохоронних органів України: система 

структура, повноваження передбачає, що абітурієнти мають визначити перелік державних 

органів, які здійснюють правоохоронну діяльність в Україні, обсяг їх повноважень і 

компетенції. Особливу увагу слід приділити визначенню органів держави, для яких 

основними функціями є  правоохоронна діяльність, а які здійснюють таку діяльність як 

додаткову з метою забезпечення діяльності свого міністерства чи відомства. 

По темі № 3 Правоохоронна діяльність у сфері охорони громадського порядку та 

громадської безпеки абітурієнт повинен знати систему органів держави, які забезпечують 

охорону громадського порядку та громадської безпеки в Україні, їх повноваження та функції. 

Треба знати відмінність між такими правоохоронними органами як СБУ, МВС України, 

ДСНС та іншими, які мають право забезпечувати громадський порядок та громадську 

безпеку. Водночас абітурієнт повинен вміти складати загальні плани охорони громадського 

порядку та громадської безпеки, аналізувати їх виконання, і створювати перспективні плани 

для роботи зазначених державних органів. 

Тема № 4 Правоохоронна діяльність щодо розкриття, розслідування та попередження 

злочинів передбачає, що абітурієнт володіє основними знаннями вміннями та навичками 

організації розкриття та розслідування злочинів. Абітурієнт повинен логічно мислити і 

складати плани розкриття злочинів, використання як технічних засобів так і інших засобів 

для розкриття вчинених злочинів. Щодо розслідування злочинів то абітурієнт повинен 

розуміти відмінність між поняттями розкриття та розслідування злочинів, вміти складати 

приблизні плани розслідування злочинів, використовувати здобуті знання і навички у даному 

напрямі. 

Тема № 5  Оперативно-розшукова діяльність як метод забезпечення правоохоронної 

діяльності. Згадана тема передбачає наявність знань у студентів з питань організації 

оперативно-розшукової діяльності як одного з основних методів розкриття та розслідування 

злочинів і правопорушень. Абітурієнт повинен знати основні нормативні документи з питань 

оперативно-розшукової діяльності можливість їх застосування та практичне забезпечення 

оперативно-розшукової діяльності в процесі розкриття та розслідування злочинів і 

правопорушень. 

Тема № 6 Правоохоронна діяльність судів стосується правоохоронної діяльності судової 

системи в Україні, її забезпечення та охорони прав і свобод громадян. Абітурієнт повинен 

вміти визначити компетенцію і повноваження різних гілок судів в Україні, їх діяльність в 

питаннях своєї юрисдикції 

Тема № 7  Правоохоронна діяльність Ради національної безпеки та оборони передбачає 

знання абітурієнтом основних напрямів діяльності Рада національної безпеки та оборони в 

Україні, її склад завдання та методи її діяльності. 

Тема № 8 Правоохоронна діяльність Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини стосується діяльності омбудсмена України його завдань та повноважень у сфері 

захисту прав людини    

Тема № 9   Прокуратура та її діяльність у сфері охорони прав громадян. Абітурієнт має 

знати структуру прокуратури України її побудову, основні функції і повноваження 

прокуратури у сфері забезпечення охорони прав і свобод громадян. Основними напрямами є 

також знання змін і доповнень до Закону України «Про прокуратуру», які стосуються 

реагування прокурора на порушення законів України. 
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Тема № 10 Правоохоронна діяльність Національної поліції України   передбачає, що 

абітурієнт повинен вміти аналізувати основні напрями діяльності Національної поліції  

України, знати структуру МВС України, вміти складати основні документи, які складають 

працівники поліції у сфері захисту прав і свобод громадян  

Тема 11 Основні напрями правоохоронної діяльності Служби безпеки України  

 Абітурієнт повинен мати основні знання стосовно діяльності Служби безпеки України. 

Знати основні нормативні акти, які регулюють діяльність Служби безпеки України та вміти 

охарактеризувати їх  

Тема № 11  Основні напрями правоохоронної діяльності органів та установ виконання 

покарань. Абітурієнт повинен знати основні завдання та напрями діяльності органів установ 

виконання покарань, їх відмінності та цілі діяльності. Основна мета даної теми, вміння 

визначити як органи і установи виконання покарань захищають права і свободи громадян та 

інтереси держави 

Тема № 12 Форми і методи правоохоронної діяльності Національної гвардії України  

Тема присвячена діяльності Національної гвардії України у сфері правоохоронної діяльності 

та захисту прав громадян. Абітурієнт повинен знати структуру Національної гвардії України, 

її основні права та обов'язки 

Тема № 13 Правоохоронна діяльність Національного антикорупційного бюро України 

Національне антикорупційне бюро України є новим правоохоронним органом, який створено 

для запобігання і протидії корупції. Абітурієнт повинен володіти основними знаннями у 

сфері запобігання і протидії корупції та діяльності НАБУ.  

Тема № 14 Правоохоронна діяльність Державної фіскальної служби у сфері стягування 

податків та митній сфері. Абітурієнт має знати основні напрями діяльності ДФС, вміти 

визначити їх та знати структуру ДФС 

Тема № 15 Правоохоронна діяльність адміністрації Державної прикордонної служби 

України. Тема присвячена діяльності Державної прикордонної служби і має на меті вивчення 

зазначеної діяльності, а також права і обов'язки прикордонників у сфері охорони прав 

громадян   

Тема № 16 Правоохоронна діяльність міністерства юстиції Міністерство юстиції 

України є координатором діяльності цілого ряду правоохоронних органів, реєстраційної 

служби, міграційної та пенітенціарної служб, а також координує діяльність адвокатури і 

нотаріату. Завдання абітурієнтів полягає в тому, щоб вміти визначити основні завдання 

Мінюсту, його структуру та напрями діяльності. 

Тема № 17  Органи військової служби охорони правопорядку та їх діяльність у сфері 

охорони прав і свобод громадян. Органи військової служби правопорядку мають специфічні 

завдання у сфері захисту і охорони прав громадян, тому для абітурієнта необхідно вивчити 

основні завдання зазначених органів та знати їх права і обов'язки  

Тема № 18  Правоохоронна діяльність Державної служби з надзвичайних ситуацій. 

Служба з надзвичайних ситуацій є одним з головних державних органів, які працюють у 

сфері охорони прав громадян у період надзвичайного стану та виникнення надзвичайних 

ситуацій. Завдання абітурієнта включає в себе вивчення основних напрямів діяльності 

служби, прав та обов'язків її працівників  

Тема № 19 Адвокатура та її правозахисна діяльність. Завданням абітурієнтів є 

визначення основних напрямів діяльності адвокатури у сфері захисту прав громадян. 

Тема № 20  Правозахисна діяльність нотаріату. Нотаріат згідно зі своїми завданнями 

відноситься до правозахисних органів України. Абітурієнт повинен знати основні напрями 

діяльності нотаріату та обов'язки нотаріусів. 
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Критерії оцінювання тестових вступних випробувань 

Вступне фахове випробування базується на вимогах до знань та вмінь. Результати 

складання кваліфікаційного іспиту визначаються за  200 бальною шкалою, прохідний бал 

становить 100.  

Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за такими  

критеріями (див. табл. 1). 

Таблиця 1 

Оцінка Критерії оцінювання 

 

171-200-Балів 

(відмінно) 

 Ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі,  

вміння вільно виконувати практичні завдання, передбачені програмою; за 

знання нормативних актів з тематики, яка пропонується для творчого 

конкурсу з права; за вияв креативності у розумінні і творчому використанні 

набутих знань та умінь.  

 

141-170-Балів 

(добре) 

 

 Ставиться за вияв повних, систематичних знань, успішне та творче  

виконання практичних завдань, використання основних нормативних 

актів з запропонованої теми, здатність до самостійного поповнення та 

оновлення знань. Проте  у відповіді абітурієнта наявні незначні помилки.  

 

100-140-Балів 

(задовільно) 

  Ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, 

достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, 

поверхову обізнаність з нормативними актами, які регулюють діяльність 

правоохоронних органів  передбаченою навчальною програмою; можливі 

суттєві помилки у виконанні практичних завдань, проте він спроможний 

усунути їх із допомогою викладача.  

 

0-99-Балів 

(незадовільно) 

  Виставляється абітурієнтові, відповідь якого під час виконання  завдання 

творчого конкурсу поверхова, фрагментарна, що зумовлюється початковими 

уявленнями про предмет вивчення.  

Абітурієнт неспроможний до навчання у вищому навчальні закладі 

 

Розшифровка окремих положень таблиці 1. 

Високий рівень навчальних досягнень – «відмінно» . 

Абітурієнт володіє глибокими і міцними знаннями, здатний застосовувати їх у 

нестандартних ситуаціях. Самостійно визначає окремі цілі власної навчальної діяльності, 

критично оцінює окремі факти, явища та ідеї. Має системні, дієві знання, виявляє творчі 

здібності, вміє ставити і вирішувати проблемні питання, виявляти особисте ставлення до них.  

Достатній рівень навчальних досягнень – «добре» . 

Абітурієнт вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує знання в дещо змінених 

ситуаціях, намагається аналізувати і систематизувати інформацію, застосовувати 

загальновідомі докази у власній аргументації.  

Середній рівень навчальних досягнень – «задовільно» . 

Абітурієнт виявляє знання і розуміння основних положень правової науки. Відповідь 

його правильна, але не достатньо осмислена. Вміє застосовувати знання при розв’язуванні 

задач за зразком.  

Початковий рівень навчальних досягнень – «незадовільно» . 
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