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1. Опис навчальної дисципліни 

1. Шифр і назва галузі знань – 26 Цивільна безпека 

2. Шифр і назва спеціальності – 262 Правоохоронна діяльність 

3. Назва спеціалізації – 

4. Назва дисципліни – Правовий статус правоохоронних органів у 
зарубіжних країнах 

5. Тип дисципліни – вибіркова 

6. Код дисципліни – ВДПП 2.1.15. 

7. Освітній рівень, на якому 

вивчається дисципліна 

8. Ступінь вищої освіти, що 

здобувається 

– другий 

 

– магістр 

9. Курс / рік навчання – другий, другий 

10. Семестр – третій 

11. Обсяг вивчення дисципліни: 

1) загальний обсяг (кредитів ЄКТС 

/ годин) 

2) денна форма навчання: 

– 3 / 90 

аудиторні заняття (годин) – 36 

% від загального обсягу – 40 

лекційні заняття (годин) – 18 

% від обсягу аудиторних годин – 20 

семінарські заняття (годин) – 18 

% від обсягу аудиторних годин – 20 

самостійна робота (годин) – 54 

% від загального обсягу – 60 

тижневих годин: 

аудиторних занять – 

самостійної роботи – 

3) заочна форма навчання: 

аудиторні заняття (годин) – 20 

% від загального обсягу – 22,2 

лекційні заняття (годин) – 12 

% від обсягу аудиторних годин – 13,3 

семінарські заняття (годин) –  8 

% від обсягу аудиторних годин – 8,9 



самостійна робота (годин) – 74 

% від загального обсягу – 82 

тижневих годин: 

аудиторних занять – 

самостійної роботи – 

12. Форма семестрового контролю – екзамен 

13. Місце дисципліни в логічній схемі: 

1) попередні дисципліни – ОДПП 1.2.1. Управління правоохоронною 

діяльністю; 

ОДПП 1.2.2. Основи оперативно- 

розшукової діяльності; 

ОДПП 1.2.5. Застосування стандартів 

Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод у кримінальному 

провадженні; 

ВДПП 2.1.1. Теорія і практика 

застосування заходів кримінально- 

правового характеру; 

ВДПП 2.1.2. Теорія і практика 

кримінально-правової кваліфікації; 

ВДПП 2.1.3. Правове регулювання 

запобігання та протидії корупції; 

ВДПП 2.1.5. Судова експертологія; 
ВДПП 2.1.6. Документація у сфері 

правоохоронної діяльності; 

ВДПП 2.1.9. Досудове розслідування 

кримінальних правопорушень; 

ВДПП 2.1.10. Процесуальні рішення у 

кримінальному провадженні; 

ВДПП 2.1.13. Діяльність органів 

прокуратури в Україні 

2) супутні дисципліни – ВДПП 2.1.16. Міжнародне співробітництво 

у боротьбі зі злочинністю; 

ВДПП 2.1.17. Превентивна діяльність 

правоохоронних органів; 

ВДПП 2.1.19. Теоретико-прикладні 

проблеми криміналістичної методики; 

ВДПП  2.1.20.  Застосування 

криміналістичної техніки при провадженні 

слідчих (розшукових) дій. 

3) наступні дисципліни – 

14. Мова вивчення дисципліни – українська. 



2. Заплановані результати навчання 

 

1. Знання 
(здатність запам’ятовувати або відтворювати факти (терміни, конкретні факти, методи і процедури, 

основні поняття, правила і принципи, цілісні теорії тощо) 

1.1) відтворювати визначення понятійно-термінологічного апарату правоохоронних 
органів зарубіжних країн; 

1.2) основи правоохоронної діяльності (цілі, завдання, принципи), законодавство та 
інші акти правоохоронних органів; 

1.3) знати поняття та структуру, систему, організацію і компетенцію судових органів, 

органів прокуратури, юстиції, нотаріату, органів що займаються виявленням та 

розслідуванням злочинів, досудовим слідством, оперативно-розшуковою 

діяльністю; 

1.4) визначати роль правоохоронних органів зарубіжних країн у протидії злочинності. 

2. Розуміння 
(здатність розуміти та інтерпретувати вивчене, уміння пояснити факти, правила, принципи; 

перетворювати словесний матеріал у, наприклад, математичні вирази; прогнозувати майбутні наслідки на 
основі отриманих знань) 

2.1) пояснювати зміст дефініцій основних термінів, що розкривають сутність і природу 
правоохоронних органів зарубіжних країн; 

2.2) визначати специфіку законодавства у сфері регулювання діяльності 
правоохоронних органів у зарубіжних країнах; 

2.3) прийомів і підходів 
зарубіжних країн. 

структурного аналізу системи правоохоронних органів 

3. Застосування знань 
(здатність використовувати вивчений матеріал у нових ситуаціях (наприклад, застосувати ідеї та 

концепції для розв’язання конкретних задач) 

3.1) аналізувати сучасні проблеми запобігання та протидії злочинності 
правоохоронними органами зарубіжних країн; 

3.2) аналізувати статистичні данні, що стосуються основних показників діяльності 

правоохоронних органів окремих зарубіжних країн; 

3.3) здійснювати порівняльний аналіз механізмів запобігання та протидії злочинності в 
Україні із відповідною практикою в зарубіжних країнах; 

4. Аналіз 
(здатність розбивати інформацію на компоненти, розуміти їх взаємозв’язки та організаційну структуру, 

бачити помилки й огріхи в логіці міркувань, різницю між фактами і наслідками, оцінювати значимість 

даних) 

4.1) виділяти головні положення (завдання, пропозиції, оцінки тощо), викладені в 

нормативно – правових актах, що стосуються діяльності правоохоронних органів в 
зарубіжних країнах; 

4.2) порівнювати різні види міжнародної злочинності відповідно до запропонованих 

критеріїв; 

4.3) аналізувати чинники, які впливають на ефективність модернізації та 
реструктуризації системи правоохоронних органів зарубіжних країн; 

5. Синтез 
(здатність поєднувати частини разом, щоб одержати ціле з новою системною властивістю) 

5.1) аргументувати   потребу   здійснення   аналізу   окремих   показників міжнародної 
злочинності, що складають статистичну картину злочинності взагалі; 

5.2) пояснювати порядок досягнення позитивної динаміки окремих видів злочинності в 
діяльності правоохоронних органів окремих зарубіжних країн; 

5.3) узагальнювати механізм діяльності правоохоронних органів зарубіжних країн щодо 
запобігання злочинності. 

6. Оцінювання 



(здатність оцінювати важливість матеріалу для конкретної цілі) 

6.1) порівнювати способи реалізації повноважень правоохоронних органів окремих 
зарубіжних країн; 

6.2) узагальнювати правові вчення про засоби ефективної протидії міжнародній 
злочинності; 

6.4) узагальнювати нормативно-правовий інструментарій регламентації діяльності 
правоохоронних органів зарубіжних країн. 

7. Створення (творчість) 
(здатність до створення нового культурного продукту, творчості в умовах багатовимірності та 

альтернативності сучасної культури) 

7.1) розробляти проекти нормативно – правових актів за завданою ситуаційною 
задачею; 

7.2) складати анкети для встановлення рівня міжнародної злочинності; 

7.3) придумувати ситуативні   завдання   та   готувати   необхідні   документи   для її 
вирішення. 



3. Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Загальна характеристика дисципліни «Правовий статус 

правоохоронних органів у зарубіжних країнах». 

Предмет дисципліни «Правовий статус правоохоронних органів у зарубіжних 

країнах». Місце і роль правоохоронних органів у державному механізмі зарубіжних країн. 

Співвідношення дисципліни «Правовий статус правоохоронних органів у зарубіжних 

країнах» з іншими юридичними дисциплінами. 

 

Тема 2. Правова основа організації правоохоронних органів у зарубіжних 

країнах. 

Поняття і види нормативно-правових актів, що регулюють організацію 

правоохоронних органів. Роль актів органів влади в регулюванні організації 

правоохоронних органів. Особливості вивчення досвіду зарубіжних країн (США, Франції, 

Австрії, Швеції, Фінляндії та ін.) в сфері законодавства, організації та практичної 

діяльності правоохоронних органів в кримінальному судочинстві. 

 

Тема 3. Система правоохоронних органів Сполучених Штатів Америки. 

Правова система США. Система та структура органів прокуратури в США. 

Генеральний атторней США та його функції. Поліція та інші правоохоронні органи. 

 

Тема 4. Правоохоронні органи Великобританії і Північної Ірландії: 

атторнетура та інші правоохоронні органи. 

Атторнетура та інші правоохоронні органи Сполученого Королівства 

Великобританія. Види нормативних актів, що регулюють функціонування 

правоохоронних органів. Правоохоронна система Північної Ірландії. 

 

Тема 5. Правоохоронні органи держав Європейського Союзу. 

Особливості та принципи побудови системи правоохоронних органів європейських 

держав. Історія розвитку системи правоохоронних органів європейських держав. Види 

нормативних актів, що регулюють функціонування правоохоронних органів європейських 

держав. Класифікації правоохоронних органів держав ЄС. Правоохоронні органи Франції. 

Прокуратура. Поліція. Правоохоронні органи Італії. Поліція і карабінери. Фінансова 

поліція. Прокуратура. Правоохоронні органи ФРН. Правоохоронні органи 

скандинавських держав. Міжнародне співпраця правоохоронних органів європейських 

держав. Співробітництво правоохоронних органів України з правоохоронними органами 

європейських держав. 

 

Тема 6. Правоохоронні органи країн Латинської Америки, Азії та Африки. 

Особливості та принципи побудови системи правоохоронних органів країн 

Латинської Америки, Азії та Африки. Історія розвитку системи правоохоронних органів 

країн Латинської Америки, Азії та Африки. Види нормативних актів, що регулюють 

функціонування правоохоронних органів країн Латинської Америки, Азії та Африки. 

Класифікації правоохоронних органів країн Латинської Америки, Азії та Африки. Органи 

охорони правопорядку. Прокуратура. 

 

Тема 7. Система правоохоронних органів держав-учасниць Співдружності 

Незалежних Держав. 

 

Особливості та принципи побудови системи правоохоронних органів країн 

Співдружності Незалежних Держав. Історія розвитку системи правоохоронних органів 

країн Співдружності Незалежних Держав. Подібність і відмінності пострадянських 

моделей функціонування правоохоронних органів. Види нормативних актів, що 



регулюють функціонування правоохоронних органів країн Співдружності Незалежних 

Держав. Класифікації правоохоронних органів. Органи охорони правопорядку. 

Прокуратура. 

 

Тема 8. Правоохоронні органи прибалтійських держав і Грузії. 

Особливості та принципи побудови системи правоохоронних органів Грузії, 

прибалтійських держав. Історія розвитку системи правоохоронних органів. Особливості 

правоохоронних органів Грузії. Особливості правоохоронних органів прибалтійських 

держав. Види нормативних актів, що регулюють функціонування правоохоронних органів. 

Класифікації правоохоронних органів. Прокуратура. 
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6. Тема 6. 

Правоохоронні 

органи країн 

Латинської 

Америки, Азії та 

Африки. 

 

 

10 

 

 
2 

 

 
2 

 

- 

 

- 
 

 

6 

 

 
10 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
8 

7. Тема 7. Система 

правоохоронних 

органів   держав- 

учасниць 

Співдружності 

Незалежних 

Держав. 
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8. Тема 8. 
Правоохоронні 

органи 

прибалтійських 

держав і Грузії. 
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 Всього годин: 90 18 18 – – 54 90 12 8 - - 70 
 

4.2. Аудиторні заняття 

4.2.1. Аудиторні заняття (лекції, практичні заняття) проводяться згідно з темами та 

обсягом годин, передбачених тематичним планом. 

4.2.2. Плани лекцій з передбачених тематичним планом тем визначаються в 

підрозділі 1.2 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

4.2.3. Плани практичних занять з передбачених тематичним планом тем, засоби 

поточного контролю знань та методичні рекомендації для підготовки до занять 

визначаються в підрозділі 1.3 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 
 

4.3. Самостійна робота студентів 

4.3.1. Самостійна робота студентів денної форми навчання включає завдання до тем 
та індивідуальні завдання. 

Самостійна робота студентів заочної форми навчання передбачена навчальним 

планом у формі виконання домашньої контрольної роботи. 

4.3.2. Завдання для самостійної роботи студентів та методичні рекомендації до їх 

виконання визначаються в підрозділі 1.4 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

4.3.3. Студенти денної форми навчання виконують індивідуальні завдання у формі 

рефератів. 

4.3.4. Тематика індивідуальних завдань та методичні рекомендації до їх виконання 

визначаються в підрозділі 1.5 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

4.3.5. Індивідуальні завдання виконуються в межах часу, визначеного для 

самостійної роботи студентів, та оцінюються частиною визначених в розділі 6 цієї 

програми кількості балів, виділених для самостійної роботи. 

 
5. Методи навчання та контролю 

Під час лекційних занять застосовуються: 

1) традиційний усний виклад змісту теми; 

2) слайдова презентація. 

На семінарських та практичних заняттях застосовуються: 

- дискусійне обговорення проблемних питань; 

- вирішення ситуаційних завдань; 



- повідомлення про виконання індивідуальних завдань; 

- складання окремих видів документів. 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться у формах: 

1) усне або письмове (у тому числі тестове) бліц-опитування студентів щодо 

засвоєння матеріалу попередньої лекції; 

2) усне або письмове(у тому числі тестове) опитування на семінарських заняттях; 

3) виконання поточних контрольних робіт у формі тестування; 

4) захист підготовленого звіту про виконання ІНДЗ; 

5) складання окремих видів документів за ситуаційними завданнями; 

6) захист підготовленого публічного виступу. 

Підсумковий семестровий контроль на денній формі навчання проводиться у формі: 

усного заліку - третій семестр. 

Підсумковий семестровий контроль на заочній формі навчання проводиться у формі 

усного заліку. 

Структура залікового білету на денній та заочній формах навчання включає три 

теоретичних питання. 
 

6. Схема нарахування балів 

 

6.1. Нарахування балів студентам з навчальної дисципліни здійснюється відповідно 

до такої схеми: 
 
 

 

 

 

 

+ 

 
 

6.2. Обсяг балів, здобутих студентом під час лекцій, семінарських занять, 

самостійної роботи студентів та виконання індивідуальних завдань визначаються в 

навчально-методичних матеріалах з цієї дисципліни. 

Додаткові бали 

Заочна (дистанційна) форма 

навчання 

Очна (денна,вечірня) 

форма навчання 

100 балів 

10 балів – 
за результатами навчання 

під час лекцій 

5 балів – 
за результатами навчання 

під час лекцій 

40 балів – 

за результатами навчання 

під час семінарських 
(практичних, лабораторних) 

занять 

25 балів – 

за результатами навчання 

під час семінарських 
(практичних, лабораторних) 

занять 

30 балів – 
за результатами складання 

семестрового контролю 

40 балів – 

за результатами самостійної 

роботи 

20 балів – 

за результатами самостійної 

роботи 

Вивчення 

навчальної дисципліни 
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