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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

«Правоохоронні органи України» – дисципліна, яка спрямована на 
опанування та розвиток знань у системі правоохоронних органів та їх 
повноважень. Для кожної особи, яка працює у юридичній сфері необхідність 
опанування знань щодо правоохоронних органів є важливою, адже більшість 
державних органів в Україні є правоохоронними органами   

Мета та завдання навчальної дисципліни  
Мета: формування у слухачів теоретичних і практичних знань щодо 

діяльності правоохоронних органів їхньої структури завдань та повноважень. 
Система дисципліни поділена на чотири основних блоки  

Перший блок присвячений діяльності суду який вважається головним з 
правоохоронних органів. Студенти опановують питання природи судової 
влади, її ознак, принципів і функцій. Значний обсяг матеріалу присвячено її 
організаційній формі - судовій системі, досліджуються ключові питання 
щодо порядку утворення та ліквідації судів, принципів побудови та 
фінансування. Здійснюється загальна характеристика сучасної судової 
системи України та аналіз структури та повноважень кожного виду суду 
загальної юрисдикції. Окрема увага приділена питанням організації роботи, 
змісту повноважень та порядку роботи Конституційного Суду України.  
викладається матеріал щодо статусу носіїв судової влади - професійних 
суддів, народних засідателів, присяжних. Водночас вивчається тематика 
організації та функціонування судової влади та органів, які забезпечують її 
функціонування: аналізується діяльність та компетенція та повноваження 
Державної судової адміністрації України, Вищої Ради правосуддя, Вищої 
кваліфікаційної комісії та органів суддівського самоврядування. 

Другим, окремим блоком розглядаються питання організації та 
функціонування органів з особливим конституційним статусом, РНБО та  
Прокуратури України.  
До третього блоку входять теми, присвячені питанням організації і 
функціонування органів охорони правопорядку, Національної поліції, 
Служби безпеки України, Національної гвардії України Державної 
фіскальної служби , Державної прикордонної служби, Державної служби з 
надзвичайних ситуацій та Міністерства юстиції України Аналізується зміст 
компетенції кожного органу, його функції, механізми взаємодії з іншими 
правоохоронними органами в межах здійснення правоохоронної діяльності, 
розмежування компетенції, система та структура кожного органу та статус 
їхніх посадових осіб. 

До четвертого блоку входять теми щодо організації та діяльності 
спеціалізованих органів, які нещодавно створені в Україні Національного 
антикорупційного бюро, Національного агентства з запобігання корупції, 
Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.  Аналізується положення 
щодо їх правового статусу, повноважень, та завдання у сфері запобігання і 
протидії корупції  
У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати: 
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- поняття та сутність правоохоронних органів в Україні ; 
- основні напрями діяльності кожного з правоохоронних органів ; 
- завдання та повноваження правоохоронних органів ; 
- види покарань які використовуються правоохоронними органами; 
- основи стратегії діяльності правоохоронних органів; 
- можливості використання технічних засобів у сфері правоохоронної 
діяльності . 
вміти: 
- аналізувати основні напрями діяльності правоохоронних органів; 
- визначати основні повноваження правоохоронних органів з метою 
роз’яснення до якого з правоохоронних органів треба звертатися в разі 
порушення прав громадян ; 
- досліджувати процеси формування системи правоохоронних 
органів; 
- аналізувати стан та перспективи розвитку правоохоронних органів ; 
- аналізувати законодавство та визначати основні напрями у питаннях 
розвитку правоохоронних органів та їх повноважень; 
- розробляти окремі документи для звертання до правоохоронних 
органів. 

Тематичний план дисципліни «Правоохоронні органи України»   

 

№
  

Назва змістового модулю і теми 

 Змістовий модуль І Теоретичні питання формування та діяльності 
правоохоронних органів   

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  
 Змістовий модуль 2.   Система  правоохоронних органів в Україні 

та правоохоронна діяльність  
6.  Правоохоронна діяльність судів 
7.  Правоохоронна діяльність Ради національної безпеки та оборони 
8.  Прокуратура та її діяльність у сфері охорони прав громадян  
9.  Правоохоронна діяльність Національної поліції України   
10   Основні напрями правоохоронної діяльності Служби безпеки України  
1   Форми і методи правоохоронної діяльності Національної гвардії 

України   
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12   Правоохоронна діяльність Державної фіскальної служби у сфері 
стягування податків та митній сфері  

13   Правоохоронна діяльність Державної служби з надзвичайних ситуацій  
14   Правоохоронна діяльність адміністрації Державної прикордонної 

служби України  
15   Правоохоронна діяльність міністерства юстиції  
16   Правоохоронна діяльність Національного антикорупційного бюро 

України та інших антикорупційних органів 
 Разом 90 годин 

 

Зміст дисципліни «Правоохоронні органи України» 
 
Змістовий модуль І Теоретичні питання формування та діяльності 
правоохоронних органів   
 
Тема  1. Правоохоронна діяльність: поняття, види, ознаки, функції  
 
Поняття правоохоронної діяльності. Завдання держави у сфері 
правоохоронної діяльності. Значення правоохоронної діяльності для 
існування держави. Види правоохоронної діяльності. Виокремлення 
спеціальних  органів, які займаються правоохоронною діяльністю. Мета 
правоохоронної діяльності Порушення прав громадян у сфері 
правоохоронної діяльності. Ознаки діяльності правоохоронних органів. 
Ознаки правоохоронної діяльності. Функції правоохоронних органів та їхні 
повноваження   
 

Питання для самоконтролю 
 
1. Поняття правоохоронної діяльності.  
2. Завдання держави у сфері правоохоронної діяльності.  
3. Значення правоохоронної діяльності для існування держави.  
4. Види правоохоронної діяльності.  
5. Виокремлення спеціальних  органів, які займаються правоохоронною 

діяльністю.  
6. Мета правоохоронної діяльності  
7. Порушення прав громадян у сфері правоохоронної діяльності.  
8. Ознаки діяльності правоохоронних органів.  
9. Ознаки правоохоронної діяльності.  
10. Функції правоохоронних органів та їхні повноваження   
 

Теми для рефератів 
 

1. Правоохоронні органи в Україні та їх класифікація 
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2. Правоохоронна діяльність та її відмінність від інших видів діяльності 
державних органів  

 
[Література 1-8,27- 35]  

 
 
Тема  2. Загальні засади діяльності правоохоронних органів України: 
система структура, повноваження 
 
Закони України про правоохоронні органи. Система законодавства у 
правоохоронній сфері. Загальні засади діяльності правоохоронних органів. 
Види правоохоронних органів. Структура правоохоронних органів. 
Підпорядкування правоохоронних органів. Способи забезпечення законності 
у діяльності правоохоронних органів. Нагляд за діяльністю правоохоронних 
органів. Види загроз для прав громадян та правоохоронні органи, які 
здійснюють їх охорону. Правоохоронні органи, їх визначення, класифікація 
та обсяг правоохоронної діяльності, яка здійснюється різними 
правоохоронними органами. Правоохоронні органи, які використовують 
примус у своїй правоохоронної діяльності та які не використовують примус. 
Напрями змін в діяльності правоохоронних органів, які відбуваються в 
Україні  

 
Питання для самоконтролю 

  
1. Закони України про правоохоронні органи.  
2. Система законодавства у правоохоронній сфері.  
3. Загальні засади діяльності правоохоронних органів.  
4. Види правоохоронних органів.  
5. Структура правоохоронних органів.  
6. Підпорядкування правоохоронних органів.  
7. Способи забезпечення законності у діяльності правоохоронних органів. 

Нагляд за діяльністю правоохоронних органів.  
8. Види загроз для прав громадян та правоохоронні органи, які здійснюють 

їх охорону.  
9. Правоохоронні органи, їх визначення, класифікація та обсяг 

правоохоронної діяльності, яка здійснюється різними правоохоронними 
органами. 
 

Теми для рефератів 
 

1. Класифікація правоохоронних органів  
2. Основні функції правоохоронних органів  
3. Примус в діяльності правоохоронних органів  

[Література 1-8,27- 35]  
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Тема  3 Правоохоронна діяльність у сфері охорони публічного порядку 
та публічної безпеки      
 
Поняття публічного порядку та публічної безпеки. Аналізу загроз для 
публічного порядку та публічної безпеки. Основні напрями з охорони 
публічного порядку та публічної безпеки. Правоохоронні органи, які 
охороняють публічний порядок та публічну  безпеку. Завдання Національної 
поліції  у сфері охорони публічного порядку та публічної безпеки. Завдання 
Державної служби з надзвичайних ситуацій у сфері охорони публічного 
порядку та публічної безпеки. Охорона публічного порядку та публічної 
безпеки підрозділами поліції охорони.  
Види загроз для публічного порядку та публічної безпеки. Зовнішні загрози. 
Внутрішні загрози. Комбіновані загрози. Реальні загрози. Уявні загрози. 
Внутрішньодержавні загрози. Міжнародні загрози. Кримінальні загрози. 
Майнові загрози. Повні загрози. Часткові загрози. Безпосередні загрози. 
Відкладені загрози. Загрози окремим елементам публічного порядку та 
публічної безпеки. Планування діяльності правоохоронних органів з охорони 
публічного порядку та публічної безпеки. 
 

Питання для самоконтролю 
 
1. Поняття публічного порядку та публічної безпеки.  
2. Аналізу загроз для публічного порядку та публічної безпеки.  
3. Основні напрями з охорони публічного порядку та публічної безпеки.  
4. Правоохоронні органи, які охороняють публічний порядок та публічну  

безпеку.  
5. Завдання Національної поліції  у сфері охорони публічного порядку та 

публічної безпеки.  
6. Охорона публічного порядку та публічної безпеки підрозділами поліції 

охорони.  
7. Види загроз для публічного порядку та публічної безпеки.  
8. Загрози окремим елементам публічного порядку та публічної безпеки.  
9. Планування діяльності правоохоронних органів з охорони публічного 

порядку та публічної безпеки. 
10. Правоохоронна діяльність правоохоронних органів у сфері забезпечення 

публічного порядку та публічної безпеки  
 

Теми для рефератів 
 

1. Система публічного порядку та публічної безпеки та її охорона  
2. Правоохоронні органи, які забезпечують охорону публічного порядку та 

публічної безпеки  
3. Національна поліція та охорона публічного порядку та публічної  

 
[Література 1-8,27- 35]  
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Тема  4. Правоохоронна діяльність щодо розкриття, розслідування та 
попередження злочинів 
 
Поняття системи розкриття та розслідування злочинів Правоохоронна 
діяльність по розкриттю, розслідуванню та попередженню злочинів, як 
частина охорони прав громадян. Розкриття, розслідування та попередження 
злочинів, як основні напрями криміналістичної діяльності правоохоронних 
органів Правоохоронна діяльність  Служби безпеки України у сфері 
розкриття та розслідування злочинів. Правоохоронна діяльність оперативних 
і слідчих органів Національної поліції України у сфері розкриття та 
розслідування злочинів. Завдання  прокуратури у сфері розкриття та 
розслідування злочинів та її діяльність. Правоохоронна діяльність інших 
органів, які мають право проводити розслідування за вчиненні 
правопорушення. Відмінність розкриття злочинів від їх розслідування. 
Форми і методи розкриття та розслідування злочинів. Нормативні документи 
у сфері розкриття та розслідування злочинів  
 

Питання для самоконтролю 
 
1. Поняття системи розкриття та розслідування злочинів  
2. Правоохоронна діяльність по розкриттю, розслідуванню та попередженню 

злочинів, як частина охорони прав громадян.  
3. Розкриття, розслідування та попередження злочинів, як основні напрями 

криміналістичної діяльності правоохоронних органів  
4. Правоохоронна діяльність  Служби безпеки України у сфері розкриття та 

розслідування злочинів.  
5. Правоохоронна діяльність оперативних і слідчих органів Національної 

поліції України у сфері розкриття та розслідування злочинів.  
6. Завдання  прокуратури у сфері розкриття та розслідування злочинів та її 

діяльність.  
7. Правоохоронна діяльність інших органів, які мають право проводити 

розслідування за вчиненні правопорушення.  
8. Відмінність розкриття злочинів від їх розслідування.  
9. Форми і методи розкриття та розслідування злочинів.  
10. Нормативні документи у сфері розкриття та розслідування злочинів  
 

Теми для рефератів 
1. Розкриття злочинів як головний напрям діяльності Національної поліції   
2. Система розкриття та розслідування злочинів в Національній поліції 
3. Розслідування злочинів працівниками прокуратури  

 
[Література 1-8,27- 35]  
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Тема  5. Оперативно-розшукова діяльність як метод забезпечення 
правоохоронної діяльності 
 
Поняття оперативно-розшукової діяльності та її значення для роботи 
правоохоронних органів. Види правоохоронних органів, які мають право  
використовувати оперативно-розшукову діяльність. Оперативно-розшукова 
діяльність як метод забезпечення правоохоронної діяльності. Правоохоронна 
діяльність і оперативно-розшукова діяльність їх співвідношення та взаємодія 
органів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність з органами, які 
здійснюють правоохоронну діяльність. Форми і методи оперативно-
розшукової діяльності, які можуть використовувати правоохоронні  органи 
при проведенні заходів з правоохоронної діяльності. Охорона прав і свобод 
громадян при проведенні оперативно-розшукової діяльності   
 

Питання для самоконтролю 
 

1. Поняття оперативно-розшукової діяльності та її значення для роботи 
правоохоронних органів.  

2. Види правоохоронних органів, які мають право  використовувати 
оперативно-розшукову діяльність.  

3. Оперативно-розшукова діяльність як метод забезпечення правоохоронної 
діяльності.  

4. Правоохоронна діяльність і оперативно-розшукова діяльність їх 
співвідношення  

5. Форми і методи оперативно-розшукової діяльності, які можуть 
використовувати правоохоронні  органи при проведенні заходів з 
правоохоронної діяльності.  

6. Охорона прав і свобод громадян при проведенні оперативно-розшукової 
діяльності   

 
Теми для рефератів 

 
1. Нормативні документи у сфері оперативно-розшукової діяльності  
2. Завдання оперативно-розшукової діяльності  
3. Проблеми в проведенні оперативно-розшукової діяльності  

 
 

[Література 1-8,11-17, 54- 59]  
 
 
 
Змістовий модуль 2.   Система  правоохоронних органів в Україні  
 
Тема  6. Суд як головний правоохоронний орган.  
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Поняття судової системи та її діяльність як правоохоронного органу. Судова 
система в Україні. Основні поняття діяльності судової системи. Система 
судів в Україні. Суддівське самоврядування. Призначення на посади суддів 
Правоохоронна діяльність судів у сфері кримінальної юрисдикції. 
Правоохоронна діяльність судів у сфері у сфері адміністративної юрисдикції. 
Правоохоронна діяльність Конституційного Суду України. Особливості 
функціонування судової системи, як головного правоохоронного органу  
 

Питання для самоконтролю 
 
1. Поняття судової системи та її діяльність як правоохоронного органу.  
2. Судова система в Україні.  
3. Основні поняття діяльності судової системи.  
4. Система судів в Україні.  
5. Суддівське самоврядування.  
6. Призначення на посади суддів  
7. Правоохоронна діяльність судів у сфері кримінальної юрисдикції.  
8. Правоохоронна діяльність судів у сфері у сфері адміністративної 

юрисдикції.  
9. Правоохоронна діяльність Конституційного Суду України.  
10. Особливості функціонування судової системи, як головного 

правоохоронного органу  
 

Теми для рефератів 
1. Правоохоронна діяльність Верховного Суду України  
2. Гарантії правоохоронної діяльності в судовій системі 
 

 
[Література 1-8,11-17, 54- 59]  

 
Тема  7. Правоохоронна діяльність Ради національної безпеки та 
оборони  
 
РНБО та її роль в забезпеченні охорони держави. Основні напрями діяльності 
Ради національної безпеки і оборони. Склад Ради національної безпеки і 
оборони. Функціональні обов'язки членів Ради національної безпеки і 
оборони. Прийняття рішень членами Ради національної безпеки і оборони. 
Керівництво Ради національної безпеки і оборони. Виконання рішень Ради 
національної безпеки і оборони. Зв'язки Ради національної безпеки і оборони 
з іншими правоохоронними органами. Обов'язковість виконання рішень Ради 
національної безпеки і оборони для державних органів. Стратегія діяльності 
Ради національної безпеки і оборони. Тактичні рішення Ради національної 
безпеки і оборони та їх виконання. Обов'язки членів Ради національної 
безпеки і оборони. 
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Питання для самоконтролю 
 
1. РНБО та її роль в забезпеченні охорони держави.  
2. Основні напрями діяльності Ради національної безпеки і оборони.  
3. Склад Ради національної безпеки і оборони.  
4. Функціональні обов'язки членів Ради національної безпеки і оборони.  
5. Прийняття рішень членами Ради національної безпеки і оборони.  
6. Керівництво Ради національної безпеки і оборони.  
7. Виконання рішень Ради національної безпеки і оборони.  
8. Зв'язки Ради національної безпеки і оборони з іншими правоохоронними 

органами.  
9. Обов'язковість виконання рішень Ради національної безпеки і оборони для 

державних органів.  
10. Стратегія діяльності Ради національної безпеки і оборони.  
11. Тактичні рішення Ради національної безпеки і оборони та їх виконання.  
12. Обов'язки членів Ради національної безпеки і оборони. 
 

Теми для рефератів 
 

1. Правоохоронна діяльність Ради національної безпеки і оборони  
2. Зв'язки Ради національної безпеки і оборони з іншими правоохоронними 

органами  
 

 
[Література 1-8,11-17, 54- 59]  

 
Тема  8.    Прокуратура та її діяльність у сфері охорони прав громадян  
 
Нормативна база діяльності прокуратури. Нормативні документи, які 
визначають діяльність прокуратури. Система прокуратури в Україні. 
Обов'язки працівників прокуратури у сфері правоохоронної діяльності. Права 
працівників прокуратури у сфері правоохоронної діяльності. Форми і методи 
діяльності прокуратури у сфері правоохоронної діяльності. Нагляд 
прокуратури за органами які здійснюють оперативно-розшукову діяльність. 
Нагляд прокуратури за органами, які виконують рішення судів. Статус 
прокурора. Вимоги до осіб, які бажають працювати у прокуратурі. Корупція  
і прокуратура. Координаційна діяльність органів прокуратури. 
Взаємовідносини прокуратури та інших державних органів. Основні функції 
прокуратури в кримінальному судочинстві. Функції прокуратури в 
адміністративному судочинстві. Прокуратура в цивільному судочинстві та її 
функції. Господарський процес та функції прокуратури   
 

Питання для самоконтролю 
 
1. Нормативна база діяльності прокуратури.  
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2. Нормативні документи, які визначають діяльність прокуратури.  
3. Система прокуратури в Україні.  
4. Обов'язки працівників прокуратури у сфері правоохоронної діяльності.  
5. Права працівників прокуратури у сфері правоохоронної діяльності.  
6. Форми і методи діяльності прокуратури у сфері правоохоронної 

діяльності.  
7. Нагляд прокуратури за органами які здійснюють оперативно-розшукову 

діяльність.  
8. Нагляд прокуратури за органами, які виконують рішення судів. Статус 

прокурора.  
9. Вимоги до осіб, які бажають працювати у прокуратурі.  
10. Корупція  і прокуратура.  
11. Координаційна діяльність органів прокуратури.  

 
Теми для рефератів 

 
1. Взаємовідносини прокуратури та інших державних органів.  
2. Основні функції прокуратури в кримінальному судочинстві.  
3. Функції прокуратури в адміністративному судочинстві.  
4. Прокуратура в та правоохоронна діяльність .  

 
[Література 1-8,11-17, 54- 59]  

 
Тема  9.  Правоохоронна діяльність Національної поліції України  
 
Система Національної поліції . Розвиток нормативної бази діяльності 
Національної поліції. Закон України «Про Національну поліцію» та його 
недоліки. Структура органів Національної поліції. Обов'язки Національної 
поліції. Права Національної поліції. Обсяг повноважень Національної поліції. 
Правоохоронна діяльність Національної поліції  у сфері охорони публічного 
порядку та публічної безпеки. Підрозділи Національної поліції , які 
здійснюють охорону публічного порядку та публічної безпеки. Розшукова 
діяльність Національної поліції. Дотримання законності в діяльності 
Національної поліції. Зв'язки Національної поліції  та інших правоохоронних 
органів. Кадри Національної поліції. Відбір до Національної поліції. 
Проходження служби в підрозділах Національної поліції.   
 

Питання для самоконтролю 
 
1. Система Національної поліції  
2. Розвиток нормативної бази діяльності Національної поліції.  
3. Закон України «Про Національну поліцію» та його недоліки.  
4. Структура органів Національної поліції.  
5. Обов'язки Національної поліції.  
6. Права Національної поліції.  
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7. Обсяг повноважень Національної поліції.  
8. Правоохоронна діяльність Національної поліції  у сфері охорони 

публічного порядку та публічної безпеки.  
9. Підрозділи Національної поліції, які здійснюють охорону публічного 

порядку та публічної безпеки.  
10. Розшукова діяльність Національної поліції.  
11. Дотримання законності в діяльності Національної поліції.  

 
Теми для рефератів 

 
1. Зв'язки Національної поліції  та інших правоохоронних органів у сфері 

правоохоронної діяльності .  
2. Підрозділи дорожньої поліції та правоохоронна діяльність.  
3. Проходження служби в підрозділах Національної поліції та 

правоохоронна діяльність.   
 

 
[Література 1-8,11-17, 54- 59]  

 
 
Тема 10. Основні напрями правоохоронної діяльності Служби безпеки 
України  
  
Поняття Служби безпеки України. Головні завдання Служби безпеки 
України. Система Служби безпеки України. Взаємовідносини Служби 
безпеки України з іншими правоохоронними органами. Обов'язки Служби 
безпеки України. Права Служби безпеки України. Нормативні документи, які 
визначають діяльність Служби безпеки України. Проходження служби в 
підрозділах Служби безпеки України. Основні об'єкти, на які спрямована 
діяльність Служби безпеки України. Оперативно-розшукова діяльність 
Служби безпеки України. Дотримання режиму таємності в діяльності 
Служби безпеки України. Дотримання законності в роботі Служби безпеки 
України. Нагляд прокуратури за діяльністю Служби безпеки України   
 

Питання для самоконтролю 
 
1. Поняття Служби безпеки України.  
2. Головні завдання Служби безпеки України.  
3. Система Служби безпеки України.  
4. Взаємовідносини Служби безпеки України з іншими правоохоронними 

органами.  
5. Обов'язки Служби безпеки України.  
6. Права Служби безпеки України.  
7. Нормативні документи, які визначають діяльність Служби безпеки 

України.  
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8. Проходження служби в підрозділах Служби безпеки України. Основні 
об'єкти, на які спрямована діяльність Служби безпеки України.  

9. Оперативно-розшукова діяльність Служби безпеки України 
 

Теми для рефератів 
1. Дотримання режиму таємності в діяльності Служби безпеки України.  
2. Дотримання законності в роботі Служби безпеки України.  
3. Нагляд прокуратури за діяльністю Служби безпеки України у сфері 

правоохоронної діяльності    
 

[Література 1-8,11-17, 54- 59]  
 
Тема  11. Форми і методи правоохоронної діяльності Національної 
гвардії України   
 
Виокремлення Національної гвардії України як одного з правоохоронних 
органів. Поняття Національної гвардії України та її завдань. Основні 
завдання Національної гвардії України у сфері забезпечення публічного 
порядку та публічної безпеки. Форми і методи діяльності Національної 
гвардії України. Структура Національної гвардії України. Нормативна база 
діяльності Національної гвардії України у сфері правоохоронної діяльності. 
Охоронні функції Національної гвардії України. Військові функції 
Національної гвардії України. Проходження служби в підрозділах 
Національної гвардії України. Масові заходи і діяльність Національної 
гвардії України. Керівництво Національної гвардії України. Нагляд за 
діяльністю Національної гвардії України у сфері охорони публічного порядку 
та публічної безпеки з боку прокуратури.   
 

Питання для самоконтролю 
 

1. Виокремлення Національної гвардії України як одного з правоохоронних 
органів.  

2. Поняття Національної гвардії України та її завдань.  
3. Основні завдання Національної гвардії України у сфері забезпечення 

публічного порядку та публічної безпеки.  
4. Форми і методи діяльності Національної гвардії України.  
5. Структура Національної гвардії України.  
6. Нормативна база діяльності Національної гвардії України у сфері 

правоохоронної діяльності.  
7. Охоронні функції Національної гвардії України.  
8. Військові функції Національної гвардії України.  
9. Проходження служби в підрозділах Національної гвардії України.  
10. Масові заходи і діяльність Національної гвардії України.  

 
Теми для рефератів 
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1. Керівництво Національної гвардії України та правоохоронна діяльність  
2. Нагляд за діяльністю Національної гвардії України у сфері охорони 

публічного порядку та публічної безпеки з боку прокуратури 
 

[Література 1-8,11-17, 54- 59]  
 
Тема  12. Правоохоронна діяльність Державної фіскальної служби у 
сфері стягування податків та митній сфері  
 
 
Поняття фіскальних органів в Україні. Проблеми у сфері забезпечення 
збирання податків в Україні. Основні функції Державної фіскальної служби. 
Структура Державної фіскальної служби. Діяльність Державної фіскальної 
служби  у сфері збирання податків. Діяльність Державної фіскальної служби  
у сфері збирання митних зборів та платежів. Повноваження Державної 
фіскальної служби. Обов'язки Державної фіскальної служби. 
Взаємовідносини Державної фіскальної служби  з іншими правоохоронними 
органами. Нагляд прокуратури за діяльністю Державної фіскальної служби. 
Відповідальність працівників Державної фіскальної служби . Корупція  в 
системі Державної фіскальної служби. Зарубіжний досвід діяльності 
фіскальних органів. 
    

Питання для самоконтролю 
 

1. Поняття фіскальних органів в Україні.  
2. Проблеми у сфері забезпечення збирання податків в Україні. 
3.  Основні функції Державної фіскальної служби.  
4. Структура Державної фіскальної служби.  
5. Діяльність Державної фіскальної служби  у сфері збирання податків.  
6. Діяльність Державної фіскальної служби  у сфері збирання митних зборів 

та платежів.  
7. Повноваження Державної фіскальної служби.  
8. Обов'язки Державної фіскальної служби.  
9. Взаємовідносини Державної фіскальної служби  з іншими 

правоохоронними органами.  
10. Нагляд прокуратури за діяльністю Державної фіскальної служби.  
11. Відповідальність працівників Державної фіскальної служби .  
12. Корупція  в системі Державної фіскальної служби.  

 
Теми для рефератів 

 
1. Зарубіжний досвід діяльності фіскальних органів. 
2. Правоохоронна діяльність Державної фіскальної служби   
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3. Участь Державної фіскальної служби  у заходах з розкриття та 
розслідування злочинів  

 
 

[Література 1-8,11-17, 54- 59]  
 
Тема  13. Правоохоронна діяльність Державної служби з надзвичайних 
ситуацій 
 
Поняття діяльності Державної служби з надзвичайних ситуацій. Функції 
Державної служби з надзвичайних ситуацій. Основні напрями діяльності 
Державної служби з надзвичайних ситуацій. Функції Державної служби з 
надзвичайних ситуацій. Обов'язки Державної служби з надзвичайних 
ситуацій. Права Державної служби з надзвичайних ситуацій. Проходження 
служби у підрозділах Державної служби з надзвичайних ситуацій. Контроль 
за діяльністю Державної служби з надзвичайних ситуацій. Взаємозв’язок 
Державної служби з надзвичайних ситуацій та інших правоохоронних 
органів. Структура Державної служби з надзвичайних ситуацій. Керівництво 
Державної служби з надзвичайних ситуацій та звітність про діяльність. 
  

Питання для самоконтролю 
 
1. Поняття діяльності Державної служби з надзвичайних ситуацій.  
2. Функції Державної служби з надзвичайних ситуацій.  
3. Основні напрями діяльності Державної служби з надзвичайних ситуацій.  
4. Функції Державної служби з надзвичайних ситуацій у сфері 

правоохоронної діяльності.  
5. Обов'язки Державної служби з надзвичайних ситуацій.  
6. Права Державної служби з надзвичайних ситуацій.  
7. Проходження служби у підрозділах Державної служби з надзвичайних 

ситуацій.  
8. Контроль за діяльністю Державної служби з надзвичайних ситуацій.  
9. Взаємозв’язок Державної служби з надзвичайних ситуацій та інших 

правоохоронних органів.  
10. Структура Державної служби з надзвичайних ситуацій.  

 
Теми для рефератів 

1. Діяльність ДСНС у сфері охорони публічного порядку та публічної 
безпеки  

2. Взаємозв’язок ДСНС та інших правоохоронних органів    
 

 
[Література 1-8,11-17, 54- 59]  
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 Тема  14 Правоохоронна діяльність адміністрації Державної 
прикордонної служби України  
  
Правовий статус Державної прикордонної служби. Структура Державної 
прикордонної служби. Права Державної прикордонної служби. Обов'язки 
Державної прикордонної служби. Повноваження Державної прикордонної 
служби. Нормативна база діяльності Державної прикордонної служби 
Взаємозв'язок Державної прикордонної служби з іншими правоохоронними 
органами. Підпорядкованість Державної прикордонної служби. 
Відповідальність Державної прикордонної служби. Проходження служби у 
підрозділах Державної прикордонної служби. Охорона публічного порядку 
та публічної безпеки підрозділами Державної прикордонної служби у 
прикордонній смузі.  
 

Питання для самоконтролю 
1. Правовий статус Державної прикордонної служби.  
2. Структура Державної прикордонної служби.  
3. Права Державної прикордонної служби.  
4. Обов'язки Державної прикордонної служби.  
5. Повноваження Державної прикордонної служби у сфері 

правоохоронної діяльності.  
6. Нормативна база діяльності Державної прикордонної служби  
7. Взаємозв'язок Державної прикордонної служби з іншими 

правоохоронними органами.  
8. Підпорядкованість Державної прикордонної служби.  
9. Відповідальність Державної прикордонної служби.  
10. Охорона публічного порядку та публічної безпеки підрозділами 

Державної прикордонної служби у прикордонній смузі.  
 

Теми для рефератів 
 

1. Підрозділи Державної прикордонної служби та правоохоронна 
діяльність  

2. Права Державної прикордонної служби у сфері правоохоронної 
діяльності  

 
[Література 1-8,11-17, 54- 59]  

 
Тема  15. Правоохоронна діяльність Міністерства юстиції 
 
Структура Міністерства юстиції України. Правоохоронна діяльність 
державної виконавчої служби. Правоохоронна діяльність державної 
міграційної служби. Пенітенціарна служба та її правоохоронна діяльність. 
Інші функції правоохоронної діяльності управлінь та департаментів 
Міністерства юстиції України. Обов'язки Міністерства юстиції України. 
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Права Міністерства юстиції України у сфері правоохоронної діяльності. 
Керівництво підрозділами Міністерства юстиції України. Обов'язки 
підрозділів Міністерства юстиції України. 
 

Питання для самоконтролю 
1. Структура Міністерства юстиції України.  
2. Правоохоронна діяльність державної виконавчої служби.  
3. Правоохоронна діяльність державної міграційної служби.  
4. Пенітенціарна служба та її правоохоронна діяльність.  
5. Інші функції правоохоронної діяльності управлінь та департаментів 

Міністерства юстиції України.  
6. Обов'язки Міністерства юстиції України.  
7. Права Міністерства юстиції України у сфері правоохоронної 

діяльності.  
8. Керівництво підрозділами Міністерства юстиції України.  
9. Обов'язки підрозділів Міністерства юстиції України. 

 
Теми для рефератів 

 
1. Система участі Міністерства юстиції України в правоохоронній 

діяльності 
2. Правоохоронна діяльність та департаменти Міністерства юстиції 

України   
 

[Література 1-8,11-17, 54- 59]  
 

 
Тема  16. Правоохоронна діяльність Національного антикорупційного 
бюро України та інших антикорупційних органів 
 
Створення антикорупційних органів та їх завдання. Нормативна база 
діяльності антикорупційних органів. Система антикорупційних органів. 
Функції НАЗК та його система. Функції Національного антикорупційного 
бюро та його діяльність. Завдання Спеціалізованої антикорупційної 
прокуратури. Права антикорупційних органів. Обов'язки антикорупційних 
органів. Форми та методи діяльності антикорупційних органів. Ефективність 
роботи антикорупційних органів. Недоліки в роботі антикорупційних 
органів. Взаємозв'язок антикорупційних органів та інших правоохоронних 
органів в Україні   
 

Питання для самоконтролю 
 
1. Створення антикорупційних органів та їх завдання.  
2. Нормативна база діяльності антикорупційних органів.  
3. Система антикорупційних органів.  
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4. Функції НАЗК та його система.  
5. Функції Національного антикорупційного бюро та його діяльність.  
6. Завдання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.  
7. Права антикорупційних органів.  
8. Обов'язки антикорупційних органів.  
9. Форми та методи діяльності антикорупційних органів.  
10. Ефективність роботи антикорупційних органів.  
11. Недоліки в роботі антикорупційних органів.  
12. Взаємозв'язок антикорупційних органів та інших правоохоронних органів 

в Україні   
 

Теми для рефератів 
 

1. Спеціальна антикорупційна прокуратура та її правоохоронна діяльність  
2. Правоохоронна діяльність антикорупційних органів в Україні  

 
[Література 1-8,11-17, 54- 59]  
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