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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Розбудова правової держави потребує насамперед реалізації засад 
верховенства права, коли діяльність власне держави та її органів рег-
ламентована Конституцією, законами, іншими нормативно-право-
вими актами держави, а основний напрям такої діяльності полягає в 
забезпеченні прав і свобод людини.

Одним з важливих напрямів державної діяльності суверенної та 
незалежної України є правоохоронна діяльність, яка спрямована на 
забезпечення принципу верховенства права в суспільстві.

Завдання правоохоронної діяльності полягає в захисті встановле-
ного Конституцією України суспільного ладу держави, економічної та 
політичної систем, прав і законних інтересів громадян, підприємств, 
установ, організацій, суб’єктів усіх форм власності, економічної та те-
риторіальної цілісності України.

Особливе місце серед завдань правоохоронної діяльності посідає 
захист прав і свобод людини, її життя, здоров’я, честі, гідності, недо-
торканності та безпеки.

Навчальна дисципліна “Організація правоохоронної діяльності” 
ґрунтується на засадах здійснення правоохоронної діяльності уповнова-
женими органами, детально регламентованої законодавством України.

Мета курсу — розкрити значення правоохоронної діяльності для 
охорони прав і законних інтересів громадян, для зміцнення закон-
ності і правопорядку, для охорони інтересів держави і суспільства.

У результаті вивчення курсу студенти повинні:
• знати сутність організації правоохоронної діяльності, законо-

давство України, що регламентує здійснення правоохоронної 
діяльності;

• вміти правильно тлумачити і застосовувати норми чинного за-
конодавства України, що регламентує здійснення правоохорон-
ної діяльності, самостійно поповнювати і поглиблювати свої 
знання, вивчати, обґрунтовувати і обстоювати свою правову 
позицію, захищати права, свободи і законні інтереси громадян, 
юридичних осіб, інтереси держави та суспільства.

Курс “Організація правоохоронної діяльності” передбачає вивчен-
ня 32 тем.

Рекомендовані нормативно-правові акти, підручники та спеціаль-
на література допоможуть студентам самостійно поглибити свої 
знання із зазначених у навчальному курсі питань, а також виконати 
контрольну роботу та скласти іспит.
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Зарубіжний досвід організації правоохоронної діяльності

Разом годин: 216

ЗМІСТ  
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Змістовий модуль І. Правоохоронні органи та правоохоронна 
діяльність

Тема 1. Правоохоронна діяльність: поняття, ознаки, функції
Поняття правоохоронної діяльності, її ознаки. Завдання та мета 

правоохоронної діяльності. Організація правоохоронної діяльності. 
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Захист прав і свобод людини і громадянина. Забезпечення законності 
і правопорядку. Боротьба зі злочинністю. Захист конституційного 
ладу, суверенітету, економічної і правової системи України.

Основні напрями (функції) правоохоронної діяльності. Співвід-
ношення конституційного контролю, правосуддя, організаційного 
забезпечення діяльності судів, прокурорського нагляду, виявлення 
і розслідування злочинів, надання юридичної допомоги і захисту у 
кримінальних справах.

Література [1–26]

Тема 2. Правоохоронні органи України: система, структура, 
повноваження

Загальна характеристика правоохоронних органів країни, їх сис-
тема і класифікація.

Державні правоохоронні органи і недержавні утворення, що ство-
рюються для надання сприяння в охороні прав та інтересів фізичних 
і юридичних осіб, для забезпечення правопорядку. Їх взаємодія.

Контроль і нагляд за законністю діяльності правоохоронних ор-
ганів.

Література [1; 3; 4; 6; 7; 9; 11–15; 17–26]

Тема 3. Чинне законодавство й інші правові акти  
про правоохоронні органи

Загальна характеристика законодавства й інших правових актів 
про правоохоронні органи та їх діяльність; їх класифікація.

Класифікація правових актів за видами джерел: Конституція Ук-
раїни; акти Президента України й Уряду України; нормативні акти 
міністерств і відомств.

Класифікація правових актів за змістом.
Характеристика основних положень міжнародних документів, що 

стосуються організації і діяльності правоохоронних органів.
Література [1–17; 20–26]

Змістовий модуль ІІ. Органи розкриття і розслідування злочинів 
Тема 4. Органи розкриття і розслідування злочинів
Виявлення і розслідування злочинів і викриття осіб, винних у їх-

ньому вчиненні, як одна з найважливіших правоохоронних функцій. 
Види цієї діяльності: оперативно-розшукова діяльність, дізнання та 
досудове слідство (загальна характеристика).
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Поняття розшуку. Загальна характеристика розшукової діяль-
ності.

Поняття досудового розслідування і його форми.

Література [1–3; 5; 6; 18–26; 30]

Тема 5. Оперативно-розшукова діяльність
Оперативно-розшукова діяльність: поняття, коло органів, наділе-

них правом її здійснення, юридичне значення результатів оператив-
но-розшукової діяльності.

Цілі, завдання, функції ОРД. Принципи ОРД.
Соціальна роль ОРД, її співвідношення із суміжними видами юри-

дичної діяльності.

Література [1–3; 5; 18–26; 30]

Тема 6. Дізнання
Поняття дізнання, його види. Завдання дізнання. Провадження 

дізнання.
Співвідношення дізнання й ОРД.
Органи дізнання: поняття, види і компетенція. Органи дізнання в 

системі МВС України, їх структура.
Правове становище особи, яка провадить дізнання.

Література [1–6; 18–26; 30]

Тема 7. Досудове слідство
Поняття досудового слідства. Органи досудового слідства, їх види.
Органи досудового слідства в системі МВС України, їх структура.
Слідчий, його правовий статус. Процесуальні повноваження слід-

чого. Відносини слідчого з органом дізнання, прокурором, начальни-
ком слідчого відділу, судом.

Література [1; 3; 4; 6; 18–26; 30]

Змістовий модуль ІІІ. Державні органи забезпечення охорони 
правопорядку і безпеки 

Тема 8. Державні органи забезпечення охорони правопорядку 
і безпеки

Поняття безпеки та її основні об’єкти. Поняття та сутність націо-
нальної безпеки. Принципи забезпечення безпеки. Суб’єкти забезпе-
чення безпеки. Сили і засоби забезпечення безпеки.
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Поняття охорони правопорядку. Принципи забезпечення охорони 
правопорядку. Суб’єкти забезпечення охорони правопорядку. Сили і 
засоби забезпечення охорони правопорядку.

Література [1; 6; 10; 12; 14; 16–27; 39]

Тема 9. Рада національної безпеки та оборони України
Рада національної безпеки та оборони України: структура, завдан-

ня і принципи діяльності. Основні напрями діяльності РНБОУ, її 
повноваження.

Характеристика законодавства, що регламентує діяльність РНБОУ.

Література [1; 6; 8; 10; 12; 14; 16–27; 39]

Тема 10. Служба безпеки України
Служба безпеки України: структура, завдання і принципи діяль-

ності. Основні напрями діяльності СБУ, її повноваження.
Характеристика законодавства, що регламентує діяльність СБУ.

Література [1; 6; 8; 10; 16; 18–27; 39]

Тема 11. Інші державні органи забезпечення безпеки
Інші державні органи забезпечення безпеки. Служба зовнішньої 

розвідки. Державна прикордонна служба України. Органи державної 
охорони. Органи урядового зв’язку й інформації. Їх загальна характе-
ристика, основні завдання і повноваження.

Література [1; 8; 10; 14–27; 39]

Змістовий модуль IV. Органи внутрішніх справ
Тема 12. Органи внутрішніх справ
Органи внутрішніх справ: основні завдання, функції і принципи 

діяльності.
ОВС у системі правоохоронних органів. Система ОВС, основні 

напрями діяльності.
МВС України: завдання, функції, структура, повноваження.

Література [1–3; 5; 8; 18–26]

Тема 13. Міліція
Міліція як складова органів внутрішніх справ. Завдання і система, 

принципи її діяльності. Права й обов’язки міліції.
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Міліція як один з органів дізнання, її повноваження.
Контроль за діяльністю міліції.

Література [1–3; 5; 8; 18–23]

Тема 14. Кримінальна міліція
Кримінальна міліція як складова міліції України. Правові засади 

її функціонування. Завдання, система, принципи її діяльності. Права 
й обов’язки кримінальної міліції.

Література [1–3; 5; 8; 20–26]

Тема 15. Інші підрозділи органів внутрішніх справ
Інші підрозділи органів внутрішніх справ. Органи внутрішніх 

справ на транспорті. Правові засади їх функціонування. Завдання, 
система, принципи їх діяльності. Права й обов’язки.

Література [1–3; 5; 8; 18–22]

Змістовий модуль V. Інші правоохоронні органи
Тема 16. Прокуратура України
Прокуратура України: структура, завдання, функції і принципи 

діяльності. Основні напрями діяльності прокуратури України, її пов-
новаження. 

Правові засади її функціонування. Права й обов’язки.
Література [1; 4; 5; 8; 18–26; 41]

Тема 17. Органи кримінально-виконавчої системи
Державний Департамент з питань виконання покарань: завдання, 

функції і принципи діяльності.
Система органів і установ виконання покарань, підпорядкованих 

Департаменту з питань виконання покарань, їх організаційна струк-
тура.

Література [1; 8; 18–26; 41]

Тема 18. Внутрішні війська
Внутрішні війська МВС України: основні завдання, функції та 

принципи діяльності.
Внутрішні війська МВС України у системі правоохоронних ор-

ганів. 

Література [1; 13; 18–26; 41]
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Тема 19. Податкові органи
Податкові органи й органи податкової міліції. Їх система, функції, 

принципи діяльності, завдання.
Основні напрями діяльності та повноваження. 

Література [1; 9; 18–26; 41]

Тема 20. Митні органи
Митні органи, їх система, функції, принципи діяльності й основні 

завдання.
Основні напрями діяльності та повноваження.

Література [1; 18–26; 41]

Змістовий модуль VI. Служба в органах, що здійснюють  
правоохоронну діяльність 

Тема 21. Служба в органах, що здійснюють правоохоронну 
діяльність. Професійна етика їх працівників

Порядок проходження служби. Правовий і соціальний захист пра-
цівників. Відповідальність працівників.

Професійна етика працівників.
Література [1–6; 13; 15; 18–26]

Тема 22. Взаємодія державних органів забезпечення охорони 
правопорядку і безпеки

Поняття, сутність і значення взаємодії державних органів забезпе-
чення охорони правопорядку і безпеки.

Правова регламентація взаємодії державних органів забезпечення 
охорони правопорядку і безпеки. Порядок взаємодії. Принципи взає-
модії.

Література [1–6; 13; 15; 18–24]

Тема 23. Контроль і нагляд за діяльністю державних органів 
забезпечення правопорядку і безпеки

Поняття, сутність і значення контролю і нагляду за діяльністю 
державних органів забезпечення правопорядку і безпеки.

Правова регламентація контролю і нагляду за діяльністю держав-
них органів забезпечення правопорядку і безпеки. Порядок контролю 
і нагляду. Принципи взаємодії.

Література [1–6; 13; 15; 18–22]
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Змістовий модуль VIІ. Органи юстиції
Тема 24. Органи юстиції
Поняття органів юстиції, їх завдання і система. Основні напрями 

діяльності органів юстиції. Організація нормотворчої діяльності, під-
готовка проектів нормативних актів, систематизація і кодифікація 
законодавства. Координація діяльності щодо розвитку юридичних 
послуг. Забезпечення кадрами органів, установ і організацій юстиції, 
підвищення їхньої професійної майстерності. Участь у міжнародно-
правовій охороні прав і законних інтересів громадян.

Роль органів юстиції в організації і діяльності судів, адвокатури, 
нотаріату, юридичних служб підприємств, установ і відомств.

Вища рада юстиції.

Література [1; 7; 11; 18–26]

Тема 25. Юридична служба підприємств
Юридична служба на підприємствах, в установах і організаціях, 

її завдання і порядок організації. Повноваження з правового забез-
печення діяльності установ, підприємств і організацій, у складі яких 
вона утворена.

Література [1; 7; 18–26]

Тема 26. Нотаріат
Організаційні основи нотаріальної діяльності. Місце нотаріату в 

правоохоронній системі. Роль нотаріату в забезпеченні юридичної 
допомоги, захисті прав і законних інтересів фізичних і юридичних 
осіб.

Нотаріальне діловодство. Законодавство про нотаріат. Нотаріаль-
на палата: її повноваження й органи; порядок утворення і завдання.

Література [1; 7; 18–24]

Тема 27. Нотаріус
Нотаріус: порядок утворення і ліквідації посади; наділення повно-

важеннями і припинення повноважень. Нотаріальний округ. Вимоги 
до осіб, які призначаються на посаду нотаріуса. Права й обов’язки но-
таріуса. Обмеження в діяльності нотаріуса.

Дії, прирівняні до нотаріально засвідчених. Особи, які їх здійсню-
ють. Компетенція посадових осіб органів виконавчої влади і консуль-
ських установ.
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Відповідальність нотаріуса. Контроль за діяльністю нотаріуса. 
Нотаріальні дії й основні правила їх здійснення.

Література [1; 7; 18–22]

Змістовий модуль VIІІ. Участь громадян, громадських 
об’єднань, недержавних організацій  
у здійсненні правоохоронної діяльності

Тема 28. Участь громадян у здійсненні правоохоронної  
діяльності

Роль і значення участі громадян України у здійсненні правоохо-
ронної діяльності. Колективні й індивідуальні форми участі грома-
дян в охороні прав та інтересів особи, суспільства і держави, в охороні 
громадського порядку і забезпеченні громадської безпеки.

Література [1; 18–26]
Тема 29. Громадські об’єднання, що безпосередньо беруть 

участь у забезпеченні правопорядку
Громадські об’єднання, що безпосередньо беруть участь у забезпе-

ченні правопорядку. Добровільні народні дружини. Громадські пунк-
ти охорони громадського порядку. Позаштатні співробітники міліції.

Громадські об’єднання, утворені місцевими органами самовряду-
вання.

Література [1; 18–26]

Тема 30. Недержавні організації, що беруть участь  
у здійсненні правоохоронної діяльності

Приватна детективна й охоронна діяльність, її місце в системі пра-
воохоронної діяльності. Правові засади і види приватної детективної 
й охоронної діяльності.

Види приватних детективних і охоронних підприємств.
Приватний детектив і приватний охоронець, їхнє правове стано-

вище.
Література [1; 18–26]

Змістовий модуль ІХ. Історичний і зарубіжний досвід  
організації правоохоронної діяльності

Тема 31. Історичний досвід організації правоохоронної діяльності
Правоохоронна діяльність: історичний аналіз. Забезпечення за-

конності і правопорядку. Боротьба зі злочинністю.
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Основні напрями здійснення правоохоронної діяльності на різних 
історичних етапах розвитку суспільства.

Література [1; 18–26]

Тема 32. Зарубіжний досвід організації правоохоронної  
діяльності

Поняття правоохоронної діяльності у законодавстві зарубіжних 
країн. Завдання та мета правоохоронної діяльності. Захист прав і сво-
бод людини і громадянина. Забезпечення законності і правопорядку. 
Боротьба зі злочинністю.

Основні напрями правоохоронної діяльності у зарубіжних краї-
нах. 

Література [1; 18–26]

ВКАЗІВКИ  ДО  ВИКОНАННЯ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ

Контрольна робота має бути написана українською мовою обся-
гом 8–10 сторінок формату А4 друкованого тексту з обов’язковим 
використанням 5–10 літературних джерел (законодавчих і відомчих 
нормативних актів, наукової літератури тощо).

До контрольної роботи необхідно скласти план (вступ; основна 
частина, що містить 2–3 питання, які розкривають зміст теми; корот-
кі висновки; список використаної літератури, нормативних актів, ін-
ших джерел).

У вступі слід визначити завдання, які ставить перед собою сту-
дент, та мету обрання саме цієї теми, її актуальність.

В основній частині необхідно розкрити суть і зміст окремих пи-
тань теми, посилаючись на наявні друковані та нормативні джерела, 
зазначивши власне ставлення до питань, що розкриваються.

У висновках необхідно зазначити конкретний власний внесок 
студента у висвітлення теми роботи, які нові публікації, нормативні 
акти, інші джерела використано ним при її підготовці.

У роботі повинні бути посилання на джерела, які цитуються або 
за якими робляться узагальнення, висвітлюється суть і зміст теми. 
Ці посилання можна розміщувати у тексті як у дужках, так і у виг-
ляді підрядкових посилань наприкінці сторінки. Нумерація посилань 
може вестися послідовно від першого до останнього, а також з номера 
першого на кожній сторінці.

Наприкінці роботи необхідно навести список використаної літе-
ратури із зазначенням прізвища та ініціалів автора, назви праці, місця 
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і року видання. Літературні та інші джерела у списку необхідно роз-
міщувати в алфавітному порядку за прізвищами авторів або назвами 
праць.

Нормативні акти необхідно розміщувати перед літературними 
джерелами за їх юридичним значенням: закони України, укази Пре-
зидента України, постанови Уряду України, інші положення.

Контрольну роботу виконують студенти всіх форм навчання. Тему 
контрольної роботи студент вибирає за останньою цифрою номера 
своєї залікової книжки. На титульній сторінці контрольної роботи 
слід зазначити номер залікової книжки.

ТЕМИ  КОНТРОЛЬНИХ  РОБІТ

1. Правоохоронна діяльність.
2. Організація правоохоронної діяльності.
3. Правоохоронні органи України.
4. Законодавство про правоохоронні органи.
5. Органи розкриття і розслідування злочинів.
6. Поняття розшуку.
7. Поняття досудового розслідування.
8. Оперативно-розшукова діяльність.
9. Дізнання.

10. Органи дізнання.
11. Органи досудового слідства в системі МВС України.
12. Досудове слідство.
13. Державні органи забезпечення охорони правопорядку і безпеки.
14. Національна безпека України.
15. Охорона правопорядку.
16. Рада національної безпеки та оборони України.
17. Служба безпеки України.
18. Державні органи забезпечення безпеки.
19. Служба зовнішньої розвідки.
20. Державна прикордонна служба України.
21. Органи державної охорони.
22. Органи урядового зв’язку й інформації.
23. Органи внутрішніх справ.
24. Міліція.
25. Кримінальна міліція.
26. Підрозділи органів внутрішніх справ.
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27. Прокуратура України.
28. Органи кримінально-виконавчої системи.
29. Державний Департамент з питань виконання покарань.
30. Внутрішні війська.
31. Податкові органи.
32. Митні органи.
33. Служба в органах, що здійснюють правоохоронну діяльність.
34. Взаємодія державних органів забезпечення охорони правопоряд-

ку і безпеки.
35. Контроль і нагляд за діяльністю державних органів забезпечення 

правопорядку і безпеки.
36. Органи юстиції.
37. Юридична служба підприємств.
38. Нотаріат.
39. Нотаріус.
40. Участь громадян у здійсненні правоохоронної діяльності.
41. Громадські об’єднання, що безпосередньо беруть участь у забез-

печенні правопорядку.
42. Недержавні організації, що беруть участь у здійсненні правоохо-

ронної діяльності.
43. Історичний досвід організації правоохоронної діяльності.
44. Зарубіжний досвід організації правоохоронної діяльності.

ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ

1. Основні поняття дисципліни: система, структура, повноваження 
правоохоронних органів.

2. Поняття правоохоронної діяльності, її ознаки, завдання і цілі.
3. Організація правоохоронної діяльності.
4. Основні напрями (функції) правоохоронної діяльності.
5. Співвідношення конституційного контролю, правосуддя, органі-

заційного забезпечення діяльності судів, прокурорського нагляду, 
виявлення і розслідування злочинів, надання юридичної допомо-
ги і захисту у кримінальних справах.

6. Загальна характеристика правоохоронних органів, їх система і 
класифікація.

7. Державні правоохоронні органи і недержавні утворення, що ство-
рюються для надання сприяння в охороні прав та інтересів фізич-
них і юридичних осіб і забезпечення правопорядку.
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8. Контроль і нагляд за законністю діяльності правоохоронних ор-
ганів.

9. Загальна характеристика законодавства й інших правових актів 
про правоохоронні органи та їх діяльність, їх класифікація.

10. Класифікація правових актів за видами джерел: Конституція 
України; акти Президента України й Уряду України; нормативні 
акти міністерств і відомств.

11. Характеристика основних положень міжнародних документів, 
що стосуються організації і діяльності правоохоронних органів.

12. Органи розкриття і розслідування злочинів.
13. Поняття розшуку. Загальна характеристика розшукової діяль-

ності.
14. Поняття досудового розслідування та його форми.
15. Оперативно-розшукова діяльність: поняття, коло органів, наділе-

них правом її здійснення, юридичне значення результатів опера-
тивно-розшукової діяльності.

16. Соціальна роль ОРД, її співвідношення із суміжними видами 
юридичної діяльності.

17. Поняття дізнання, його види.
18. Органи дізнання, їх види і компетенція.
19. Співвідношення дізнання й ОРД.
20. Правове становище особи, яка провадить дізнання.
21. Міліція як один з органів дізнання, її повноваження.
22. Міліція та її роль у виявленні, попередженні, припиненні і розслі-

дуванні злочинів, боротьбі з іншими правопорушеннями.
23. Поняття досудового слідства.
24. Органи досудового слідства, їх види. 
25. Слідчий, його правовий статус. Процесуальні повноваження 

слідчого. Відносини слідчого з органом дізнання, прокурором, 
начальником слідчого відділу, судом.

26. Поняття безпеки та її основні об’єкти.
27. Поняття та сутність національної безпеки. Принципи забезпечен-

ня безпеки.
28. Поняття охорони правопорядку.
29. Рада національної безпеки та оборони України.
30. Характеристика законодавства, що регламентує діяльність  

РНБОУ.
31. Служба безпеки України: система, основні завдання і принципи 

діяльності.
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32. Основні напрями діяльності СБУ, її повноваження.
33. Характеристика законодавства, що регламентує діяльність СБУ.
34. Інші державні органи забезпечення безпеки. Їх загальна характе-

ристика, основні завдання і повноваження.
35. Служба зовнішньої розвідки.
36. Державна прикордонна служба України.
37. Органи державної охорони. 
38. Органи урядового зв’язку й інформації.
39. Органи внутрішніх справ, їх основні завдання і принципи діяль-

ності.
40. ОВС у системі правоохоронних органів.
41. Система ОВС, основні напрями діяльності.
42. МВС України: завдання, функції, структура, повноваження.
43. Міліція як складова органів внутрішніх справ.
44. Завдання, система, принципи діяльності міліції.
45. Права й обов’язки міліції.
46. Кримінальна міліція як складова міліції України.
47. Прокуратура України: структура, завдання, функції і принципи 

діяльності.
48. Органи кримінально-виконавчої системи.
49. Державний Департамент з питань виконання покарань: завдання, 

функції і принципи діяльності.
50. Система органів і установ виконання покарань, підпорядкова-

них Департаменту з питань виконання покарань, їх організаційна 
структура.

51. Внутрішні війська.
52. Внутрішні війська МВС України у системі правоохоронних ор-

ганів.
53. Податкові органи й органи податкової міліції. 
54. Митні органи, їх система, основні завдання, напрями діяльності 

та повноваження.
55. Служба в органах, що здійснюють правоохоронну діяльність.
56. Порядок проходження служби. Правовий і соціальний захист 

працівників. Відповідальність працівників.
57. Поняття, сутність і значення взаємодії державних органів забез-

печення охорони правопорядку та безпеки.
58. Поняття, сутність і значення контролю та нагляду за діяльністю 

державних органів забезпечення правопорядку і безпеки.
59. Органи юстиції, їх завдання і система. Основні напрями діяль-

ності органів юстиції.
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60. Організація нормотворчої діяльності, підготовка проектів норма-
тивних актів, систематизація і кодифікація законодавства.

61. Координація діяльності із розвитку юридичних послуг. Забезпе-
чення кадрами органів, установ і організацій юстиції, підвищення 
їхньої професійної майстерності. Участь у міжнародно-правовій 
охороні прав і законних інтересів громадян.

62. Роль органів юстиції в організації і діяльності судів, адвокатури, 
нотаріату, юридичних служб підприємств, установ і відомств.

63. Вища рада юстиції.
64. Юридична служба на підприємствах, в установах і організаціях, її 

завдання і порядок організації.
65. Повноваження з правового забезпечення діяльності установ, під-

приємств і організацій, у складі яких вона утворена.
66. Організаційні основи нотаріальної діяльності.
67. Місце нотаріату в правоохоронній системі.
68. Роль нотаріату в забезпеченні юридичної допомоги, захисті прав і 

законних інтересів фізичних і юридичних осіб.
69. Нотаріальне діловодство.
70. Законодавство про нотаріат.
71. Нотаріальна палата: її повноваження й органи; порядок утворен-

ня і завдання.
72. Обмеження в діяльності нотаріуса. Нотаріальне діловодство.
73. Законодавство про нотаріат. 
74. Нотаріальна палата: її повноваження й органи, порядок утворен-

ня і завдання. Нотаріальна палата. 
75. Нотаріус.
76. Нотаріальний округ.
77. Вимоги до осіб, які призначаються на посаду нотаріуса.
78. Права й обов’язки нотаріуса.
79. Дії, прирівняні до нотаріально засвідчених. Особи, які їх здійсню-

ють.
80. Компетенція посадових осіб органів виконавчої влади і консуль-

ських установ.
81. Відповідальність нотаріуса.
82. Контроль за діяльністю нотаріуса. 
83. Нотаріальні дії й основні правила їх здійснення.
84. Недержавні організації, що беруть  участь у здійсненні правоохо-

ронної діяльності.
85. Участь громадян у здійсненні правоохоронної діяльності.
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86. Роль і значення участі громадян України у здійсненні правоохо-
ронної діяльності.

87. Колективні й індивідуальні форми участі громадян в охороні прав 
та інтересів особи, суспільства і держави, охороні громадського 
порядку і забезпеченні громадської безпеки.

88. Громадські об’єднання, що безпосередньо беруть участь у забез-
печенні правопорядку.

89. Історичний досвід організації правоохоронної діяльності.
90. Зарубіжний досвід організації правоохоронної діяльності.
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