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I. Мета та завдання дисципліни 

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. 

Місце навчальної дисципліни у структурно-логічній схемі 

Дисципліна «Організація правоохоронної діяльності» вивчається після 

вивчення навчальних дисциплін «Актуальні проблеми судочинства та 

судоустрою України», «Теорія держави і права», «Історія держави і права 

України», а її вивчення передує «Історія та теорія юридичної освіти (правова 

педогогіка». 



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 знання правоохоронної діяльності; 
- вивчати, обґрунтовувати і обстоювати свою правову позицію, захищати права, 
свободи і законні інтереси громадян, юридичних осіб, інтереси держави та 
суспільства. 

Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати 
необхідний рівень сформованості вмінь: 

 

 

Назва рівня 
сформованості вміння 

Зміст критерію рівня сформованості вміння 

1. Репрудиктивний Вміння відтворювати знання, передбачені даною 
програмою 

2. Алгоритмічний Вміння використовувати знання в практичній 
діяльності при розв’язанні типових ситуацій 

3. Творчий Здійснювати евристичний пошук і використовувати 
знання для розв’язання нестандартних завдань та 
проблемних ситуацій 

 

Навчальна програма складена на 3 кредити. 
Форми контролю – поточний контроль, екзамен. 
 

Статус навчальної дисципліни – вибіркова. 
 



 

ІІ. Тематичний план дисципліни 
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1. 

Предмет, система й основні 
поняття курсу «Організація 
правоохоронної діяльності» 

2 2 18 

У,ПК 

2. Прокуратура України 2 1 10 
У,ПК 

3. 
Органи внутрішніх справ. 
Національна поліція. 2 1 10 

У,ПК 

4. 
Державна фіскальна служба. 
Податкова міліція. 2 1 10 

У,ПК 

5. Органи Служби безпеки України 2 1 10 
У,ПК 

6. 

 

Національне антикорупційне бюро 
України. 
Державне бюро розслідувань. 

4 2 10 

У,ПК 

  

Всього: 90  
14 8 68 

 

 Форма контролю – залік     

 



 

ІІІ. Зміст дисципліни за темами 

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. 

 

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. 

 

Тема 3. Органи внутрішніх справ. Національна поліція. 

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

правоохронних 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. 

 

Тема 4. Державна фіскальна служба. Податкова міліція. 

Державна фіскальна служба. Податкова міліція: структура, завдання і 

функції. Повноваження податкової міліції. Служба у податковій міліції. 

 



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. 

 

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. 



 

IV. Плани лекцій 

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

правоохоронної діяльності» 

1. Поняття правоохоронної діяльності, її ознаки.  

2. Завдання та мета правоохоронної діяльності.  

3. Організація правоохоронної діяльності.  

4. Захист прав і свобод людини і громадянина. Забезпечення законності і 

правопорядку.  

5. Боротьба зі злочинністю.  

6. 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;2;6;14;29] 

Тема 2. Прокуратура України 

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

діяльності. Основні напрями діяльності прокуратури України, її 

повноваження. 

2. Місце прокуратури у системі органів державної влади. 

3. Завдання прокурорської діяльності. 

4. Правові засади її функціонування. Права й обов’язки. 

Література: [1;2;6;14;29] 

Тема 3. Органи внутрішніх справ. Національна поліція. 

1. Органи внутрішніх справ: поняття, система, завдання та місце у 

системі правоохронних органів.  

2. Міністерство внутрішніх справ.  

3. Національна поліція: поняття, завдання, система, принципи.  

4. Компетенція Національної поліції.  

5. Поліцейські заходи: види і загальна характеристика.  



6. Правовий статус і вимоги до осіб, які приймаються на службу в 

поліцію. 

Література: [1;2;6;14;29] 

Тема 4. Державна фіскальна служба. Податкова міліція. 

1. Державна фіскальна служба.  

2. Податкова міліція: структура, завдання і функції.  

3. Повноваження податкової міліції.  

4. Служба у податковій міліції. 

Література: [1;2;6;14;29] 

Тема 5. Органи Служби безпеки України. 

1. Завдання і правові підстави діяльності Служби безпеки України. 

2. Система та організація діяльності Служби безпеки України. 

3. Повноваження органів Служби безпеки України. Вимоги до осіб, які 

приймаються на службу до органів Служби безпеки України.  

4. Контроль за діяльністю органів Служби безпеки України. 

Література: [1;2;6;14;29] 

Тема 6. Національне антикорупційне бюро України. 
Державне бюро розслідувань. 

1. Національне антикорупційне бюро України: правові основи завдання 

та принципи.  

2. Система і структура Національного антикорупційного бюро України. 

3. Директор Національного антикорупційного бюро України: вимоги, 

порядок призначення та повноваження.  

4. Статус працівників Національного антикорупційного бюро України. 

5. Повноваження Національного антикорупційного бюро України. 

6. Державне бюро розслідувань: правові основи, завдання та принципи. 

7. Система і структура Державного буро розслідувань.  

8. Статус працівників Державного бюро розслідувань.   

9. Повноваження Державне бюро розслідувань. 

Література: [1;2;6;14;29] 



 

V. Плани семінарських занять 

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

правоохоронної діяльності» 

1. Поняття правоохоронної діяльності, її ознаки.  

2. Завдання та мета правоохоронної діяльності.  

3. Організація правоохоронної діяльності.  

4. Захист прав і свобод людини і громадянина. Забезпечення законності і 

правопорядку.  

5. Боротьба зі злочинністю.  

6. 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;2;6;14;29] 

 

Тема 2. Прокуратура України 

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

діяльності. Основні напрями діяльності прокуратури України, її 

повноваження. 

2. Місце прокуратури у системі органів державної влади. 

3. Завдання прокурорської діяльності. 

4. Правові засади її функціонування. Права й обов’язки. 

Література: [1;2;6;14;29] 

 

Тема 3. Органи внутрішніх справ. Національна поліція. 

1. Органи внутрішніх справ: поняття, система, завдання та місце у 

системі правоохронних органів.  

2. Міністерство внутрішніх справ.  

3. Національна поліція: поняття, завдання, система, принципи.  

4. Компетенція Національної поліції.  



5. Поліцейські заходи: види і загальна характеристика.  

6. Правовий статус і вимоги до осіб, які приймаються на службу в 

поліцію. 

Література: [1;2;6;14;29] 

 

Тема 4. Державна фіскальна служба. Податкова міліція. 

1. Державна фіскальна служба.  

2. Податкова міліція: структура, завдання і функції.  

3. Повноваження податкової міліції.  

4. Служба у податковій міліції. 

Література: [1;2;6;14;29] 

Тема 5. Органи Служби безпеки України. 

1. Завдання і правові підстави діяльності Служби безпеки України. 

2. Система та організація діяльності Служби безпеки України. 

3. Повноваження органів Служби безпеки України. Вимоги до осіб, які 

приймаються на службу до органів Служби безпеки України.  

4. Контроль за діяльністю органів Служби безпеки України. 

Література: [1;2;6;14;29] 

Тема 6. Національне антикорупційне бюро України. 
Державне бюро розслідувань. 

1. Національне антикорупційне бюро України: правові основи завдання 

та принципи.  

2. Система і структура Національного антикорупційного бюро України. 

3. Директор Національного антикорупційного бюро України: вимоги, 

порядок призначення та повноваження.  

4. Статус працівників Національного антикорупційного бюро України. 

5. Повноваження Національного антикорупційного бюро України. 

6. Державне бюро розслідувань: правові основи, завдання та принципи. 

7. Система і структура Державного буро розслідувань.  

8. Статус працівників Державного бюро розслідувань.   

9. Повноваження Державне бюро розслідувань. 

Література: [1;2;6;14;29 



VІ. Завдання для самостійної роботи студентів 

 

Тема №1 

Предмет, система й основні поняття курсу «Організація правоохоронної 

діяльності» 

Питання винесенні на самостійне вивчення 

1. Поняття і відмітні ознаки правоохоронної діяльності; 

2. Поняття правоохоронних органів; 

3. Поняття правозахисних органів; 

4. Особливості судових органів в Україні; 

5. Охарактеризувати основні джерела навчальної дисципліни. 

Контрольні питання 

 

1. Назвіть поняття і відмінні ознаки правоохоронної діяльності. 

2. Правоохоронний орган це - …..; 

3. Що таке правозахисний орган? 

4. Які є особливості судових органів в Україні? 

5. Як можна охарактеризувати основні джерела навчальної дисципліни?. 

Додаткова література: [1;2; 14;29;30] 

 

Тема № 2 

Прокуратура України 

Питання винесенні на самостійне вивчення 

1. Завдання органів прокуратури, визначених Законом України „Про 

прокуратуру”; 

2. Основні принципи організації діяльності прокуратури та їх сутність; 

3. Структура органів прокуратури України, їх характеристика; 

4. Повноваження Генерального прокурора України, порядок його 

призначення на посаду та звільнення; 



5. Роль прокурора під час представництва інтересів громадянина або 

держави в суді, 

Контрольні питання 

 

1. Назвіть завдання органів прокуратури, визначених Законом України „Про 

прокуратуру”. 

2. Дайте аналіз основним принципам організації діяльності прокуратури та 

їх сутність. 

3. Назвіть структуру органів прокуратури України, дайте їм характеристику; 

4. Які повноваження Генерального прокурора України, порядок його 

призначення на посаду та звільнення? 

5. Яка роль прокурора під час представництва інтересів громадянина або 

держави в суді, форми такого представництва? 

Додаткова література: [1;2;6;14;29] 

 

Тема № 3 

Органи внутрішніх справ. Національна поліція. 

Питання винесенні на самостійне вивчення 

1. Поняття та завдання органів внутрішніх справ, органів досудового 

слідства та дізнання; 

2. Основні принципи діяльності МВС України; 

3. Поліція, правові джерела, що регламентують її діяльність; 

4. Підстави та порядок застосування поліцією фізичних заходів, 

спеціальних засобів 

Контрольні питання 

 

1. Назвіть поняття та завдання органів внутрішніх справ, органів досудового 

слідства та дізнання. 

2. Які основні принципи діяльності МВС України? 



3. Назвіть правові джерела, що регламентують діяльність поліції. 

4. З яких підстав та який порядок застосування поліцією фізичних заходів, 

спеціальних засобів та вогнепальної зброї? 

Додаткова література: [1;2;7-9;15;21;29] 

 

Тема № 4. 

 Державна фіскальна служба. Податкова міліція. 

1. Державна фіскальна служба.  

2. Податкова міліція: структура, завдання і функції.  

3. Повноваження податкової міліції.  

4. Служба у податковій міліції. 

Контрольні питання 

1. Яке основне завдання Державної фіскальної служби? 

2. Які основні функції Державної фіскальної служби? 

3. Визначте структуру Державної фіскальної служби. 

Література: [1;2;6;14;29] 

 

Тема № 5 

Органи Служби безпеки України 

Питання винесенні на самостійне вивчення 

1. Завдання та функції Служби безпеки України; 

2. Завдання та функції Державної фіскальної служби; 

3. Система органів СБУ; 

Контрольні питання 

 

1. Яке завдання та функції Служби безпеки України? 

2. Яке завдання та функції Державної фіскальної служби? 

3. Назвіть систему органів СБУ; 

4. Як проводиться контроль та нагляд за діяльністю СБУ? 

Додаткова література: [1;7;9;12;13;21;29] 



Тема № 6 

Національне антикорупційне бюро України. Державне бюро розслідувань. 

Питання винесенні на самостійне вивчення 

1. Національне антикорупційне бюро України: правові основи завдання та 

принципи.  

2. Система і структура Національного антикорупційного бюро України. 

3. Директор Національного антикорупційного бюро України: вимоги, 

порядок призначення та повноваження.  

4. Статус працівників Національного антикорупційного бюро України. 

5. Повноваження Національного антикорупційного бюро України. 

6. Державне бюро розслідувань: правові основи, завдання та принципи. 

7. Система і структура Державного буро розслідувань.  

8. Статус працівників Державного бюро розслідувань.   

9. Повноваження Державне бюро розслідувань. 

 

Контрольні питання 

1. Яке основне завдання Національного антикорупційного бюро України? 

2. Які основні функції Національного антикорупційного бюро України? 

3. Визначте принципи діяльності Національного антикорупційного бюро 

України. 

Додаткова література: [1;2;16;18-20;29] 



VII. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання – це форма організації 

навчального процесу, яка має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення 

знань, які студенти отримують у процесі навчання, а також застосування цих 

знань на практиці. Індивідуальні завдання виконують студенти самостійно під 

керівництвом науково-педагогічних працівників. 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання оформляється у формі 

реферату. 

Реферат – короткий виклад у письмовому вигляді з публічним захистом 

змісту наукових праць, літератури з теми, конкретного питання. Теми 

рефератів відповідають загальним темам практичних (семінарських) занять, 

конкретизують окремі питання, ключові елементи тем. На першому 

практичному (семінарському) занятті студенти можуть на власний вибір 

обрати тему реферату. За семестр кожний студент має можливість підготувати 

два реферати, по одному до кожного змістового модуля. 

Структура реферату: 

– тема-вступ, мета та завдання роботи та основні її положення; 

– теоретичне обґрунтування – виклад базових теоретичних положень, 

законів, принципів, алгоритмів тощо, на основі яких виконується завдання; 

– методи - вказуються і коротко характеризуються; 

– основні результати роботи – подаються результати, схеми, малюнки, 

моделі, описи, систематизована реферативна інформація та її аналіз; 

– висновки; 

– список використаних джерел (нормативно-правових актів та літератури). 

Загальні вимоги до оформлення реферату: 

– обсяг реферату в середньому не має перевищувати десяти сторінок 

тексту виконаного власноручно студентом у писаному від руки вигляді на 

папері формату А4 (в друкованому вигляді реферат не оцінюється); 

– титульну сторінку оформлюють відповідно до загальних вимог; 

– на другій сторінці викладають план реферату; 

– в тексті роботи слід виділяти і озаглавлювати відповідні розділи плану; 



– сторінки роботи нумерують; 

– при використанні літературних джерел у тексті реферату необхідно 

робити посилання; 

– в разі необхідності можуть бути додатки до реферату; 

– наприкінці роботи на окремому аркуші міститься список використаних 

джерел (не менше 10 спеціальних літературних наукових джерел та всі 

нормативно-правові акти, які необхідні для розкриття відповідного питання). 

Посилання в рефераті на використані нормативно-правові акти чи 

спеціальну літературу робляться в порядку використання в тексті, або внизу 

сторінки. 

Відповідно до обраного способу посилання і формується список 

використаних джерел в кінці реферату, відповідно до встановлених вимог 

щодо оформлення літератури. 

Якщо зноски зроблені в порядку використання – список 

використаних джерел формується в єдиному списку (нормативно-правові акти 

та літературні джерела разом). 

Якщо зноски зроблені в кінці сторінки – список використаних джерел 

формується двома списками: 

1) нормативно-правові акти (подаються за юридичною силою) та 

міжнародні документи (за наявністю); 

2) підручники, посібники, спеціальна література (подається в 

алфавітному порядку). 



Основні вимоги до змісту реферату: 

 

– в основі реферату має бути певна сукупність фактичних і теоретичних 

даних, що їх слід викладати відповідно до існуючого плану; 

– особливу увагу необхідно приділяти пошуку необхідних нормативно-

правових матеріалів, їх систематизації, з'ясуванню основних понять і категорій 

з теми; 

– у кінці роботи, підбиваючи підсумки, слід узагальнити викладений 

матеріал і зробити власні висновки щодо досліджуваної проблеми. 

 

Теми для написання рефератів 

Нижче наведений перелік не є обов’язковим. За бажанням студент може обрати 

іншу тему і працювати над нею, узгодивши її з викладачем. 

1. Поняття правоохоронного органу та критерії його визначення. 

2. Аналіз вітчизняного законодавства, що регулює діяльність правоохоронних 

органів. 

3. Координація правоохоронної діяльності. 

4. Правоохоронні органи зарубіжних країн. 

5. Розвиток прокуратури в Україні. 

6. Роль прокуратури в системі правоохоронних органів. 

7. Органи прокуратури в зарубіжних країнах. 

8. Представництво інтересів громадянина або держави у суді як одна із 

функцій прокуратури. 

9. Діяльність поліції та дотримання прав людини. 

10. Контроль за діяльністю поліції в Україні. 

11. Організація діяльності поліції в зарубіжних країнах. 

12. Європол: історія виникнення та основні напрями діяльності. 

13. Інтерпол: історія виникнення та основні напрями діяльності. 

14. Спецслужби в зарубіжних країнах. 

15. Розвиток пенітенціарних установ в Україні. 

16. Пенітенціарні установи в зарубіжних країнах. 

17. Установи юстиції: види та основні напрями діяльності. 



18. Назвіть та розкрийте принципи діяльності прокуратури. 

19. Представництво інтересів громадянина або держави у суді як функція 

прокуратури. 

20. Нагляд за додержанням законів органами, що здійснюють оперативно-

розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство. 

21. Підтримання державного обвинувачення у суді як функція прокуратури 

22. Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у 

кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів 

примусового характеру, пов’язаних з обмеження особистої свободи 

громадян як функція прокуратури. 

23. Реформування функцій прокуратури з 1990 року. 

24. Система органів прокуратури України. 

25. Кадрове забезпечення органів прокуратури. 

26. Генеральний прокурор: порядок призначення та повноваження. 

27. Акти прокурорського реагування. 

28. Органи прокуратури в зарубіжних країнах. 

29. Органи внутрішніх справ та їх місце в системі правоохоронних органів. 

30. Спеціальна правоохоронна діяльність: поняття та органи, що її 

здійснюють. 

31. Національна поліція: поняття, структура та повноваження. 

32. Підрозділи поліції та їх роль в боротьбі із злочинністю. 

33. Кадрове забезпечення органів внутрішніх справ. 

34. Діяльність поліції і права людини. 

35. Умови і межі застосування заходів фізичного впливу та спеціальних 

засобів працівниками міліції. 

36. Умови і межі застосування спеціальних засобів працівниками поліції. 

37. Умови і межі застосування вогнепальної зброї працівниками поліції. 

38. Органи служби безпеки України, їх система та завдання. 

39. Розкрийте обов’язки Служби безпеки України. 

40. Розкрийте права Служби безпеки України. 

41. Кадрове забезпечення органів служби безпеки України. 



42. Поліція в зарубіжних країнах. 

43. Спецслужби в зарубіжних країнах. 

 

VIII. Методичні рекомендації до виконання вибіркових 

ВИДІВ САМОСТІЙНОЇ (ІНДИВІДУАЛЬНОЇ)  

НАУКОВОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

з дисципліни «Організація правоохоронної дільності» 

Написання самостійної (індивідуальної) наукової роботи  

з аналітичним оглядом наукових публікацій за визначеною тематикою. 

Мета наукової роботи студента: напрацювання самостійних творчих навичок 

з підготовки письмової роботи, яка представляє собою загальний огляд (аналіз) 

наукових публікацій та розгорнуте і аргументоване викладення власного 

погляду студента, з можливістю критичного підходу до деяких наукових 

теоретичних підходів за визначеною темою наукового дослідження. 

Вимоги до змісту самостійної (індивідуальної) наукової роботи: 

- робота повинна складатись зі вступу, основної частини, висновків та списку 

використаних джерел; 

 вступ має містити загальний аналіз актуальності проблематики теми 

дослідження; 

 основний зміст роботи повинен містити детальний аналіз проблематики 

визначеної теми наукової роботи з оглядом наукових підходів та власних 

аргументованих ідей до вирішення проблеми, можливий аналіз 

нормативного матеріалу та матеріалів юридичної практики; 

 загальні висновки по роботі – коротке викладення чітко сформульованих 

ідей і належно обґрунтованих пропозицій основної частини, які мають 

науково-практичне значення і є самостійним здобутком студента; 

 зноски на використані джерела. 

Оформлення роботи: 

- робота повинна бути виконана на аркушах паперу форматом А4; 



 загальний обсяг всієї роботи до 15 друкованих сторінок; 

 поля: верхнє, нижнє – 2 см, зліва - 2,5 см, справа –1,5 см; 

 шрифт - 14 Times New Roman, інтервал – 1,5; 

 сторінки повинні бути пронумеровані. 

Оцінювання: рівень аналізу наукових (нормативних) джерел, повнота 

розкриття теми, послідовність і правильність аргументації власних думок, 

якість оформлення та презентації, тощо. 

Термін виконання: Аналітичні огляди з тем, що входять до першого блока тем 

повинні бути захищені до першого модуля; Аналітичні огляди з тем, що 

входять до другого блока тем повинні бути захищені до другого модуля. 

Перелік тем наводиться нижче. Крім зазначених, студент має право готувати 

аналітичний огляд за будь-якою іншою темою, узгодивши її з викладачем. 

1)  Аналіз вітчизняного законодавства на предмет визначення поняття та 

критеріїв правоохоронного органу. 

2)  Роль правоохоронних органів в механізмі держави для побудови 

соціальної та правової держави. 

3)  Складіть порівняльну характеристику системи спеціалізованих судів 

України та зарубіжних країн та проаналізуйте доцільність їх існування. 

4)  Складіть порівняльну характеристику статусу поліції в Україні та за 

кордоном. 

5)  Значення діяльності органів внутрішніх справ в забезпеченні прав і 

свобод особи. 

6)  Взаємодія органів внутрішніх справ з іншими державними органами. 

7)  Дайте порівняльну характеристику завдань та повноважень ДПС та 

податкової міліції. 

8)  Значення діяльності правоохоронних органів в боротьбі зі злочинам в 

сфері економіки. 

9)  Розмежування компетенції слідчих підрозділів. 



IX. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  
НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 

Критерії оцінювання розроблені за чотирибальною системою 
(“відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”) з урахуванням повноти і 
правильності виконання завдань та обов’язковим переведенням оцінок у 
шкалу ECTS і 100-бальну шкалу Університету для оцінювання інтегрованих 
знань студентів із кожного модуля. 

При цьому враховується: 
– здатність диференціювати, інтегрувати й уніфікувати знання; 
– вміння застосовувати правила, методи, принципи у конкретних 

ситуаціях; 
– навики співвідношення причин і наслідків; спроможність аналізувати й 

оцінювати факти, події, явища та прогнозувати бажані результати від 
прийнятих рішень; 

– здатність викладати письмову відповідь граматично і стилістично 
грамотно, логічно, послідовно з використанням наукових термінів понять (три 
останні критерії стосуються й усної відповіді). 

Оцінка знань студентів повинна відповідати наступним вимогам: 
Оцінка “відмінно” – коли студент демонструє знання всього програмного 

матеріалу; системно, послідовно, і грамотно і логічно його викладає; здатний 
пов'язати теорію з практикою; правильно відповідає на додаткові запитання в 
контексті теми заняття; спроможний обґрунтувати, аргументувати власні 
висновки; проявляє вміння самостійно узагальнювати матеріал. 

Із загального обсягу студент правильно виконує 91 – 100 % завдань. 
Оцінка “добре” – коли студент володіє програмним матеріалом; грамотно 

і по суті викладає його; не допускає суттєвих помилок у відповіді на 
запитання; правильно використовує теоретичні положення і володіє 
необхідними навиками з узагальнення й систематизації матеріалу що 
вивчається. 

Із загального обсягу студент правильно виконує 72 – 90 % завдань. 
Оцінка “задовільно”  – коли студент засвоїв основний матеріал 

поверхово, але не знає окремих деталей; допускає неточні відповіді чи 
недостатньо чіткі формулювання; порушує послідовність у викладенні 
програмного матеріалу та має певні труднощі в узагальненні й систематизації 
матеріалу, що вивчається. 

Із загального обсягу студент правильно виконав 53 – 71 % завдань. 
Оцінка “незадовільно” – коли студент не знає значної частини 

програмного матеріалу; допускає суттєві помилки у його викладі; не здатний 
узагальнити навчальний матеріал. 

Із загального обсягу студент правильно виконав не більше 53 % завдань. 
Знання студентів під час поточного контролю на практичних 

(семінарських) заняттях оцінюються таким чином: 
– усна відповідь – оцінка від «задовільно» до «відмінно»; 

– доповнення з місця до усної відповіді на підставі аналізу 
рекомендованої літератури та нормативно-правових актів – оцінка від 
«задовільно» до «відмінно»; 



Якщо студент пропустив практичне заняття, або отримав за 
відповідь на занятті «незадовільно» – він повинен відпрацювати пропущене 
заняття в усній формі на кафедрі та виконати в зошиті для практичних занять, 
за наявності, письмові завдання. 

 

Шкала оцінювання успішності студентів  
за результатами підсумкового контролю 

 

За шкалою 
ECTS 

За національною шкалою 
Залікові оцінки За шкалою 

в балах іспит залік 

A відмінно відмінно 

зараховано 

90 - 100 

B дуже добре добре 82 - 89 

C добре 75 - 81 

D задовільно (посередньо) задовільно 68 - 74 

E задовільно (достатньо) 60 - 67 

FX 
незадовільно (з можливістю 

повторного складання) 
незадовільно 

не 
зараховано 35 - 59 

 



Питання до заліку з дисципліни 

«Організація правоохоронної діяльності» 

 

1.  Поняття правоохоронної діяльності, її ознаки.  

2.  Завдання та мета правоохоронної діяльності.  

3.  Організація правоохоронної діяльності.  

4.  Захист прав і свобод людини і громадянина. Забезпечення законності і 

правопорядку.  

5.  Боротьба зі злочинністю.  

6. Загальна характеристика правоохоронних органів країни, їх система і 

класифікація.  

7. Загальна характеристика законодавства й інших правових актів про 

правоохоронні органи та їх діяльність; їх класифікація. 

8. Прокуратура України: структура, завдання, функції і принципи діяльності. 

9. Основні напрями діяльності прокуратури України, її повноваження. 

10. Місце прокуратури у системі органів державної влади. 

11. Завдання прокурорської діяльності. Правові засади її функціонування. 

Права й обов’язки. 

12. Поняття досудового слідства. Органи досудового слідства, їх види.  

13. Національна поліція: поняття, завдання, система, принципи.  

14. Компетенція Національної поліції.  

15. Поліцейські заходи: види і загальна характеристика.  

16. Правовий статус і вимоги до осіб, які приймаються на службу в поліцію. 

17. Державна фіскальна служба.  

18. Податкова міліція: структура, завдання і функції.  

19. Повноваження податкової міліції.  

20. Служба у податковій міліції. 

21. Завдання і правові підстави діяльності Служби безпеки України. 

22. Система та організація діяльності Служби безпеки України. 

23. Повноваження органів Служби безпеки України. Вимоги до осіб, які 

приймаються на службу до органів Служби безпеки України.  



24. Контроль за діяльністю органів Служби безпеки України. 

25. Національне антикорупційне бюро України: правові основи завдання та 

принципи.  

26. Система і структура Національного антикорупційного бюро України. 

27. Директор Національного антикорупційного бюро України: вимоги, 

порядок призначення та повноваження.  

28. Статус працівників Національного антикорупційного бюро України. 

29. Повноваження Національного антикорупційного бюро України. 

30. Державне бюро розслідувань: правові основи, завдання та принципи. 

31. Система і структура Державного буро розслідувань. 

32. Статус працівників Державного бюро розслідувань. 

33. Повноваження Державне бюро розслідувань. 
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