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1. Опис навчальної дисципліни 

 

1. Шифр і назва галузі знань – 26 Цивільна безпека 

2. Код і назва спеціальності – 262 Правоохоронна діяльність 

3. Назва спеціалізації – спеціалізація не передбачена 

4. Назва дисципліни – Управління правоохоронною діяльністю 

5. Тип дисципліни – вибіркова 

6. Код дисципліни – ОДПП 1.2.1. 

7. Освітній рівень, на якому вивчається 

дисципліна 

– другий 

8. Ступінь вищої освіти, що 

здобувається 

– магістр 

9. Курс / рік навчання – перший 

10. Семестр – перший (денна) / перший, другий (заочна) 

11. Обсяг вивчення дисципліни:   

 1) загальний обсяг (кредитів ЄКТС / 

годин) 

– 3,5 / 105 

 

 2) денна форма навчання:   

 аудиторні заняття (годин) – 36 

 % від загального обсягу – 34,3 

 лекційні заняття (годин) – 18 

 % від обсягу аудиторних годин – 50 

 семінарські заняття (годин) – 18 

 % від обсягу аудиторних годин – 50 

 самостійна робота (годин) – 69 

 % від загального обсягу – 65,7 

 тижневих годин:   

 аудиторних занять – 2 

 самостійної роботи – 3,8 

 3) заочна форма навчання:   

 аудиторні заняття (годин) – 20 

 % від загального обсягу – 19 

 лекційні заняття (годин) – 12 

 % від обсягу аудиторних годин – 60 

 семінарські заняття (годин) – 8 

 % від обсягу аудиторних годин – 40 

 самостійна робота (годин) – 85 

 % від загального обсягу – 81 

 тижневих годин:   

 аудиторних занять – 2 

 самостійної роботи – 4 

12. Форма семестрового контролю – екзамен 

13. Місце дисципліни в логічній схемі:   

 1) попередні дисципліни – ОДПП 2.1.6. Документація у сфері 

правоохоронної 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 



 3 

ВДПП 1.2.4. Міжнародно – правові 

механізми захисту прав людини 
ВДПП 1.1.1. Психологія правоохоронної 

діяльності 
ВДПП 2.1.5. Судова експертологія 

 2) супутні дисципліни – ОДПП 1.2.2. Основи оперативно-розшукової 

діяльності 
ОДПП 2.1.1. Теорія і практика кримінально-

правової кваліфікації 
ОДЗП 2.1.9. Досудове розслідування 

кримінальних правопорушень 
 3) наступні дисципліни – ВДПП 2.1.15. Правовий статус 

правоохоронних органів у зарубіжних 

країнах 

ВДПП 2.1.16. Міжнародний та закордонний 

досвід функціонування правоохоронних 

органів 

ВДПП 2.1.19. Теоретико-прикладні 

проблеми криміналістичної методики 

ВДПП 2.1.20. Застосування 

криміналістичної техніки при провадженні 

слідчих (розшукових) дій 

14. Мова вивчення дисципліни – українська. 

    

 

2. Заплановані результати навчання 

 

Після завершення вивчення дисципліни  

здобувач повинен продемонструвати такі 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, пов’язаного із 

здійсненням управління правоохоронною діяльністю, зокрема, зміст понять: 

«правоохоронна діяльність», «управління», «керівник», «правоохоронне відомство» 
тощо, а також основних понять науки управління; 

1.2) називати суб’єктів, які уповноважені здійснювати управляння правоохоронною 

діяльністю та приймати управлінські рішення; 

1.3) визначати підстави прийняття рішень з різних питань під час здійснення 

правоохоронної діяльності та забезпечення законності; 

1.4) описувати порядок оформлення рішень суб’єктами, які наділені керівними 

повноваженнями у сфері правоохоронної діяльності. 

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) розуміти теорію управління правоохоронною діяльністю;  

2.2) класифікувати управлінські рішення за різними критеріями; 

2.3) обговорювати сучасний стан управлінської діяльності в правоохоронній системі 

України; 

2.4) пояснювати різницю між окремими нормативними актами і управлінськими 

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

для розв’язання конкретних задач) 

3.1) дотримуватись правових норм, які закріплюють і регулюють суспільні відносини , що 

забезпечують організаційну та функціональну єдність суспільства, статус людини і 

громадянина та устрій держави;  

3.2) правильно приймати управлінські  рішення у конкретній ситуації; 

3.3.) знаходити ефективні шляхи виправлення помилок, допущених суб’єктом управління 

правоохоронною діяльністю; 

3.4.) виявляти факти, що можуть бути підставою для оскарження управлінських рішень. 

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) аналізувати конкретну соціальну і юридичну ситуацію та факти, що мають значення 

для прийняття управлінського рішення ; 

4.2) орієнтуватись у правових нормах, які визначають організацію державного управління 

у правоохоронній сфері;  

4.3) розділяти документи, якими оформлюються управлінські рішення, на складові 

частини; 

4.4) виводити можливі наслідки прийняття управлінського рішення. 

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

5.1) аргументувати потребу у прийнятті управлінського рішення; 

5.2) узагальнювати факти для необхідності прийняття відповідного управлінського 

рішення; 

5.3) обґрунтовувати прийняте управлінське рішення. 

6. Оцінювання 
(здатність оцінювати важливість матеріалу для конкретної цілі) 

6.1) оцінювати чинні нормативно-правові акти, виявляти колізії та прогалини у правовому 

регулюванні; 

6.2) давати оцінку прийнятому управлінському рішенні на предмет його ефективності та  

відповідності чинному законодавству України; 

6.3) робити висновок щодо повноти викладу цілей та завдань управлінського рішення. 

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

альтернативності сучасної культури) 

7.1) розробляти проекти документів відповідно до прийнятого за конкретним ситуаційним 

завданням рішення (план, наказ, розпорядження тощо); 

7.2) розробляти проекти нормативно-правових актів, що регламентують управлінську 

діяльність в правоохоронних органах;  

7.3) планувати, організовувати, мотивувати і контролювати роботу підлеглих 

правоохоронців задля досягнення поставлених цілей.  
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3. Програма навчальної дисципліни 

Управління правоохоронною діяльністю 

 

 

Тема 1. Поняття та сутність правоохоронної діяльності 

 

Поняття правоохоронної діяльності. Вплив на поведінку людини з боку 

правоохоронного органу. Напрями правоохоронної діяльності в Україні. Завдання суб'єктів 

правоохоронної діяльності. Об’єкт та предмет правової охорони. Суспільні відносини, що 

охороняються нормами права. Права та свободи, закріплені в нормативно-правових актах. 

Ознаки правоохоронної діяльності. Розгляд юридично значущих справ, застосування 

примусових заходів, обвинувачення у вчиненні правопорушення, представництво інтересів 

та захист прав. Функції правоохоронної діяльності. Конституційний контроль, охорона 

громадського порядку, виявлення та розслідування злочинів, прокурорський нагляд, розгляд 

судами справ, громадська правоохоронна діяльність.  

 

Тема 2. Правоохоронні органи України 

 

Поняття правоохоронного органу. Правоохоронна функція. Ознаки правоохоронного 

органу. Сутність головних функцій правоохоронного органу. Допоміжні функції. Місце суду 

в правоохоронній системі держави. Завдання прокуратури. МВС як суб'єкт правоохоронної 

системи держави. Роль СБУ, Військової служби правопорядку у ЗС України, Служби 

зовнішньої розвідки України в системі правоохоронної діяльності держави. Місце 

антикорупційних органів (НАБУ, НАЗК, ДБР) в правоохоронній системі України. 

Правоохоронні напрями діяльності митних органів, органів охорони державного кордону, 

Управління державної охорони України, органів і установ виконання покарань. 

Правоохоронні завдання Державної податкової служби, Державної фінансової інспекції, 

Антимонопольного комітету України, інших органів та інспекцій. Місце в системі 

правоохоронної діяльності виконавчої служби, нотаріату та адвокатури. 

 

Тема 3. Правове забезпечення та підстави здійснення правоохоронної діяльності 

 

Нормативно-правові акти, що регламентують правоохоронну діяльність, загального 

характеру. Законодавство про суд, правосуддя і судоустрій. НПА про статус окремих 

правоохоронних органів. Акти про соціальний і правовий захист працівників 

правоохоронних органів. НПА про окремі напрямки правоохоронної діяльності. Складність 

нормативно-правового забезпечення правоохоронної діяльності. Критерії класифікації 

нормативно-правових актів. Першорядні положення Конституції України, які регламентують 

здійснення правоохоронної діяльності. Міжнародні договори як правова підстава здійснення 

правоохоронної діяльності в Україні. Закони України, які регламентують діяльність окремих 

правоохоронних органів. Постанови ВРУ, укази і розпорядження Президента України, 

постанови і розпорядження КМУ, відомчі та міжвідомчі накази, положення, інструкції з 

організації правоохоронної діяльності. 

 

Тема 4. Управління правоохоронною діяльністю як вид державного управління 

 

Управління як суспільне явище. Завдання управління. Системи управління. Об'єкти 

впливу управління. Специфіка управління правоохоронною діяльністю. Принципи 

управління. Поняття стратегічного управління. Система стратегічного управління. 

Стратегічне планування. Розподіл ресурсів. Внутрішня координація. Формування програми 

діяльності правоохоронного органу. Методологія стратегічного управління. Місія 

правоохоронного органу. Функціональний та організаційний аналіз правоохоронного органу. 
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Формулювання цілей діяльності. Формування стратегії. Моніторинг правоохоронної 

діяльності. Оцінка досягнених результатів. Ситуаційне управління правоохоронною 

діяльністю та умови його застосування. 

 

Тема 5. Цілі управління правоохоронними органами та організаційна  

структура, методи управління правоохоронною діяльністю 

 

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

цілей. Види цілей за джерелом виникнення, конкретними діями, часом, обсягом роботи і 

результатом. Елементи організаційної структури управління правоохоронною діяльністю. 

Види організаційних зв’язків між суб’єктами управління. Поняття субординаційного зв’язку. 

Сутність реординаційного зв'язку. Значення координаційного зв'язку. Технологія управління 

правоохоронними органами. Типи структур управління правоохоронною діяльністю. 

Поняття лінійної основи структури. Завдання функціональної основи структури та її 

відмінність від лінійно-функціональної. Сутність матричної структури. Переваги програмно-

цільової основи від інших основ структури управління правоохоронною діяльністю. Види 

управлінських методів діяльності. Значення організаційного регламентування та нормування 

в правоохоронній діяльності. 

 

Тема 6. Зміст управлінської діяльності в правоохоронній сфері держави 

 

Поняття управлінської діяльності. Риси управлінської діяльності. Стадії 

управлінського процесу. Аналіз і оцінювання управлінської ситуації. Прогнозування і 

моделювання в управлінській діяльності. Значення розробки правових актів та 

організаційних заходів. Організація виконання прийнятих управлінських рішень. Контроль 

за виконанням рішень та оперативне інформування.  Форми управлінської діяльності. 

Поняття правових форм управлінської діяльності. Сутність організаційних форм. Значення 

організаційно-правових форм в управлінській діяльності правоохоронною системою 

держави. Методи управлінської діяльності. 

Стадії управлінської діяльності в правоохоронній сфері. 

 

Тема 7. Управлінське рішення 

 

Поняття управлінського рішення. Класифікація управлінських рішень. Процедура 

прийняття управлінського рішення. Зміст евристичного (індивідуального) методу прийняття 

рішення. Шляхи колективного прийняття управлінського рішення. Сутність кількісного 

методу прийняття рішення. Вимоги, що висуваються до управлінського рішення. Етапи 

підготовки рішення. Значення вибору цілі при прийнятті управлінського рішення. Правове 

забезпечення в процесі прийняття рішення. Необхідність інформаційного, організаційного та 

технічного забезпечення при прийнятті управлінського рішення. Організаційна процедура 

прийняття управлінського рішення. Вплив лобізму на прийняття управлінського рішення. 

Зміст контролю за реалізацією прийнятих управлінських рішень. 

 

Тема 8. Місце контролю в управлінні правоохоронною діяльністю 

 

Сутність контролю в правоохоронній діяльності. Суб’єкти та об’єкти контролю в 

управлінні правоохоронною діяльністю. Види контролю. Поняття відомчого контролю. 

Значення зовнішнього контролю за правоохоронною діяльністю. Прокурорський нагляд як 

специфічний різновид контролю. Поняття судового контролю. Зміст судового контролю як 

засобу забезпечення законності в державі. Відмінності між прямим і непрямим судовим 

контролем. Риси судового контролю, які відрізняють його від адміністративного контролю. 
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Поняття ефективності управління правоохоронною системою. Критерії ефективності 

управління правоохоронною діяльністю. 

 

Тема 9. Законність, дисципліна і відповідальність в організації управління 

правоохоронною діяльністю 

 

Законність як режим роботи правоохоронних органів. Властивості законності. 

Значення законності в правовій державі. Вертикаль правоохоронної системи як засіб 

забезпечення законності. 

 

4. Структура вивчення навчальної дисципліни 

 

4.1. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

№ 

те-

ми 

Назва теми  

Кількість годин 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

У
сь

о
го

 

у тому числі 

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
 

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 9 10 11 12 13 14 

1. Поняття та сутність 

правоохоронної 

діяльності 

11 2 2 - - 7 12 1 1 - - 10 

2. Правоохоронні 

органи України 
11 2 2 - - 7 7 1 1 - - 5 

3. Правове 

забезпечення та 

підстави здійснення 

правоохоронної 

діяльності 

11 2 2 - - 7 12 1 1 - - 10 

4. Управління 

правоохоронною 

діяльністю як вид 

державного 

управління 

12 2 2 - - 8 12 1 1 - - 10 

5. Цілі управління 

правоохоронними 

органами та 

організаційна  

структура, методи 

управління 

правоохоронною 

діяльністю 

12 2 2 - - 8 13 2 1 - - 10 

6. Зміст управлінської 

діяльності в 

правоохоронній 

сфері держави 

12 2 2 - - 8 13 2 1 - - 10 

7. Управлінське 

рішення 
12 2 2 - - 8 13 2 1 - - 10 
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8. Місце контролю в 

управлінні 

правоохоронною 

діяльністю 

12 2 2 - - 8 12 1 1 - - 10 

9. Законність, 

дисципліна і 

відповідальність в 

організації 

управління 

правоохоронною 

діяльністю 

12 2 2 - - 8 11 1 - - - 10 

 Всього годин 105 18 18 - - 69 105 12 8 - - 85 
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4.2. Аудиторні заняття 
 

4.2.1. Аудиторні заняття (лекції, семінарські (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 семінарських (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. Завдання для самостійної роботи студентів 
 

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

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

4.3.2. Виконання індивідуальних завдань всіма студентами не є обов’язковим і може 

здійснюватися окремими студентами з власної ініціативи або за пропозицією викладача. 

4.3.3. 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; 

3) дискусія. 

На семінарських та практичних заняттях застосовуються: 

1) дискусійне обговорення проблемних питань; 

2) вирішення ситуаційних завдань; 

3) складання та розгляд окремих управлінських документів. 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни може проводитися 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) складання та обговорення окремих управлінських документів за ситуаційними 

завданнями; 

5) захист підготовленого публічного виступу. 

Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі усного екзамену.  

Структура екзаменаційного білету: три теоретичних питання.  
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6. Схема нарахування балів 

 6.1. Нарахування балів студентам з навчальної дисципліни здійснюється відповідно до 

такої схеми: 

 Вивчення  

навчальної дисципліни 

  
   

     

 До 100 балів   
     

      

Очна (денна, вечірня)  

форма навчання 

 Заочна (дистанційна) форма 

навчання 

 

      

До 8 балів – 

за результатами  навчання 

під час лекцій 

 До 5 балів – 

за результатами  навчання 

під час лекцій 

 

      

До 40 балів – 

за результатами  навчання 

під час семінарських 

(практичних, лабораторних) 

занять 

 До 25 балів – 

за результатами  навчання 

під час семінарських 

(практичних, лабораторних) 

занять 

 

      

До 20 балів – 

за результатами  самостійної 

роботи 

 До 40 балів – 

за результатами  самостійної 

роботи 

 

      

       

 До 30 балів – 

за результатами  складання 

семестрового контролю 

  

  +    

 Додаткові бали   

 

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

роботи студентів та виконання індивідуальних завдань, визначаються навчально-

методичними матеріалами з даної дисципліни. 

 

7. Рекомендовані джерела 

7.1. 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). 

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
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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). 

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. 

URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/uryad-taorgani-vladi/derzhavne-byuro-rozsliduvan/pro-

derzhavne-byurorozsliduvan/strategichna-programa-diyalnosti-derzhavnogo-byuro-rozsliduvan 

(дата звернення: 25.05.2020). 

21. Стратегія національної безпеки України: Указ Президента України від 26 травня 

2015 р. № 287. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/287/2015#n14 (дата звернення: 

25.05.2020). 

22. Стратегія реформування державного управління України на 2016-2020 роки: 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 474. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/474-2016-%D1%80#n9 (дата звернення: 25.05.2020). 

23. Стратегія розвитку органів внутрішніх справ України: Розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 22 жовтня 2014 р. № 1118. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1118-2014-%D1%80#n5 (дата звернення: 25.05.2020). 

24. Стратегія розвитку органів системи Міністерства внутрішніх справ на період до 

2020 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р. № 1023-р. 

URL:http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-2017-%D1%80 (дата звернення: 25.05.2020). 

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
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/794-19
https://www.kmu.gov.ua/ua/uryad-taorgani-vladi/derzhavne-byuro-rozsliduvan/pro-derzhavne-byurorozsliduvan/strategichna-programa-diyalnosti-derzhavnogo-byuro-rozsliduvan
https://www.kmu.gov.ua/ua/uryad-taorgani-vladi/derzhavne-byuro-rozsliduvan/pro-derzhavne-byurorozsliduvan/strategichna-programa-diyalnosti-derzhavnogo-byuro-rozsliduvan
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/287/2015#n14
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/474-2016-%D1%80#n9
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1118-2014-%D1%80#n5
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-2017-%D1%80
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25. Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020»: Указ Президента України від 12 

січня 2015 року № 5/2015. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 (дата звернення: 

25.05.2020). 

26. Басиста І. В. Прийняття і виконання процесуальних рішень слідчого на стадії 

досудового розслідування: теоретичні і практичні проблеми: монографія. Львів: ЛьвДУВС. 

2013. 599 c. 

27. Берназ В. Д. Рішення слідчого (криміналістичний, процесуальний та 

психологічний аспекти): монографія. Одеса: Вид-во Одеського юрид. ін-ту НУВС, 2005. 

151 с. 

28. Вакулік О. А. Початок досудового розслідування у кримінальному провадженні: 

навч. посіб. Київ: ЦУЛ, 2015. 184 с. 

29. Грошевой Ю. М. Досудове розслідування кримінальних справ: навч.-практич. 

посіб. Харків: Видавництво «ФІНН», 2009. 328 с. 

30. Мельник М. І. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність : навч. посіб. 

Київ: Атіка, 2002. 576 с. 

31. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: підручник / Захарова О. С., 

Карабань В. Я., Ковальський В. С. та ін.; відп. ред. В. Маляренко. Київ: Юрінком Інтер, 2004. 

376 с. 

32. Татаров О. Ю. Досудове провадження в кримінальному процесі України: 

теоретико-правові та організаційні засади (за матеріалами МВС): монографія, Донецьк: ТОВ 

«ВПП «ПРОМІНЬ», 2012. 640 с. 

33. Юридичний словник-довідник / за ред. Ю.С. Шемшученка. К.: Феміда, 1996. 696 с. 

 

7.2. Допоміжні  джерела за темами:  

Тема 1. Поняття та сутність правоохоронної діяльності 

1. Білас А. І.  Природа і сутність правоохоронної діяльності. Наукові записки 

Інституту законодавства Верховної Ради  України. 2015. № 4. С. 12-16. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizvru_2015_4_4 (дата звернення: 25.05.2020). 

2. Буржинський В. А. Інформатизація правоохоронної діяльності: поняття та 

сутність. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2015. № 3. С. 173-180. 

URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvknuvs_2015_3_24 (дата звернення: 25.05.2020). 

3. Власенко В. П. Правоохоронна діяльність органів внутрішніх справ України в 

сучасних умовах: теоретико-правовий аспект. Журнал східноєвропейського права. 2015. 

№ 20. С. 33-39. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jousepr_2015_20_6 Джураєва О. О. (дата 

звернення: 25.05.2020). 

4. Джураєва О. О. Правоохоронна діяльність у забезпеченні правопорядку в сучасній 

державі. Актуальні проблеми держави і права. 2009. Вип. 51. С. 440-445. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2009_51_72 (дата звернення: 25.05.2020). 

5. Кобзар О. Ф. Правоохоронна діяльність: теоретико-правовий аналіз. Науковий 

вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2017. № 3. С. 8-15. 

URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2017_3_4 (дата звернення: 25.05.2020). 

6. Когут Я. М. Зміст, сутність та співвідношення понять правоохоронної та 

адміністративної поліцейської діяльності. Науковий вісник Львівської комерційної академії. 

Серія : Юридична. 2015. Вип. 2. С. 153-161. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlkau_2015_2_18 

(дата звернення: 25.05.2020). 

7. Куліш А. М. Сутність та ознаки правоохоронної діяльності. Право і Безпека. 2005. 

Т. 4, № 2. С. 80-82. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2005_4_2_24 (дата звернення: 

25.05.2020). 

8. Лугова Я. В. Поняття правоохоронної діяльності. Правова держава. 2018. Вип. 

29. С. 405-410. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PrDe_2018_29_54 (дата звернення: 25.05.2020). 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizvru_2015_4_4
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvknuvs_2015_3_24
http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2009_51_72
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2017_3_4
http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlkau_2015_2_18
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2005_4_2_24
http://nbuv.gov.ua/UJRN/PrDe_2018_29_54
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9. Собко Ю. В. Сутність та особливості правоохоронної діяльності як об’єкта 

координаційного впливу. Право і Безпека. 2009. № 5. - С. 112-115. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2009_5_27 (дата звернення: 25.05.2020). 

10. Шай Р. Я. Природа та сутність правоохоронної діяльності. Наше право. 2014. № 5. 

С. 10-16. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nashp_2014_5_4 (дата звернення: 25.05.2020). 

 

Тема 2. Правоохоронні органи України 

 

1. Безпалова О. І. Пріоритетні напрямки діяльності органів прокуратури України як 

суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави. Адміністративне право і процес. 2013.  

№ 1. С. 81-88. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apip_2013_1_13 (дата звернення: 25.05.2020). 

2. Гриценко В. Г. Класифікація органів судової влади України, сутність та 

особливості їх правоохоронної діяльності. Актуальні проблеми держави і права. 2016. Вип. 

76. С. 44-50. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2016_76_9 (дата звернення: 25.05.2020). 

3. Копетюк М. Нормативно-правові аспекти визначення поняття правоохоронного 

органу й правоохоронної діяльності. Історико-правовий часопис. 2013. № 1. С. 134-138. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipch_2013_1_30 (дата звернення: 25.05.2020). 

4. Організація судових та правоохоронних органів / За ред. І. Є. Марочкіна, 

Н. В. Сібільової, О. М. Толочна. – Харків: «Право», 2000. 260 с. 

5. Соколенко О. Л. Поняття і структура правоохоронної системи. Актуальні проблеми 

вітчизняної юриспруденції. 2013. Вип. 4. С. 91-96. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvu_2013_4_16 (дата звернення: 25.05.2020). 

6. Соколенко О. Л. Поняття та ознаки системи правоохоронних органів. Вісник 

Харківського національного університету внутрішніх справ. 2012. № 3. С. 254-260. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2012_3_36 (дата звернення: 25.05.2020). 

7. Тацій В. Поняття та система правоохоронних органів: у контексті системних змін 

до Конституції України. Вісник Академії правових наук України. 2012. № 4. С. 3-17. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/vapny_2012_4_3 (дата звернення: 25.05.2020). 

8. Хамула П. І. Правоохоронні органи в системі органів державної влади : дис. канд. 

юр. наук : 12.00.01. Харків, 2015. 235 с. 

 

Тема 3. Правове забезпечення та підстави здійснення правоохоронної діяльності 

 

1. Рєзнік О. М. Адміністративно-правове регулювання діяльності правоохоронних 

органів із забезпечення фінансово-економічної безпеки України. Вчені записки Таврійського 

національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Юридичні науки. 2018. 

Т. 29 (68), № 2. С. 88-94. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_law_2018_29(68)_2_19 (дата 

звернення: 25.05.2020). 

2. Соколенко О. Л. Поняття та ознаки правоохоронної функції держави як основи 

правоохоронної діяльності. Форум права. 2012. № 4. С. 847-852. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index (дата звернення: 25.05.2020). 

3. Стельмащук П. Я. Cпіввідношення законності і правопорядку у правоохоронній 

діяльності. Митна справа. 2013. № 4 (2.2). С. 324-329. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ms_2013_4(2 (дата звернення: 25.05.2020). 

4. Юсупов В. А. Процедурні основи діяльності правоохоронних органів України. 

Публічне право. 2013. № 3. С. 153-158. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pp_2013_3_22 (дата 

звернення: 25.05.2020). 

 

Тема 4. Управління правоохоронною діяльністю як вид державного управління 

 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2009_5_27
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nashp_2014_5_4
http://nbuv.gov.ua/UJRN/apip_2013_1_13
http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2016_76_9
http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipch_2013_1_30
http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvu_2013_4_16
http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2012_3_36
http://nbuv.gov.ua/UJRN/vapny_2012_4_3
http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_law_2018_29(68)_2_19
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ms_2013_4(2
http://nbuv.gov.ua/UJRN/pp_2013_3_22
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1. Ботвінов Р. Здійснення правоохоронної діяльності органами державної влади: 

сутність та ознаки. Державне управління та місцеве самоврядування. 2016. Вип. 4. С. 44-50. 

URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dums_2016_4_8 (дата звернення: 25.05.2020). 

2. Пікуля Т. О. Правоохоронні органи в механізмі держави України (теоретико-

правові питання функціонування): дис. на здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук: спец. 

12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»; 

Національна академія внутрішніх справ України. Київ, 2004. 203 арк. 

3. Русецький А. А. Адміністративно-правові форми взаємодії та координації 

діяльності правоохоронних органів на регіональному рівні. Європейські перспективи. 2018. 

№ 3. С. 42-47. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evpe_2018_3_9 (дата звернення: 25.05.2020). 

4. Циганов О. Г. Характеристика стадій адміністративно-процедурної діяльності 

правоохоронних органів України з надання адміністративних послуг. Правовий часопис 

Донбасу. 2019. № 1. С. 70–76. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pppd_2019_1_12 (дата звернення: 

25.05.2020). 

 

Тема 5. Цілі управління правоохоронними органами та організаційна  

структура, методи управління правоохоронною діяльністю 

 

1. Бандурка О. М. Управління в органах внутрішніх справ України: підруч. Харків: 

Ун-т внутр. справ, 1998. 480 с. 

2. Ортинський В. Л., Кісіль З. Р., Ковалів М. В. Основи управління в органах 

внутрішніх справ України (схеми, визначення, поняття, принципи, основні засади): 

наоч. посіб. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2007. 190 с. 

3. Плішкін В. М. Теорія управління органів внутрішніх справ. Київ, МВС України, 

НАВСУ, 1999. 

4. Туленков М. В. Вступ до теорії та практики менеджменту: навч. посіб. Київ: 

МАУП, 1998. 136 с. 

5. Юсупов В. А. Щодо прогресивних форм діяльності правоохоронних органів. 

Актуальні проблеми права: теорія і практика. 2013. № 26. С. 623-629. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/app_2013_26_86 (дата звернення: 25.05.2020). 

 

Тема 6. Зміст управлінської діяльності в правоохоронній сфері держави 

 

1. Гречанюк С. Теорія взаємодії в управлінні правоохоронними органами. Актуальні 

проблеми правознавства. 2018. Вип. 4. С. 58-61. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprpr_2018_4_12 (дата звернення: 25.05.2020). 

2. Гриценко В. Г. Шляхи вдосконалення управлінської та штатної роботи 

правоохоронних органів. Право та інновації. 2015. № 1. С. 87-91. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/apir_2015_1_14 (дата звернення: 25.05.2020). 

3. Кобзар О. Ф. Взаємодія – невід’ємна складова управління в правоохоронній 

діяльності. Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка. Серія : Право. 2017. Вип. 2 (спецвип.).  С. 71-74. 

URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/snslnnp_2017_2(spetsvip (дата звернення: 25.05.2020). 

4. Шай Р. Я. Роль та значення координації в управлінні правоохоронними органами 

правової держави. Митна справа. 2013. № 6 (2.1). С. 27-33. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ms_2013_6(2 (дата звернення: 25.05.2020). 

 
Тема 7. Управлінське рішення 

 
1. Бакуменко В. Д. Державно-управлінські рішення: навч. посіб. Київ : ВПЦ 

АМУ, 2012. – 344 с. 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/dums_2016_4_8
http://nbuv.gov.ua/UJRN/evpe_2018_3_9
http://nbuv.gov.ua/UJRN/pppd_2019_1_12
http://nbuv.gov.ua/UJRN/app_2013_26_86
http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprpr_2018_4_12
http://nbuv.gov.ua/UJRN/apir_2015_1_14
http://nbuv.gov.ua/UJRN/snslnnp_2017_2(spetsvip
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ms_2013_6(2
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2. Клюєв О. М. До питання контролю за виконанням спільних управлінських рішень 

суб’єктами правоохоронної діяльності. Правові новели. 2014. № 2. С. 59-62. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/prno_2014_2_15 (дата звернення: 25.05.2020). 

3. Нємцов В. Д., Довгань Л. Є., Сімок Г. Ф. Менеджмент організацій: навч. посіб. Київ: 

ТОВ «УВПК», «ЕксОб», 2000. 392 с. 

4. Організація судових та правоохоронних органів : навч. посіб. для студ. юрид. спец. 

вищих навч. закл. освіти / І. Є. Марочкін, В. В. Афанасьев, В. С. Бабкова та ін. ; за ред. 

І. Є. Марочкіна, Н. В. Сібільової, О. М. Толочка. Харків : Право, 2000. 272 с. 

5. Прийняття управлінських рішень : навч. посіб./ Ю. Є. Петруня, Б. В. Літовченко, 

Т. О. Пасічник та ін. ; за ред. Ю. Є. Петруні. 3-тє вид., переробл. і доп. – Дніпропетровськ : 

Університет митної справи та фінансів, 2015. 209 с. 

 

Тема 8. Місце контролю в управлінні правоохоронною діяльністю 

 

1. Василенко В. А. Теорія і практика розробки управлінських рішень. Київ: ЦУЛ, 2003. 

420 с. 

2. Музичук О. М. Завдання контролю за діяльністю правоохоронних органів. Актуальні 

проблеми права: теорія і практика. 2010. № 18. С. 119-125. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/app_2010_18_16 (дата звернення: 25.05.2020). 

3. Медведєв В. С. Проблеми професійної деформації співробітників органів внутрішніх 

справ: теоретичні та прикладні аспекти. Київ, 1997. 

4. Кондратьєв Я. Ю. Роль керівника органу внутрішніх справ в удосконаленні 

правоохоронної діяльності. Київ, НАВСУ, 2000. 

 

Тема 9. Законність, дисципліна і відповідальність в організації управління 

правоохоронною діяльністю 

 

1. Дяченко В. І. Система правоохоронних органів : навч. посіб. Київ: КНЕУ, 2003. 320 с. 

2. Захарова О. С. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України. Київ: Юрінком 

Інтер, 2007. 352 с. 

3. Лопушинський І. П. Довіра до влади як державотворчий чинник в Україні. Теорія та 

практика державного управління і місцевого самоврядування. 2013. № 2. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttpdu_2013_2_23 (дата звернення: 25.05.2020). 

4. Проневич О. С. Довіра населення як критерій оцінювання ефективності діяльності 

правоохоронних органів. Форум права. 2015. № 5. С. 225–231. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index (дата звернення: 25.05.2020). 

5. Фатхутдінов В. Г. Правоохоронна діяльність: природа та гуманістичний вимір : 

монографія. Харків, Харк. нац. ун-т внутр. справ. 2008. 197 c. 

 

8. Інформаційні ресурси в Інтернеті 

1. http://www.rada.gov.ua – Офіційний сайт Верховної Ради України. 

2. http://www.president.gov.ua – Офіційний сайт Президента України. 

3. http://www.kmu.gov.ua – Офіційний сайт Кабінету Міністрів України. 

4. http://www.scourt.gov.ua – Офіційний сайт Верховного Суду України. 

5. http://www.court.gov.ua – Офіційний веб-портал «Судова влада України». 

6. http:// http://www.gp.gov.ua – Офіційний сайт Генеральної прокуратури України. 

7. http://www.nbuv.gov.ua – Сайт Національної бібліотеки України 

ім. В. І. Вернадського. 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/prno_2014_2_15
http://nbuv.gov.ua/UJRN/app_2010_18_16
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttpdu_2013_2_23
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index
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 Розробник програми:  

 Кравчук О.В.  доцент кафедри кримінального права та процесу, 

кандидат юридичних наук, доцент 

_______________________ О. В. Кравчук 

27 серпня 2019 року 

 

Схвалено кафедрою кримінального права та процесу 27 серпня 2019 року, 

протокол № 1. 

Завідувач кафедри _____________________ Л. П. Брич 

27 серпня 2019 року  

 

Декан юридичного факультету, доцент кафедри кримінального права та 

процесу, кандидат юридичних наук  

_______________________ С. А. Крушинський 

27 серпня 2019 року 

 

 

Погоджено методичною радою університету 27 серпня 2019 року, 

протокол № 1. 

Голова методичної ради _________________ І. Б. Ковтун 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

_______________________________________ 

Обліковий обсяг програми – 0,8 ум.др.арк. 
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Оновлення робочої програми:  

 

 Викладач дисципліни – доцент кафедри кримінального права та процесу, 

доктор наук з державного управління, кандидат юридичних наук, доцент  
 

_______________________ О. В. Кравчук 

04 січня 2021 року 

 

 

Схвалено кафедрою кримінального права та процесу 04 січня 2021 року, 

протокол № 11. 

Завідувач кафедри   _________________ Л.П. Брич 

04 січня 2021 року 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________ 

Обліковий обсяг оновлення – 0,1 ум.др.арк. 
 


