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1. Структура вивчення навчальної дисципліни 

 

1.1. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

№ 

те-

ми 

Назва теми  

Кількість годин 

Денна форма навчання 

У
сь

о
го

 

у тому числі 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

(п
р
ак

).
 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Поняття та сутність правоохоронної діяльності 11 2 2 - - 7 

2. 
Правоохоронні органи України 11 2 2 - - 7 

3. Правове забезпечення та підстави здійснення 

правоохоронної діяльності 
11 2 2 - - 7 

4. Управління правоохоронною діяльністю як вид 

державного управління 
12 2 2 - - 8 

5. Цілі управління правоохоронними органами та 

організаційна  

структура, методи управління правоохоронною 

діяльністю 

12 2 2 - - 8 

6. Зміст управлінської діяльності в правоохоронній 

сфері держави 
12 2 2 - - 8 

7. Управлінське рішення 12 2 2 - - 8 

8. Місце контролю в управлінні правоохоронною 

діяльністю 
12 2 2 - - 8 

9. Законність, дисципліна і відповідальність в 

організації управління правоохоронною 

діяльністю 

12 2 2 - - 8 

 Всього годин 105 18 18 - - 69 
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1.2. Лекції 
 

№ 

з/п 
Назва і план теми 

Кількість 

годин 

Денна 

форма 

1 2 3 

1.  Поняття та сутність правоохоронної діяльності 2 

1.1. 

 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

1.5. 

Поняття правоохоронної діяльності та її значення для країни. 
Напрями і види правоохоронної діяльності в Україні. 
Об’єкт та предмет правової охорони. 
Ознаки правоохоронної діяльності в правовій державі. 
Функції правоохоронної діяльності та методи їх здійснення. 

 

2. Правоохоронні органи України 2 

2.1. 

2.2. 

 

2.3. 

2.4. 

Поняття та ознаки правоохоронного органу. 
Функції правоохоронних органів України: основні та допоміжні. 
Види правоохоронних органів та їх класифікація. 
Завдання та компетенція правоохоронних органів держави. 

 

3.  
Правове забезпечення та підстави здійснення правоохоронної 

діяльності 
2 

3.1. 

 

3.2. 

 

3.3. 

 

3.4. 

 

Правові підстави здійснення правоохоронної діяльності в Україні. 
Складність нормативно - правового забезпечення діяльності 

національних правоохоронних органів. 
Критерії класифікації нормативно-правових актів, що 

регламентують правоохоронну діяльність. 
Законодавче забезпечення функціонування окремих 

правоохоронних органів. 

 

4. 
Управління правоохоронною діяльністю як вид державного 

управління 
2 

4.1. 

 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

 

Управління правоохоронною діяльністю, як суспільне явище. 
Принципи управління правоохоронними органами. 
Стратегічне управління правоохоронною діяльністю. 
Ситуаційне управління правоохоронними органами в державі. 

 

5. 
Цілі управління правоохоронними органами та організаційна 

структура, методи управління правоохоронною діяльністю 
2 

5.1. 

 

5.2. 

 

5.3. 

 

5.4. 

 

5.5. 

Види цілей управління правоохоронними органами, їх класифікація. 
Елементи організаційної структури управління правоохоронною 

діяльністю. 
Організація структури вітчизняного правоохоронного органу. 
Основи побудови та типи організаційних  структур управління 

правоохоронною діяльністю. 
Методи управління правоохоронною діяльністю в правовій країні. 

 

6. Зміст управлінської діяльності в правоохоронній сфері держави 2 

6.1. 

6.2. 

Поняття управлінської діяльності в сфері правопорядку. 
Загальні риси управлінської діяльності правоохоронців.  
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6.3. 

6.4. 

6.5. 

Форми управління правоохоронною діяльністю в Україні. 
Методи управління правоохоронцями. 
Стадії управлінської діяльності в правоохоронній системі держави. 

7. Управлінське рішення 2 

7.1. 

7.2. 

7.3. 

 

7.4. 

 

7.5. 

 

7.6. 

 

Поняття управлінського рішення правоохоронця. 
Класифікація управлінських рішень. 
Вимоги, що висуваються до управлінських рішень працівника 

правоохоронного органу. 
Підготовка управлінського рішення суб’єктом правоохоронної 

діяльності. 
Механізм прийняття управлінського рішення правоохоронцем. 
Контроль за реалізацією прийнятих рішень керівником 

правоохоронного органу. 

 

8. Місце контролю в управлінні правоохоронною діяльністю 2 

8.1. 

8.2. 

8.3. 

8.4. 

 

Поняття контролю в правоохоронній діяльності. 
Види контролю в управлінні правоохоронною діяльністю. 
Судовий контроль: поняття, зміст, види та характерні риси. 
Критерії визначення ефективності управлінської діяльності та 

контролю в сфері правопорядку. 

 

9. 
Законність, дисципліна і відповідальність в організації 

управління правоохоронною діяльністю 
2 

9.1. 

 

9.2. 

 

9.3. 

 

9.4. 

Зміст забезпечення законності в управлінні правоохоронною 

діяльністю. 
Організація забезпечення законності в управлінні правоохоронцями. 
Дисципліна , як засіб забезпечення законності в правоохоронній 

системі . 
Відповідальність суб’єктів управління правоохоронною діяльністю. 

 

Усього 18 

 

1.3. Практичні заняття 

 

Практичне заняття 1  

Тема 1. Поняття та сутність правоохоронної діяльності 

Питання для усного опитування та дискусії 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

 

1.4. 

1.5. 

1.6. 

1.7. 

Поняття правоохоронної діяльності уповноваженими на те суб’єктами.  

Значення правоохоронної діяльності для існування та розвитку країни. 

Напрями, за якими здійснюється правоохоронна діяльність в Україні та 

шляхи її удосконалення. 

Види правоохоронної діяльності в державі. 

Об’єкт та предмет правової охорони в суспільстві. 

Ознаки правоохоронної діяльності в правовій державі. 

Функції правоохоронної діяльності та методи їх належного здійснення. 
Аудиторна письмова робота 

Написання  завдань з питань теми заняття. 

 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: правоохоронна діяльність, забезпечення законності, правопорядок, 

суб’єкт правоохоронної діяльності, правоохоронний орган, види, ознаки, функції 

правоохоронної діяльності, об’єкт та предмет, напрями правоохоронної діяльності. 
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З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах: при розкритті змісту 

поняття «правоохоронна діяльність» потрібно виходити з широкого розуміння, - що це 

діяльність усіх державних органів та недержавних організацій, які забезпечують дотримання 

прав і свобод фізичних та юридичних осіб, сприяють режиму законності і правопорядку в 

країні. Важливо розуміти, що ця діяльність являється одним із напрямів державного 

управління, адже вся державна діяльність потребує організації та впорядкування. За 

допомогою адміністративно-правового регулювання встановлюються правові засади 

функціонування правоохоронних органів, наприклад – органів внутрішніх справ, СБУ, 

прокуратури та ін.  
Студент має знати межі допустимого впливу на поведінку людини з боку 

правоохоронного органу та напрями правоохоронної діяльності в Україні. Із напрямів 

правоохоронної діяльності слід особливу увагу приділити виявленню, запобіганню і 

розслідуванню злочинів та інших правопорушень; захисту національної безпеки, державного 

кордону та правопорядку в країні; діяльності органів прокуратури, суду, а також забезпеченню 

безпеки учасників кримінального судочинства.  
Із видів правоохоронної діяльності необхідно, крім іншого, розкрити сутність 

Конституційного контролю (ст.3, ст.92, ст.116 Конституції України), та громадську 

правоохоронну діяльність. Предмет правової охорони необхідно визначити в широкому 

(виникнення і сучасне керування всіма правоохоронними органами держави, постановка їм 

завдань, реорганізація та формування складу, структури і системи функціонування) та 

вузькому (втілення в життя норм ряду галузей права, в яких закріплено побудову 

правоохоронних органів, їх повноваження та керівництво ними)  розумінні. 
Потрібно знати, що п’ять істотних ознак правоохоронної діяльності базуються на 

головній ознаці, яка полягає в її соціальній цінності охороняти права фізичної чи юридичної 

особи, інтереси держави певними юридичними процедурами. При розкритті функцій 

правоохоронної діяльності необхідно приділити увагу методам їх реалізації та сучасним 

поглядам науковців щодо вдосконалення їх здійснення. 

 

Практичне заняття 2  

Тема 2. Правоохоронні органи України 

Питання для усного опитування та дискусії 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

Поняття правоохоронного органу . 

Ознаки правоохоронного органу . 

Основні та допоміжні функції правоохоронного органу. 

Завдання правоохоронного органу в Україні. 

Види (класифікація) правоохоронних органів держави. 

Компетенція правоохоронного органу в залежності від його виду. 

Аудиторна письмова робота 

Написання  завдань з питань теми заняття. 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: правоохоронний орган; ознаки, завдання, функції правоохоронного органу; 

види, класифікація, компетенція правоохоронного органу. 
З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах: предмет теми 

становить вивчення понять, ознак, організації структури, функцій, завдань, повноважень та 

основних напрямів діяльності органів, що покликані реалізовувати правоохоронну функцію 

держави. Правоохоронні органи необхідно розглядати, як структуровані колективи 

службовців, що здійснюють державні і недержавні функції контролю, нагляду, досудового 

слідства, охорону і захист усіх форм власності, охорону природи, прав, свобод та законних 

інтересів людини і громадянина, а також виконують інші правоохоронні функції.  
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Слід відзначити, що правоохоронні органи відрізняються від інших державних органів 

рядом ознак, а саме: їх діяльність має певну спеціалізацію і може бути не тільки головним, а й 

єдиним напрямом діяльності; вони створюються і діють на підставі Конституції та законів 

України; мають державно – владні повноваження і можливість застосовувати засоби 

державного примусу до правопорушників; застосовують передбачені законом види обмежень; 

можуть бути державними або недержавними та ін.  
Необхідно звернути увагу, що правоохоронні функції здійснюються органами в 

установленій законодавством формі та поділяються на головні й допоміжні (другорядні). 
Перелік правоохоронних органів України не є вичерпним і змінюється в залежності від 

утворення, ліквідації, реорганізаці тих чи інших органів. Правильним є підхід до віднесення 

органу до складу правоохоронних за ознаками, що полягають у безпосередньому здійсненні 

правоохоронної діяльності. Тут можна виділити такі: а)органи, головним і основним 

призначенням яких є правоохоронна діяльність (МВС та ін.); б) органи, які поряд з іншими 

видами діяльності провадять правоохоронну (Держсанепідемслужба та ін.); органи, окремі 

підрозділи яких створені виключно у правоохоронних цілях (підрозділи по боротьбі з 

контрабандою у складі митниць та ін.). 
Питання виду та компетенції правоохоронного органу потрібно розглядати після 

аналізу визначений перелік правоохоронних органів, та опрацювання норм інших законів, що 

суперечать вказаному переліку. 

 

Практичне заняття 3  

Тема 3. Правове забезпечення та підстави здійснення правоохоронної діяльності. 

Питання для усного опитування та дискусії 

Аудиторна письмова робота 

Написання  завдань з питань теми заняття. 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: правова підстава ( Конституція, закон України, міжнародні договори та 

ін.), юридична сила (ієрархія НПА), суб’єкт прийняття (який державний орган прийняв), 

нормативно-правові акти загального характеру, акти про статус окремих правоохоронних 

органів, НПА про окремі напрями правоохоронної діяльності. 
З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах: складність теми 

полягає в тому, що необхідно вивчити велику кількість нормативно-правових актів, оскільки 

єдиний базовий НПА, в якому були б зазначені правові підстави здійснення правоохоронної 

діяльності відповідними органами, в Україні відсутній. Для ефективного засвоєння матеріалу 

НПА треба класифікувати за двома критеріями: 1) юридичним (за юридичною силою і за 

суб’єктом прийняття); 2) за змістом (акти загального характеру; акти про суд, правосуддя і 

судоустрій; акти про статус окремих правоохоронних органів; акти про окремі напрями 

правоохоронної діяльності; акти про соціальний і правовий захист працівників 

правоохоронних органів; акти про органи і установи, діяльність яких безпосередньо пов’язана 

з діяльністю правоохоронних органів). 

3.1. 
 

3.2. 

3.3. 

 

3.4. 

3.5. 

3.6. 

Закони та підзаконні акти, які регламентують правоохоронну діяльність в 
Україні. 

Складність нормативно-правового забезпечення правоохоронної діяльності.  

Класифікація законодавства в сфері правоохоронної діяльності за юридичною 

силою. 

Критерії поділу НПА за суб’єктом та порядком  прийняття. 

Поділ законодавства про правоохоронну діяльність за змістом. 

Правові підстави функціонування окремих правоохоронних органів. 
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Слід звернути увагу на те, що різними законами та нормативно-правовими актами по-

різному визначається статус одних і тих самих державних органів. В цьому і криється 

складність нормативно-правового забезпечення правоохоронної діяльності в країні. 

 

Практичне заняття 4  

Тема 4. Управління правоохоронною діяльністю, як вид державного управління 

Питання для усного опитування та дискусії 

Аудиторна письмова робота 

Написання  завдань з питань теми заняття. 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: управління, принципи управління, завдання управління, програма 

діяльності, стратегія управління, ситуаційне управління. 
З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах: управління 

правоохоронною діяльністю є необхідною функцією суспільного життя країни і його суттю 

являється здійснення керуючого впливу на певні об’єкти. Управління, як суспільне явище, що 

відпрацьоване і пристосоване людьми для вирішення правових і життєвих проблем, має 

багатогранний характер, складається з різноманітних елементів і взаємозв’язків. Це 

обумовлено тим, що в управлінні правоохоронною діяльністю людина є суб’єктом і об’єктом 

управління. 
Управління правоохоронною діяльністю – це систематично здійснюваний 

цілеспрямований вплив уповноважених державних і недержавних органів та організацій на 

суспільну систему в цілому або на окремі її ланки, стан і розвиток суспільних процесів, 

свідомість, поведінку та діяльність особи і громадянина з метою реалізації правової політики 

держави. 
Принципи управління – це закономірності, відносини, взаємозв’язки , керівні засади, на 

яких ґрунтуються його організація та здійснення, і які можуть бути сформульовані в певні 

правила, що відповідають певним вимогам. Принципи поділяються на три групи : 

загальносистемні, структурні, спеціалізовані.  
Стратегічне управління правоохоронною діяльністю являє собою діяльність, що 

пов’язана з постановкою цілей і завдань правоохоронцям з одночасною підтримкою низки 

взаємовідносин із суспільством, що надає можливість досягти правоохоронній системі своїх 

цілей, відповідає її внутрішнім можливостям та дає змогу залишатися сприйнятливою до 

зовнішніх потреб і викликів. Слід знати, що система стратегічного управління складається з 

двох взаємодоповнюючих підсистем: аналізу та планування стратегії (систематичного способу 

управління змінами і створення якнайкращого виконання завдань). Центральним моментом 

ситуаційного підходу до управління правоохоронною діяльністю являється конкретна 

ситуація, тобто набір обставин, які сильно впливають на обстановку в сфері правопорядку  в 

певний момент часу. 
Практичне заняття 5 

Тема 5. Цілі управління правоохоронними органами та організаційна 

структура, методи управління правоохоронною діяльністю 

Питання для усного опитування та дискусії 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

4.5. 

4.6. 

Управління правоохоронною діяльністю, як суспільне явище. 

Принципи управління правоохоронними органами України. 

Завдання управління правоохоронцями.  

Формування програми діяльності правоохоронного органу. 

Стратегічне управління правоохоронною діяльністю. 

Ситуаційне управління правоохоронцями та умови його застосування. 

5.1. 

5.2. 

Види цілей управління правоохоронною діяльністю. 

Класифікація цілей управління в правоохоронній системі України. 
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Аудиторна письмова робота 

Написання  завдань з питань теми заняття. 

 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: цілі управління, елементи організаційної структури правоохоронного 

органу, типи організаційних структур, побудова механізму управління правоохоронною 

діяльністю. 
З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  ціль – це визначення 

пріоритетів в управлінні правоохоронною діяльністю, а саме – у забезпеченні режиму 

законності та правопорядку в державі. Цілі мають відповідати ряду вимог і діляться : 1) за 

джерелом виникнення й змістом, 2) за конкретними діями, 3) за часом, 4) за обсягом, 5) за 

результатом. Студент повинен розуміти, що ціль правоохоронного органу – це те, заради чого 

він створюється і функціонує. 
Організаційна структура управління правоохоронною діяльністю – це компонент 

системи управління, зумовлений її природою, соціально-функціональною роллю, цілями і 

змістом, який об’єднує в собі певну сукупність державних організацій, їх персонал, 

матеріальні та інформаційні ресурси, що виділяються і витрачаються суспільством на 

формування та реалізацію державно-управлінських впливів і підтримання життєдіяльності 

самого суб’єкта управління. Системним елементом організаційної структури виступає 

правоохоронний орган, пов'язаний з формуванням і реалізацією державно-управлінських 

впливів. Існує три види зв’язків в організаційній структурі управління: субординаційні, 

реординаційні та координаційні. 
Структура правоохоронного органу – це логічні взаємовідносини рівнів управління і 

функціонування сфер, збудовані в такій формі, яка дає змогу найбільш ефективно досягати 

його цілей. На основі рішення керівництва про структуру кожна посада має ряд завдань, які 

розглядаються як необхідний внесок у досягнення цілей правоохоронного органу.  
В Україні використовують п’ять типів організаційних структур управління 

правоохоронною діяльністю: лінійну, функціональну, лінійно-функціональну (штабну), 

програмно-цільову та матричну. 

 

Практичне заняття 6  

Тема 6. Зміст управлінської діяльності в правоохоронній сфері держави 

Питання для усного опитування та дискусії 

Аудиторна письмова робота 

Написання завдань з питань теми заняття. 

 

Методичні рекомендації 

5.3. 

5.4. 

5.5. 

 

5.6. 

Елементи організаційної структури управління правоохоронною діяльністю. 

Організація структури правоохоронного органу. 

Умови побудови організаційної структури управління правоохоронною 

діяльністю в країні. 

Типи організаційних структур управління правоохоронною діяльністю. 

6.1. 

6.2. 

6.3. 

6.4. 

6.5. 

6.6. 

Поняття правоохоронної управлінської діяльності. 

Загальні риси управлінської діяльності в правоохоронній сфері.  

Форми управлінської діяльності правоохоронців. 

Методи управління правоохоронною діяльністю в державі. 

Стадії управлінського процесу в забезпеченні правопорядку. 

Організація виконання правоохоронцями прийнятих управлінських рішень. 
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Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального 

матеріалу теми, є: правоохоронна управлінська діяльність, риси управлінської діяльності, 

форми , методи управління, стадії управлінського процесу, виконання прийнятих рішень. 
З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах: правоохоронні 

органи ставлять цілі і здійснюють функції за допомогою управлінської діяльності, яка являє 

собою сукупність вироблених досвідом, науковим пізнанням і людськими навиками, 

уміннями, способами доцільних вчинків та дій у сфері управління.  
Управлінська правоохоронна діяльність має певні риси (юридична здатність, чіткість, 

виразність та ін.), тому більшість її елементів не тільки юридично описуються, а й 

«прив’язуються» до конкретних правоохоронних органів, закріплюються в їх правовому 

статусі у вигляді процесуальних норм. 
Форми управлінської діяльності є зовнішніми, постійно і типізовано фіксованими 

проявами практичної активності правоохоронних органів з формування і реалізації 

управлінських цілей та функцій. Розрізняють правові, організаційні та організаційно-правові 

форми управлінської діяльності правоохоронців.   
Методи управлінської діяльності – це способи і прийоми аналізу та оцінювання 

управлінських ситуацій, використання правових і організаційних форм, впливу на свідомість і 

поведінку людей у керованих суспільних процесах, правовідносинах і зв’язках. Методи 

поділяються на загальні та спеціальні. 
Стадії управлінського процесу – це послідовні етапи його здійснення зі своїм 

особливим, притаманним лише правоохоронному органу набором форм і методів роботи. 

Стадії мають логічний зв'язок і утворюють у сукупності певний цикл управлінських дій. 

Визначають сім стадій управлінського процесу. Кожна стадія відрізняється набором 

інтелектуальних і практичних дій, та несе певне функціональне навантаження. 
 

Практичне заняття 7  

Тема 7. Управлінське рішення правоохоронця 

Питання для усного опитування та дискусії 

Аудиторна письмова робота 

Написання  завдань з питань теми заняття. 

 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами та поняттями, на розумінні яких базується засвоєння 

навчального матеріалу теми, є: управлінське рішення, класифікація управлінських рішень, 

технологія прийняття управлінських рішень, процес прийняття рішення. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

Управлінське рішення – результат розумової діяльності людини, що призводить до 

необхідних дій. 

Вироблення рішення – це творчий процес вибору однієї або декількох альтернатив із 

множини можливих варіантів дій, спрямованих на досягнення поставлених цілей. Воно є 

процесом, який реалізується суб'єктом управління та визначає дії, спрямовані на досягнення 

наперед визначеної цілі в певній фактичній чи запроектованій ситуації. 

7.1. 

7.2. 

7.3. 

 

7.4. 

7.5. 

7.6. 

Поняття управлінського рішення правоохоронця. 
Класифікація управлінських рішень. 
Вимоги, що висуваються до управлінських рішень працівника правоохоронного 

органу. 
Підготовка управлінського рішення суб’єктом правоохоронної діяльності. 
Механізм прийняття управлінського рішення правоохоронцем. 
Контроль за реалізацією прийнятих рішень керівником правоохоронного 

органу. 
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Технологія прийняття управлінських рішень базується на використанні системи 

методів, які можна класифікувати у три групи: евристичні, колективні, кількісні. 

Етап прийняття і реалізації управлінського рішення охоплює: прийняття рішення (вибір 

одного, найбільш ефективного варіанта дій); доведення управлінських рішень до виконавців; 

складання плану реалізації управлінських рішень; організацію виконання управлінських 

рішень; контроль за виконанням управлінського рішення. 

Контроль виконання рішення є завершальною стадією управлінського циклу. Він 

набуває форми зворотного зв'язку, за допомогою якого можна отримати інформацію про 

виконання рішення, досягнення поставлених цілей. Головне призначення контролю полягає у 

своєчасному виявленні можливих відхилень від заданої програми реалізації рішення та 

вчасному вжитті заходів з їх ліквідації. У процесі контролю початкові цілі можуть 

модифікуватися, уточнюватися і змінюватися з урахуванням отриманої додаткової інформації 

про виконання прийнятих рішень, тобто основне завдання контролю полягає в тому, щоб 

вчасно виявити і спрогнозувати очікувані відхилення від заданої програми реалізації 

управлінських рішень. 

 

Практичне заняття 8  

Тема 8. Місце контролю в управлінні правоохоронною діяльністю 

Питання для усного опитування та дискусії 

Аудиторна письмова робота 

Написання  завдань з питань теми заняття. 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами та поняттями, на розумінні яких базується засвоєння 

навчального матеріалу теми, є: контроль, суб’єкти контролю, об’єкти контролю, види 

контролю, етапи контролю, ефективність управління 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

Суб'єктами контролю в управлінні правоохоронною діяльністю є правоохоронні 

органи, відомчі органи, структурні підрозділи зазначених органів, громадські організації, 

колективні та колегіальні органи управління тощо. 

Об'єктами контролю є: цілі, стратегії, процеси, функції і завдання, параметри 

діяльності, управлінські рішення, організаційні формування, їх структурні підрозділи та 

окремі виконавці. Взаємопов'язана сукупність контролюючого суб'єкта, контрольних дій та 

контрольованого об'єкта є організаційною системою контролю. 

Ефективність управління - це результат, зіставлений із затратами на його досягнення 

(вони включають не лише прямі витрати на систему управління, а й витрати на реалізацію 

управлінських рішень). 

 

Практичне заняття 9  

Тема 9. Законність, дисципліна і відповідальність в організації управління 

правоохоронною діяльністю 

Питання для усного опитування та дискусії 

8.1. 

8.2. 

8.3. 

8.4. 

 

Поняття контролю в правоохоронній діяльності. 

Види контролю в управлінні правоохоронною діяльністю. 

Судовий контроль: поняття, зміст, види та характерні риси. 

Критерії визначення ефективності управлінської діяльності та контролю в сфері 

правопорядку. 

9.1. 

9.2. 

9.3. 

9.4. 

 

Зміст забезпечення законності в управлінні правоохоронною діяльністю. 
Організація забезпечення законності в управлінні правоохоронцями. 
Дисципліна , як засіб забезпечення законності в правоохоронній системі . 
Відповідальність суб’єктів управління правоохоронною діяльністю. 
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Аудиторна письмова робота 

Написання  завдань з питань теми заняття. 

 

Методичні рекомендації 

Ключовими термінами та поняттями, на розумінні яких базується засвоєння 

навчального матеріалу теми, є: законність, дисципліна, відповідальність, дисциплінарна 

відповідальність, адміністративна відповідальність, кримінальна відповідальність, матеріальна 

відповідальність. 

 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні 

теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

Законність - система юридичних правил, норм, засобів і гарантій з відповідними їм 

державними структурами і правоохоронними органами, покликана забезпечувати практичну 

реалізацію законів і інших правових актів. 

Під законністю в управлінні правоохоронною діяльністю розуміють метод і режим 

діяльності органів державної влади та правоохоронної системи. 

Трактуючи як метод, законність зводять до сукупності способів, прийомів і засобів, за 

допомогою яких управлінська діяльність спрямовується на виконання законів, причому у 

встановлених законами формах і визнаними законами методами. 

Дисципліна є формою суспільного зв'язку, яка свідчить про визнання і дотримання 

людиною узгоджених правил, норм, процедур поведінки, спілкування, ведення певних справ. 

За критерієм спрямованості і змісту дисципліну поділяють на: планову, договірну, фінансову, 

службову, штатну, обліково-статистичну, навчальну тощо. 

Дисциплінарна відповідальність - це застосування заходів дисциплінарного впливу в 

порядку службового підпорядкування за винні порушення правил служби, що не підпадають 

під дію кримінальної відповідальності. 

 

1.4. Самостійна робота студентів  
 

Самостійна робота студента є однією з форм оволодіння матеріалом із навчальної 

дисципліни «Управління правоохоронною діяльністю». Виконання самостійної роботи 

дозволяє студентам розвивати самостійне мислення, поглиблювати засвоєні теоретичні 

знання, опановувати практичні навички.  

Самостійна робота із навчальної дисципліни «Управління правоохоронною діяльністю» 

складається з двох окремих завдань: письмових робіт по визначених темах та тестових 

завдань. Письмова робота та тестові завдання виконуються у межах годин, відведених для 

самостійної роботи навчальним планом.  

Студенти виконують письмову роботу та тестові завдання самостійно з одержанням 

необхідних консультацій від науково-педагогічного працівника протягом семестру. Форма 

контролю – перевірка письмових робіт та заслуховування доповіді за темою роботи. Питання 

письмової роботи виносяться на підсумковий семестровий контроль.  

Тема 1. Поняття та сутність правоохоронної діяльності 

Тестові завдання для самоконтролю 
1. Правоохоронна діяльність – це: 

а) діяльність уповноважених державних органів та недержавних організацій з метою 

охорони прав і свобод громадян, забезпечення законності та правопорядку; 

б) діяльність держави, спрямована на забезпечення інтересів владних суб‘єктів; 

в) юридична рівність суб‘єктів правовідносин; 

г) волевиявлення у здійсненні юридичних дій. 

 

2. Приписи – це: 

а) покладення прямого юридичного зобов'язання не чинити ті чи інші дії; 
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б) правове регулювання; 

в) переконання; 

г) покладення прямого юридичного зобов'язання чинити ті чи інші дії. 

 

3. Правоохоронні функції поділяють на: 

а) загальні, особливі; 

б) головні, спеціальні; 

в) загальні, другорядні; 

г) головні, другорядні. 

 

4. До головних правоохоронних функцій належать: 

а) профілактична; 

б) дозвільна; 

в) охоронна; 

г) захисна. 

 

5. До другорядних функцій належать: 

а) контрольна; 

б) аналітична; 

в) інформаційна; 

г) оперативно-розшукова. 

Тема 2. Правоохоронні органи України 

Тестові завдання для самоконтролю 
 

1. Єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні: 

а) Верховний суд України; 

б) Вищий господарський суд України; 

в) Конституційний суд України; 

г) Вищий адміністративний суд України. 

 

2. Державний правоохоронний орган спеціального призначення, який забезпечує 

державну безпеку України і підпорядкований Президенту України: 

а) прокуратура: 

б) Міністерство внутрішніх справ; 

в) Служба Безпеки України; 

г) Державна міграційна служба України. 

 

3. Функції органів прокуратури: 

а) підтримання державного обвинувачення в суді; 

б) нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних 

справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з 

обмеженням особистої свободи громадян; 

в) представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених 

законом; 

г) нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову 

діяльність, дізнання, досудове слідство. 

 

4. Систему Служби безпеки України складають: 

а) Центральне управління Служби безпеки України; 

б) органи військової контррозвідки; 

в) військові формування; 
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г) навчальні, науково-дослідні заклади Служби безпеки України. 

 

5. Державний озброєний орган виконавчої влади, який захищає життя, здоров'я, права і 

свободи громадян, власність, природне середовище, інтереси суспільства і держави від 

протиправних посягань – це: 

а) прокуратура; 

б) Державна пенітенціарна служба; 

в) міліція; 

г) митна служба. 

 

6. Недержавний самоврядний інститут, що забезпечує здійснення захисту, 

представництва та надання інших видів правової допомоги на професійній основі, а також 

самостійно вирішує питання організації і діяльності адвокатури – це: 

а) нотаріат; 

б) адвокатура; 

в) прокуратура; 

г) міліція. 

Тема 3. Правове забезпечення та підстави здійснення правоохоронної діяльності 

Тестові завдання для самоконтролю 
1. Ознаки правового статусу правоохоронного органу як юридичної категорії: 

а) цілісність; структурованість; 

б) універсальність; професіоналізм; 

в) управлінський характер; нормативне визнання; компетенція; 

г) всі відповіді вірні. 

 

2. Підзвітність та підконтрольність передбачає: 

а) механізм оцінки професійності працівників правоохоронних органів в умовах 

реформування; 

б) право одного суб’єкта не лише перевіряти діяльність іншого, а й безпосередньо 

впливати на неї; 

в) обов’язок визначення загальної структури, чисельності, функцій тих чи інших 

правоохоронних органів; 

г) всі відповіді вірні. 

 

3. Охоронна функція права – це 

а) управлінський вплив правоохоронних органів на діяльність інших суб’єктів, що не 

належать до цієї гілки влади; 

б) забезпечення належних умов діяльності правоохоронної системи, організацію 

фінансування будівництва й ремонту приміщень правоохоронних органів; 

в) законні та обґрунтовані рішення правоохоронних органів, які є обов’язковими до 

виконання посадовими особами та громадянами; 

г) обумовлений соціальним призначенням напрям правового впливу, націлений на 

охорону загальнозначущих, найважливіших суспільних відносин, їх недоторканість; 

 

4. Законодавчими актами, що здійснюють правове регулювання діяльності 

правоохоронних органів і мають вищу юридичну силу, відповідають нормам Конституції 

України, а також міжнародно-правовим актам є: 

а) Кодекс України про адміністративні правопорушення, Кримінальний 

процесуальних кодекс України, 

б) Закони України: «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», 

«Про Національну поліцію», 
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в) Закони України: «Про прокуратуру», «Про Раду національної безпеки і оборони 

України», «Про Службу безпеки України», 

г) Закони України: «Про розвідувальні органи України», «Про Державну виконавчу 

службу». 

 

5. До головних правоохоронних функцій відносяться ті, які пов’язані із боротьбою з 

правопорушеннями: 

а) профілактичну (профілактика правопорушень, які тягнуть за собою юридичну 

відповідальність у сфері публічного права); ресоціалізаційну (функція є найбільш 

характерною для органів і служб у справах неповнолітніх (ювенальна юстиція), служб, що 

здійснюють адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі); 

б) захисну (захисту життя, здоров’я, прав, свобод, та законних інтересів фізичних осіб); 

оперативно-розшукову; розслідування злочинів; судового розгляду справ; 

в) охоронну (охорони громадського порядку, громадської безпеки та власності); 

розгляду справ про адміністративні правопорушення; 

г) вірні відповіді. 

Тема 4. Управління правоохоронною діяльністю як вид державного управління 

Тестові завдання для самоконтролю 
1. Майбутній бажаний стан об’єкта впливу чи кінцевий бажаний результат процесу 

управління – це: 

а) процес управління; 

б) мета управління; 

в) завдання управління.  

г) всі відповіді вірні. 

 

2. Реальні, конкретні питання, які потрібно вирішувати для досягнення мети, – це: 

а) завдання; 

б) методи; 

в) принципи; 

г) всі відповіді вірні. 

 

3. Суб’єкт управління – це: 

а) той, хто віддає команду; 

б) те, на що спрямований свідомий, планомірний, організований, систематичний вплив; 

в) структурно окреслені спільноти людей з органами управління, які формуються ними, 

та керівним складом (на персональному рівні), наділеним управлінськими функціями, який 

здійснює управлінську діяльність. 

г) вірна відповідь відсутня. 

 

4. Принципи управління – це: 

а) заздалегідь визначений, запрограмований стан системи, досягнення якого в процесі 

управління дозволяє вирішити проблему; 

б) вихідні, основні правила, керівні настанови, норми діяльності для впровадження 

системи управління загальними процесами; 

в) конкретні питання, які потрібно вирішувати для досягнення мети управління. 

 

5. Функції управління – це: 

а) окремі періоди (стадії), напрямки управлінської діяльності, пов’язані між собою 

єдиною кінцевою метою, заради досягнення якої й здійснюється процес управління; 

б) реальні, конкретні питання, які потрібно вирішувати для досягнення мети; 
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в) заздалегідь визначений, запрограмований стан системи, досягнення якого в процесі 

управління дозволяє вирішити проблему.  

г) вірні відповіді  

 

Тема 5. Цілі управління правоохоронними органами та організаційна  

структура, методи управління правоохоронною діяльністю 

Тестові завдання для самоконтролю 
1. Метод управління – це: 

а) реальні, конкретні питання, які потрібно вирішувати для досягнення мети; 

б) сукупність прийомів, операцій і процедур підготовки та прийняття, організації та 

контролю виконання управлінських рішень, які приймаються учасниками управлінського 

процесу; 

в) заздалегідь визначений, запрограмований стан системи, досягнення якого в процесі 

управління дозволяє вирішити проблему  

г) всі відповіді вірні. 

 

2. Управлінські відносини – це: 

а) відносини людей стосовно здійснення функцій управління; 

б) відносини людей стосовно підготовки наказу; 

в) виконання управлінського рішення; 

г) всі відповіді вірні. 

 

3. Принцип верховенства права застосовується правоохоронними органами з 

урахуванням 

а) положень Конституції України; 

б) наказів та розпоряджень Міністерства внутрішніх справ; 

в) практики Пленуму Верховного суду України; 

г) практики Європейського суду з прав людини. 

 

4. Головною ознакою (рисою) суб’єкта управління є: 

а) наявність у нього владних повноважень щодо здійснення координації; 

б) наявність у нього владних повноважень щодо прийняття управлінських рішень; 

в) наявність у нього владних повноважень щодо прийняття постанов та розпоряджень; 

г) наявність у нього владних повноважень щодо формування кадрового складу. 

 

5. Процес управління – це: 

а) комплекс безперервних, взаємопов’язаних і в певному порядку виконуваних дій, 

направлених на визначення проблеми, постановку цілей управління; 

б) комплекс безперервних, взаємопов’язаних і в певному порядку виконуваних дій, 

направлених на рішення практичних завдань управління; 

в) комплекс безперервних, взаємопов’язаних і в певному порядку виконуваних дій, 

направлених на підбір виконавців  

г) вірні відповіді  

Тема 6. Зміст управлінської діяльності в правоохоронній сфері держави 

Тестові завдання для самоконтролю 
1. Процес підготовки і прийняття управлінських рішень проходить у декілька етапів: 

а) аналіз зібраної інформації, прийняття управлінського рішення; 

б) одержання інформації, аналіз зібраної інформації, прийняття рішення, організація 

виконання управлінських рішень; 

в) постановка цілі, визначення завдання, методів та засобів, реалізація прийнятого 

рішення; 
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 г) всі відповіді вірні. 

 

2. Залежно від кола осіб рішення можна поділити на: 

а) індивідуальні та нормативні; 

б) загальні та окремі; 

в) оперативно-розпорядчі, нормативно-організаційні та господарсько-забезпечувальні.  

г) всі відповіді вірні. 

 

3. Плани відповідають наступним вимогам: 

а) актуальність, реальність, системність, конструктивність; 

б) актуальність, комплексність, реальність, конкретність, стабільність, напруженість;  

в) актуальність, нормативність, послідовність, неупередженість; 

г) всі відповіді вірні. 

 

4. У практиці правоохоронних органів застосовується: 

а) стратегічне (перспективне), органiзацiйно-тактичне та органiзацiйно-оперативне 

планування; 

б) загальне, спеціальне, календарне, комплексне, щоденне планування; 

в) стратегічне, перспективне, організацiйне, тактичне та оперативне планування. 

г) всі відповіді вірні. 

 

5. Документування – це: 

а) процес, який включає в себе підготовку, оформлення і видання документів; 

б) процес, який включає в себе отримання інформації, підготовку, оформлення і видання 

документів; 

в) процес, який включає в себе отримання інформації, аналіз інформації, підготовку, 

оформлення і видання документів.  

г) вірні відповіді  

Тема 7. Управлінське рішення 

Тестові завдання для самоконтролю 
1. Довгострокові рішення спрямовані на: 

а) вирішення стратегічних завдань 

б) стратегічних і тактичних завдань 

в) переважно довгострокових завдань 

г) переважно тактичних завдань. 

 

2. Які управлінські рішення визначають конкретні заходи, за якими здійснюється 

організація і регулювання виробничих процесів, розраховані на період до 1 року: 

а) оперативні; 

б) тактичні; 

в) стратегічні; 

г) довгострокові. 

 

3. За методом прийняття управлінські рішення класифікують на:  

а) креативні, евристичні, репродуктивні; 

б) одноосібні, колективні, колегіальні; 

в) внутрішнього та зовнішнього спрямування; 

г) одноосібні, колективні, колегіальні; 

 

4. Оберіть вірну послідовність стадій процесу прийняття та реалізації управлінських 

рішень: 
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а) постановка мети рішення, визначення проблеми, встановлення критеріїв, розробка 

альтернатив, вибір альтернативи, реалізація рішення; 

б) діагностика проблеми, постановка мети рішення, вибір альтернативи, розробка 

альтернатив, порівняння альтернатив, реалізація рішення; 

в) визначення проблеми, постановка мети рішення, встановлення критеріїв, розробка 

альтернатив, вибір альтернативи, реалізація рішення;  

г) постановка мети, вибір критеріїв, діагностика проблеми, розробка альтернатив, 

порівняння альтернатив, вибір альтернативи, реалізація. 

 

5. Середовище прийняття управлінських рішень, поведінкові обмеження, інформаційні 

обмеження, негативні наслідки – це: 

а) етапи, які відбуваються в процес; 

б) підходи, що використовуються при прийнятті рішення; 

в) методи, що використовуються при прийнятті рішення; 

г ) фактори, що впливають на прийняття рішення. 

Тема 8. Місце контролю в управлінні правоохоронною діяльністю 

Тестові завдання для самоконтролю 
1. Основоположниками класичної теорії розподілу влади на три самостійні гілки є: 

а) Г. Форд; 

б) Дж. Локк і П.Ф. Монтеск’є4 

в) Б. Франклін; 

г) вірна відповідь відсутня. 

 

2. Контроль у технічному аспекті розглядається як 

а) освоєння практики нових інформаційно-комунікаційних технологій; 

б) спостереження за відхиленнями об’єкта контролю від заданих параметрів; 

в) сукупність інформаційних процесів і методів комунікації в суспільстві, що 

здійснюються із застосуванням передових засобів технічного зв’язку та створених на їх основі 

інноваційних соціальних форм спілкування між владою і суспільством; 

г) всі відповіді вірні. 

 

3. У чистому вигляді нагляд представлений однією організаційно-правовою формою: 

а) адміністративним наглядом;  

б) судовим контролем; 

в) прокурорським наглядом; 

г) вірна відповідь відсутня. 

 

4. Внутрішньовідомчий контроль здійснюється: 

а) відповідними апаратами органів внутрішніх справ; 

б) судом; 

в) прокуратурою; 

г) вірна відповідь відсутня. 

 

5. Відповідно до чинного законодавства залежно від суб’єктів, що здійснюють 

державний контроль, виділяють такі його види: 

а) президентський, парламентський, урядовий; 

б) контроль судових органів;  

в) Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; 

г) всі вірні відповіді  
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Тема 9. Законність, дисципліна і відповідальність в організації управління 

правоохоронною діяльністю 

Тестові завдання для самоконтролю 
1. Законність відображає: 

а) урегульованість суспільних відносин та стан ставлення суспільства до права в цілому; 

б) рівень правової свідомості громадян; 

в) стан нормативно-правового забезпечення діяльності правоохоронних органів; 

г) всі відповіді вірні. 

 

2. Законність проявляється у двох провідних напрямках: 

а)  

б)  

в) як основа організації діяльності органу державного управління та як мета управління 

в цілому; 

г) вірна відповідь відсутня. 

 

3. В юридичній літературі серед різних визначень поняття законності перевага віддається 

наступному: 

а) політико-правове явище, яке характеризується неухильним дотриманням вимог 

чинного законодавства всіма суб’єктами права; 

б) законність - неухильне виконання законів і нормативних актів, що їм відповідають, 

органами держави, посадовими особами, громадянами і громадськими організаціями, режим 

панування закону у взаємовідносинах особистості та держави, громадянина та посадової особи 

(органу держави), де всі підвладні закону: і держава, і юридичні та фізичні особи, де діє 

верховенство права; 

в) загальноприйняте, усталене правило співжиття, норму поведінки; 

г) стан, за якого життя суспільства охороняється законом. 

 

4. Найважливішими формами реалізації законності в діяльності правоохоронних органів 

є: 

а) здійснення нагляду за виконанням посадовими особами і громадянами законів та 

інших нормативних актів, що регулюють питання охорони громадського порядку; 

б) точне і неухильне виконання та дотримання працівниками ОВС правових актів, що 

регулюють застосування заходів адміністративного впливу; 

в) дотримання службової дисципліни; 

г) всі вірні відповіді. 

 

5. Дисципліна в правоохоронних органах зобов’язує кожну особу рядового та 

начальницького складу: 

а) діяти в межах чинного законодавства; 

б) дотримуватись законодавства, виконуючи вимоги Присяги, статутів і наказів 

начальників, сприяння керівництву у зміцненні дисципліни та забезпеченні статутного 

порядку; 

в) дотримуватися норм внутрішніх нормативно-правових актів; 

г) вірні відповіді відсутні. 

 

1.5. Індивідуальні завдання 

 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) студента денної форми навчання за 

тематикою навчальної дисципліни «Управління правоохоронною діяльністю» виконується у 

вигляді наукової роботи (реферату) у межах годин, відведених для самостійної роботи. 
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1.5.1. Теми рефератів 
 

1. Правоохоронна діяльність, як специфічний вплив на поведінку людини з боку 
правоохоронного органу. 

2. Функції та ознаки правоохоронної діяльності в Україні. 
3. Види організаційних зв'язків між суб'єктами управління правоохоронної системи 

України. 
4. Специфіка управління правоохоронною діяльністю в державі. 
5. Суб'єкти та об'єкти контролю в управлінні правоохоронною діяльністю. 
6. Судовий контроль за правоохоронною діяльністю і його характерні риси.  
7. Стадії управлінського процесу в правоохоронній системі. 
8. Стратегічне планування правоохоронної діяльності та роль керівника у організації 

виконання поставлених завдань. 
9. Ситуаційне управління правоохоронною діяльністю та умови його застосування. 
10. Поняття та класифікація управлінських рішень в правоохоронній системі держави. 
11. Етапи підготовки правоохоронного управлінського рішення. 
12. Постановка цілі в управлінні правоохоронною діяльністю та її значення в забезпеченні 

правопорядку. 
13. Основні та допоміжні функції правоохоронних органів України. 
14. Прогнозування і моделювання в управлінській діяльності правоохоронця. 
15. Основи організації  роботи  та формування програми діяльності правоохоронного 

органу. 
16. Види контролю в правоохоронній діяльності та його значення для функціонування 

правоохоронної системи.  
17. Принципи управління  правоохоронною діяльністю в державі. 
18. Зміст та значення  контролю за реалізацією прийнятих управлінських рішень. 
19. Нормативно-правове забезпечення правоохоронної діяльності в Україні та причини 

його складності. 
20. Форми управлінської діяльності у сфері забезпечення правопорядку. 
21. Значення зовнішнього контролю за правоохоронною діяльністю та суб'єкти, 

уповноважені на його здійснення. 
22. Зміст управління правоохоронною діяльністю та основи його організації.  
23. Відомчий контроль в управлінні правоохоронною діяльністю: сутність, значення та 

умови застосування. 
24. Поняття та значення субординаційного зв'язку в управлінні правоохоронною 

діяльністю.  
25. Організація виконання прийнятих управлінських рішень: методи, способи та 

повноваження керівника правоохоронного органу. 
26. Критерії визначення ефективності управління та контролю у сфері правоохоронної 

діяльності. 
27. Види організаційних структур правоохоронних органів та методи керування ними. 
28. Повноваження керівника органу у формуванні цілей та стратегії правоохоронної 

діяльності. 
29. Значення інформаційного, організаційного та технічного забезпечення при прийнятті 

управлінського рішення. 
30. Законність і дисципліна, як необхідні умови організації належного управління 

правоохоронною діяльністю в державі. 
31. Вертикаль правоохоронної системи, як засіб забезпечення законності та ефективного 

управління нею. 
32. Аналіз і оцінювання управлінської ситуації, як важливий елемент діяльності керівника 

правоохоронного органу. 
 

1.6. Підсумковий контроль 

Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі заліку. 

 

1.6.1. Питання для підсумкового контролю 
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1. Завдання суб'єктів правоохоронної діяльності. 

2. Вимоги, що висуваються до управлінського рішення керівника правоохоронного 

органу. 

3. Суб'єкти та об'єкти контролю в управлінні правоохоронною діяльністю. 

4. Поняття та напрями правоохоронної діяльності в державі. 

5. Правові підстави прийняття рішення керівником правоохоронного органу. 

6. Види організаційних зв'язків між суб'єктами управління правоохоронної системи 

України. 

7. Поняття та ознаки правоохоронного органу. 

8. Специфіка управління правоохоронною діяльністю в державі. 

9. Види цілей правоохоронної діяльності за джерелом виникнення, конкретними діями, 

часом, обсягом роботи і результатом. 

10. Функції правоохоронної діяльності в Україні. 

11. Елементи організаційної структури управління правоохоронною діяльністю. 

12. Судовий контроль за правоохоронною діяльністю, його характерні риси та відмінність 

від адміністративного контролю. 

13. Ознаки правоохоронної діяльності правової держави. 

14. Стадії управлінського процесу в правоохоронній системі. 

15. Організація дисципліни в правоохоронному органі за критеріями спрямованості. 

16. Завдання та компетенція правоохоронних органів України. 

17. Ситуаційне управління правоохоронною діяльністю та умови його застосування. 

18. Поняття та класифікація управлінських рішень в правоохоронній системі держави. 

19. Ознаки правоохоронного органу держави. Відмінність державного правоохоронного 

органу від недержавних організацій та формувань, наділених правозахисними 

повноваженнями. 

20. Етапи підготовки управлінського рішення суб'єктом правоохоронних органів України. 

21. Види дисциплінарних стягнень в правоохоронній системі України. Підстави її 

застосування до працівників та керівників правоохоронного органу. 

22. Поняття цілі в управлінні правоохоронною діяльністю. Вимоги, що висуваються до 

постановки цілей.  

23. Прогнозування і моделювання в управлінській діяльності правоохоронця. 

24. Види контролю в правоохоронній діяльності та його значення для функціонування 

правоохоронної системи. 

25. Основи організації  роботи  та формування програми діяльності правоохоронного 

органу. 

26. Процедура прийняття управлінського рішення суб'єкта правоохоронної діяльності.  

27. Властивості законності та її місце в організації управління правоохоронною системою 

держави. 

28. Основні та допоміжні функції правоохоронних органів України.  

29. Сутність моніторингу правоохоронної діяльності та його значення для оцінки 

результативності керівництва правоохоронною системою держави.  

30. Стадії управлінської діяльності в правоохоронній сфері. 

31. Принципи управління  правоохоронною діяльністю в державі. 

32. Значення організаційного регламентування та нормування в управлінні 

правоохоронною діяльністю.  

33. Зміст контролю за реалізацією прийнятих управлінських рішень. 

34. Нормативно-правове забезпечення правоохоронної діяльності в Україні та причини 

його складності. 

35. Поняття та система стратегічного управління правоохоронною діяльністю.  

36. Значення зовнішнього контролю за правоохоронною діяльністю та суб'єкти, 

уповноважені на його здійснення. 
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37. Зміст управління правоохоронною діяльністю та основи його організації.  

38. Завдання функціональної основи побудови структури управління правоохоронною 

діяльністю та її відмінність від лінійно-функціональної. 

39. Відомчий контроль в управлінні правоохоронною діяльністю: сутність, значення та 

умови застосування. 

40. Форми управлінської діяльності у сфері забезпечення правопорядку. 

41. Класифікація управлінських рішень за характером завдань, що стоять перед 

правоохоронною системою держави.  

42. Типи структур управління правоохоронною діяльністю. 

43. Затверджено на засіданні кафедри кримінального права та процесу 

44. Місце суду в правоохоронній системі України. 

45. Поняття та значення субординаційного зв'язку в управлінні правоохоронною 

діяльністю.  

46. Критерії визначення ефективності управління та контролю у сфері правоохоронної 

діяльності. 

47. Завдання та система управління правоохоронною діяльністю.  

48. Організаційна процедура прийняття управлінського рішення керівника 

правоохоронного органу. 

49. Поняття службової дисципліни та методи її утримання в колективі на належному 

рівні. 

50. Види організаційних структур правоохоронних органів та методи керування ними.  

51. Поняття та зміст управлінської діяльності працівника правоохоронного органу 

України. 

52. Прокурорський нагляд як специфічний різновид контролю за правоохоронною 

діяльністю. 

53. Місце антикорупційних органів (НАБУ, НАЗК та ін.) в правоохоронній системі 

України.  

54. Організація виконання прийнятих управлінських рішень: методи, способи та 

повноваження керівника правоохоронного органу. 

55. Сутність контролю в правоохоронній діяльності та правові підстави його здійснення. 

56. Повноваження керівника органу у формуванні цілей та стратегії правоохоронної 

діяльності. 

57. Значення інформаційного, організаційного та технічного забезпечення при прийнятті 

управлінського рішення. 

58. Суб'єкти та об'єкти контролю в управлінні правоохоронною системою. 

59. Місце в системі правоохоронної діяльності  нотаріату і адвокатури. 

60. Види управлінських методів діяльності правоохоронців. 

61. Поняття контролю в управлінні правоохоронною діяльністю його види 

62. Нормативно - правові акти, що регламентують соціальний і правовий захист 

працівників правоохоронних органів. 

63. Вертикаль правоохоронної системи, як засіб забезпечення законності та ефективного 

управління нею. 

64. Види відповідальності правоохоронців та умови її настання. 

65. Поняття цілі управління правоохоронною діяльністю та класифікація цілей. 

66. Управлінське рішення правоохоронця  і вимоги до його підготовки. 

67. Законність і дисципліна, як необхідні умови організації належного управління 

правоохоронною діяльністю в державі. 

68. Цільовий, функціональний, організаційний та ресурсний аналіз діяльності 

правоохоронного органу. 

69. Стадії управлінської діяльності правоохоронців України. 

70. Види дисциплінарних стягнень правоохоронців та підстави їх притягнення до 

дисциплінарної відповідальності. 
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71. Місія правоохоронного органу та роль управлінця в її виконанні. 

72. Методи управлінської діяльності для забезпечення функціонування правоохоронної 

системи держави. 

73. Сутність спеціалізованого зовнішнього контролю за управлінською діяльністю право-

охоронця. 

74. Система правоохоронних органів України та взаємозв'язки  в процесі здійснення 

правоохоронної діяльності. 

75. Вплив лобізму на прийняття управлінського рішення та наслідки для правоохоронця.  

76. Зміст судового контролю, як засобу забезпечення законності в державі 

77. Суб'єкти та об'єкти впливу управління правоохоронною діяльністю. 

78. Аналіз і оцінювання управлінської ситуації, як важливий елемент діяльності 

керівника правоохоронного органу. 

79. Підстави притягнення суб'єкта правоохоронної діяльності до відповідальності та 

повноваження щодо цього керівника правоохоронного органу. 

80. Управлінське рішення : етапи його створення і реалізації. 

81. Оперативне управління правоохоронною діяльністю та умови його здійснення. 

82. Сутність і види контролю за управлінням правоохоронною діяльністю. 

83. Об'єкт та предмет правової охорони держави. 

84. Стратегічне планування правоохоронної діяльності та роль керівника у організації 

виконання поставлених завдань. 

85. Поняття ефективності управління правоохоронною системою та критерії її 

визначення. 

 
1.6.2. Приклад екзаменаційного білету 

1. Поняття та напрями правоохоронної діяльності в державі. 

2. Правові підстави прийняття рішення керівником правоохоронного органу. 

3. Види організаційних зв'язків між суб'єктами управління правоохоронної системи 

України. 

 

2. Схема нарахування балів 

2.1. Нарахування балів студентам з навчальної дисципліни здійснюється відповідно до 

такої схеми: 
Вивчення 

навчальної дисципліни 
     

До 100 балів 
     

Заочна (дистанційна) форма навчання 
       

До 8 балів – 

за результатами  навчання під час лекцій 
       

До 40 балів – 

за результатами  навчання під час семінарських (практичних, 

лабораторних) занять 

       

До 20 балів – 

за результатами  самостійної роботи 
       

До 30 балів – 

за результатами  складання семестрового контролю 
  +    

Додаткові бали 

 

2.2. Обсяг балів, здобутих студентом під час лекцій з навчальної дисципліни, 

обчислюється у пропорційному співвідношенні кількості відвіданих лекцій і кількості лекцій, 
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передбачених навчальним планом, і визначається згідно з додатками 1 і 2 до Положення про 

організацію освітнього процесу в Хмельницькому університеті управління та права імені 

Леоніда Юзькова. 

З цієї навчальної дисципліни передбачено проведення 9 лекційних занять за денною 

формою навчання.  

Таблиця 2.1 
Отже, студент може набрати під час лекцій таку кількість балів: 

№ 

з/п 

Форма 

навчання 

Кількість 

лекцій за 

планом 

Кількість відвіданих лекцій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Денна 9 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 

 

З цієї навчальної дисципліни передбачено проведення 9 практичних (семінарських) 

занять за денною формою навчання. 

Отже, рівень знань студентів під час семінарських занять може оцінюватися кількістю 

балів у таких межах: 

№ 

з/п 

 

Рівень  

знань студентів 

Кількість семінарських занять  

відповідно до навчального плану 

9 занять 

1. Високий (творчий) 90-100 % 5,0-5,5 

2. 
Достатній (конструктивно-

варіативний) 

82-89 % 4,5 

74-81 % 4,0 

3. Середній (репродуктивний) 
64-73 % 3,5 

60-63 % 3,5 

4. 
Низький (рецептивно-

продуктивний) 

35-59 % 2,0 

0-34 % 0,0-1,5 

6.4. Кількість балів, яка нараховується за різні види індивідуальних завдань, залежить 

від їхнього обсягу та складності, але не може бути більше 6-8 балів для індивідуальних 

завдань та 10-12 балів для індивідуальних навчально-дослідних завдань. 

2.5. За семестровий контроль, що проводиться у формі екзамену з навчальної 

дисципліни «Управління правоохоронною діяльністю», студент може максимально одержати 

30 балів.  Шкала визначення кількості балів та критерії оцінювання знань студентів за 

результатами семестрового контролю, подана у табл. 4.6 підпункту 4.5.1 Положення про 

організацію освітнього процесу в Хмельницькому університеті управління та права 

(затвердженого 29 травня 2017 року, протокол № 14). 
Перерозподіл балів, в межах максимально можливого одержання їх кількості за надані 

студентами відповіді в усній та письмовій формі на питання екзаменаційного білета 

відповідно, наведено в табл. 2.3. 

 

Таблиця 2.3 

Розподіл балів для семестрового контролю з навчальної дисципліни  

«Застосування криміналістичної техніки при проведенні слідчих (розшукових) дій» 

 

№ 

з/п 
Алгоритм нарахування балів 

Номер питань (завдання) 

екзаменаційного білета Разом 

балів 
1 2 3 

1. 
Максимальна кількість балів за усну відповідь 

на кожне питання залікового білета 
- - 10,0 10,0 
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2. 
Максимальна кількість балів за письмову 

відповідь на письмові завдання 
10,0 10,0 

 
20,0 

  Усього балів 10,0 10,0 10,0 30,0 

 

3. Рекомендовані джерела 

3.1. Основні джерела 

1. Конституція України: станом на 1 верес. 2016 р.: відповідає офіц. тексту. Харків: 

Право, 2016. 82 с. 

2. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 р. 

№ 4651–VI. Дата оновлення: 16.01.2020. URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 

(дата звернення: 10.02.2020). 

3. Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України від 06.07.2005 р. 

№ 2747–IV. Дата оновлення: 08.02.2020. URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2747-15 

(дата звернення: 10.02.2020). 

4. Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18.03.2004 № 1618–IV. 

Дата оновлення: 08.02.2020. URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 (дата звернення: 

10.02.2020). 

5. Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні: Наказ ГПУ, 

МВС, СБУ, АДПСУ, Мінфін, Мінюст від 16 листопада 2012 року 

№ 114/1042/516/1199/936/1687/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12 
(дата звернення: 10.02.2020). 

6. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 березня 1992 р. (дата 

оновлення: 02.01.2020). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12 (дата звернення: 

10.02.2020). 

7. Про організацію взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та 

підрозділами внутрішніх справ у попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних 

правопорушень: Наказ МВС України № 700 від 14 серпня 2012 року (дата оновлення: 

16.08.2019). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0937-17. (дата звернення: 10.02.2020). 

8.Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону: Закон 

України від 22.06.2000 року № 1835-III. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1835-14 

9.Про Службу безпеки України: Закон України від 25 березня 1992 року № 2229-XII 

URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2229-12 (дата звернення: 25.05.2020). 

10. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 

23.12.1997 р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/776/97-%D0%B2%D1%80 (дата 

звернення: 25.05.2020). 

11. Про утворення Державного бюро розслідувань: Постанова Кабінету Міністрів 

України від 29 лютого 2016 року URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/127-2016-%D0%BF 

(дата звернення: 25.05.2020). 

12. Про утворення Національного антикорупційного бюро України: Указ Президента 

України від 16.04.2015 року № 217/2015. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/217/2015 

(дата звернення: 25.05.2020). 

13. Про національну безпеку України Закон України від 21 червня 2018 року № 2469-

VIII. URL:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2469-19 (дата звернення: 25.05.2020). 

14. Про Національну гвардію України: Закон України від 13 березня 2014 року № 876-

VII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/876-18 (дата звернення: 25.05.2020). 

15. Про Національну поліцію: Закон України від 2 липня 2015 року № 580-VIII. URL: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/580-19 (дата звернення: 25.05.2020). 

16. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 № 1697-VII. Дата оновлення: 

20.03.2020. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18 (дата звернення: 20.03.2020). 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2747-15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1618-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1835-14
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2229-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/776/97-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/127-2016-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/217/2015
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2469-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/876-18
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/580-19
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17. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 року № 1700-VII (із змінами 

та доповненнями). URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1700-18 (дата звернення: 

25.05.2020). 

18. Про державне бюро розслідувань: Закон України від 12.11.2015 року № 794- URL: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/794-19 (дата звернення: 25.05.2020). 

19. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05.07.2012 № 5076-17. 

Дата оновлення: 20.03.2020. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17 (дата звернення: 

20.03.2020). 

20. Стратегічна програма діяльності Державного бюро розслідувань на 2017-2022. 
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