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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Розбудова правової держави потребує насамперед реалізації засад 

верховенства права, коли діяльність власне держави та її органів 

регламентована. Конституцією, законами, іншими нормативно-правовими 

актами держави, а основний напрям такої діяльності полягає в забезпеченні 

прав і свобод людини.  

Одним з важливих напрямів державної діяльності суверенної та 

незалежної України є правоохоронна діяльність, яка спрямована на 

забезпечення принципу верховенства права в суспільстві.  

Завдання правоохоронної діяльності полягає в захисті встановленого 

Конституцією України суспільного ладу держави, економічної та політичної 

систем, прав і законних інтересів громадян, підприємств, установ, організацій, 

суб’єктів усіх форм власності, економічної та територіальної цілісності 

України.  

Особливе місце серед завдань правоохоронної діяльності посідає захист 

прав і свобод людини, її життя, здоров’я, честі, гідності, недоторканності  та 

безпеки.  

Навчальна дисципліна “Організація правоохоронної діяльності” 

ґрунтується на засадах здійснення правоохоронної діяльності уповноваженими 

органами, детально регламентованої законодавством України.  

Мета курсу — розкрити значення правоохоронної діяльності для охорони 

прав і законних інтересів громадян, для зміцнення законності і правопорядку, 

для охорони інтересів держави і суспільства.  

У результаті вивчення курсу студенти повинні:  

- знати сутність організації правоохоронної діяльності, законодавство 

України, що регламентує здійснення правоохоронної діяльності; 

- вміти правильно тлумачити і застосовувати норми чинного 

законодавства України, що регламентує здійснення правоохоронної 

діяльності, самостійно поповнювати і поглиблювати свої знання, вивчати, 



обґрунтовувати і обстоювати свою правову позицію, захищати права, 

свободи і законні інтереси громадян, юридичних осіб, інтереси держави 

та суспільства.  

Курс “Організація правоохоронної діяльності” передбачає вивчення 6 тем.  

Рекомендовані нормативно-правові акти, підручники та спеціальна 

література допоможуть студентам самостійно поглибити свої знання із 

зазначених у навчальному курсі питань. 



 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

дисципліни 

«ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» 

№ 
п/п 

 

НАЙМЕНУВАННЯ ТЕМ 

1. 
Предмет, система й основні поняття курсу «Організація правоохоронної  

діяльності» 

2. Прокуратура України 

3. Органи внутрішніх справ. Національна поліція. 

4. Державна фіскальна служба. Податкова міліція. 

5. Органи Служби безпеки України 

6. 
Національне антикорупційне бюро України. 

Державне бюро розслідувань. 

 

 

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1. Предмет, система й основні поняття курсу «Організація 

правоохоронної діяльності» 

Поняття правоохоронної діяльності, її ознаки. Завдання та мета 

правоохоронної діяльності. Організація правоохоронної діяльності. Захист прав 

і свобод людини і громадянина. Забезпечення законності і правопорядку. 

Боротьба зі злочинністю. Захист конституційного ладу, суверенітету, 

економічної і правової системи України. Основні напрями (функції) 

правоохоронної діяльності. Загальна характеристика правоохоронних органів 

країни, їх система і класифікація. Загальна характеристика законодавства й 



інших правових актів про правоохоронні органи та їх діяльність; їх 

класифікація. 

Література [1-26] 

Тема 2. Прокуратура України 

Прокуратура України: структура, завдання, функції і принципи 

діяльності. Основні напрями діяльності прокуратури України, її повноваження. 

Місце прокуратури у системі органів державної влади. 

Завдання прокурорської діяльності. 

Правові засади її функціонування. Права й обов’язки. 

Література [1; 3; 89; 26] 

Тема 3. Органи внутрішніх справ. Національна поліція. 

Органи внутрішніх справ: поняття, система, завдання та місце у системі 

правоохоронних органів. Міністерство внутрішніх справ. Національна поліція: 

поняття, завдання, система, принципи. Компетенція Національної поліції. 

Поліцейські заходи: види і загальна характеристика. Правовий статус і вимоги 

до осіб, які приймаються на службу в поліцію. 

Література [1-26] 

Тема4. Державна фіскальна служба. Податкова міліція. 

Державна фіскальна служба. Податкова міліція: структура, завдання і 

функції. Повноваження податкової міліції. Служба у податковій міліції. 

Література [1-26] 

Тема 5. Органи Служби безпеки України. 

Завдання і правові підстави діяльності Служби безпеки України. Система 

та організація діяльності Служби безпеки України. Повноваження органів 

Служби безпеки України. Вимоги до осіб, які приймаються на службу до 

органів Служби безпеки України. Контроль за діяльністю органів Служби 

безпеки України. 



Література [1-26] 

Тема 6. Національне антикорупційне бюро України. 

Державне бюро розслідувань. 

Національне антикорупційне бюро України: правові основи завдання та 

принципи. Система і структура Національного антикорупційного бюро 

України. Директор Національного антикорупційного бюро України: вимоги, 

порядок призначення та повноваження. Статус працівників Національного 

антикорупційного бюро України. Повноваження Національного 

антикорупційного бюро України. 

Державне бюро розслідувань: правові основи, завдання та принципи. 

Система і структура Державного буро розслідувань. Статус працівників 

Державного бюро розслідувань. Повноваження Державне бюро розслідувань. 

Література [1; 7; 9; 12; 21; 24;26] 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Основні поняття дисципліни: система, структура, повноваження 

правоохоронних органів.  

2. Поняття правоохоронної діяльності, її ознаки, завдання і цілі.  

3. Організація правоохоронної діяльності.  

4. Основні напрями (функції) правоохоронної діяльності.  

5. Співвідношення конституційного контролю, правосуддя, організаційного 

забезпечення діяльності судів, прокурорського нагляду, виявлення і 

розслідування злочинів, надання юридичної допомоги і захисту у кримінальних 

справах.  

6. Загальна характеристика правоохоронних органів, їх система і 

класифікація.  



7. Державні правоохоронні органи і недержавні утворення, що створюються 

для надання сприяння в охороні прав та інтересів фізичних і юридичних осіб і 

забезпечення правопорядку.  

8. Контроль і нагляд за законністю діяльності правоохоронних органів.  

9. Загальна характеристика законодавства й інших правових актів про 

правоохоронні органи та їх діяльність, їх класифікація.  

10. Класифікація правових актів за видами джерел: Конституція України; 

акти Президента України й Уряду України; нормативні акти міністерств і 

відомств.  

11. Характеристика основних положень міжнародних документів, що 

стосуються організації і діяльності правоохоронних органів.  

12. Органи розкриття і розслідування злочинів.  

13. Поняття розшуку. Загальна характеристика розшукової діяльності.  

14. Поняття досудового розслідування та його форми.  

15. Оперативно-розшукова діяльність: поняття, коло органів, наділених 

правом її здійснення, юридичне значення результатів оперативно-розшукової 

діяльності.  

16. Поіліція як один з органів дізнання, її повноваження.  

17. Поліція та її роль у виявленні, попередженні, припиненні і розслідуванні 

злочинів, боротьбі з іншими правопорушеннями.  

18. Поняття досудового слідства.  

19. Органи досудового слідства, їх види.  

20. Слідчий, його правовий статус. Процесуальні повноваження слідчого. 

Відносини слідчого з органом дізнання, прокурором, начальником слідчого 

відділу, судом.  

21. Поняття безпеки та її основні об’єкти.  

22. Поняття та сутність національної безпеки. Принципи забезпечення 

безпеки.  

23. Поняття охорони правопорядку.  

24. Рада національної безпеки та оборони України.  

25. Характеристика законодавства, що регламентує діяльність НАБУ.  



26. Служба безпеки України: система, основні завдання і принципи 

діяльності.  

27. Основні напрями діяльності СБУ, її повноваження.  

28. Характеристика законодавства, що регламентує діяльність СБУ.  

29. Інші державні органи забезпечення безпеки. Їх загальна характеристика, 

основні завдання і повноваження.  

30. Служба зовнішньої розвідки.  

31. Державна прикордонна служба України.  

32. Органи державної охорони.  

33. Органи урядового зв’язку й інформації.  

34. Органи внутрішніх справ, їх основні завдання і принципи діяльності.  

35. ОВС у системі правоохоронних органів.  

36. Система ОВС, основні напрями діяльності.  

37. МВС України: завдання, функції, структура, повноваження.  

38. Поліція як складова органів внутрішніх справ.  

39. Завдання, система, принципи діяльності Національної поліції.  

40. Права й обов’язки Національної поліції.  

41. Прокуратура України: структура, завдання, функції і принципи 

діяльності.  

42. Органи кримінально-виконавчої системи.  

43. Державний Департамент з питань виконання покарань: завдання, функції 

і принципи діяльності.  

44. Система органів і установ виконання покарань, підпорядкованих 

Департаменту з питань виконання покарань, їх організаційна структура.  

45. Фіскальна служба. 

46. Податкова міліція.  

47. Служба в органах, що здійснюють правоохоронну діяльність.  

48. Порядок проходження служби. Правовий і соціальний захист 

працівників. Відповідальність працівників.  

49. Поняття, сутність і значення взаємодії державних органів забезпечення 

охорони правопорядку та безпеки.  



50. Поняття, сутність і значення контролю та нагляду за діяльністю 

державних органів забезпечення правопорядку і безпеки.  

51. Органи юстиції, їх завдання і система. Основні напрями діяльності 

органів юстиції.  

52. Організація нормотворчої діяльності, підготовка проектів нормативних 

актів, систематизація і кодифікація законодавства.  

53. Участь громадян у здійсненні правоохоронної діяльності. 

54. Роль і значення участі громадян України у здійсненні правоохоронної 

діяльності.  

55. Колективні й індивідуальні форми участі громадян в охороні прав та 

інтересів особи, суспільства і держави, охороні громадського порядку і 

забезпеченні громадської безпеки.  

56. Громадські об’єднання, що безпосередньо беруть участь у забезпеченні 

правопорядку.  

57. Історичний досвід організації правоохоронної діяльності.  

58. Зарубіжний досвід організації правоохоронної діяльності.  
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