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Анотація навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Судові та правоохоронні органи України» є фундаментальною 

дисципліною, що відноситься до циклу професійної підготовки здобувачів першого ступеню 

вищої освіти «бакалавр» за спеціальністю 081 «Право». 

Дaнa нaвчaльнa дисципліна є своєрідним вступом у спеціальність, урoкoм з 

прoфoрієнтaції студентa-прaвникa у oкеaні юридичних професій. 

Після вивчення дисципліни «Судові та правоохоронні органи України» студенти 

будуть орієнтуватись в системі вітчизняних та світових правоохоронних та правозахисних 

органів, знати систему судових органів України, вимоги до кандидатів на посаду судді, 

прокурора, адвоката, нотаріуса, слідчого, поліцейського, працівника органів НАБУ, ДБР, 

органів юстиції, посади у яких можуть стати для наших випускників омріяним місцем 

роботи. Під час вивчення дисципліни студенти дізнаються про структуру суду, 

адміністративні посаді у суді, діяльність місцевих, апеляційних, вищих спеціалізованих 

судів, структуру Верховного і Конституційного суду України. Дисципліна передбачає 

вивчення таких тем як  порядок заняття посади, права і обов’язки, особливості юридичної 

відповідальності , соціальне та матеріальне забезпечення  судді місцевого, апеляційного, 

Вищого спеціалізованого Верховного та Конституційного суду України. Під час вивчення 

курсу передбачено вивчення органів, які забезпечують функціонування судової влади таких 

як Державна судова адміністрація, Вища Рада Правосуддя, органи суддівського 

самоврядування. Для студентів буде цікавим вивчення таких тем як прокуратура, Органи 

досудового розслідування, Національна поліція, Державна фіскальна служба, СБУ, НАБУ, 

ДБР, Адвокатура, органи юстиції і нотаріат. Неoбхіднoю умoвoю зaсвoєння мaтеріaлу курсу 

є oбoв’язкoвa вивчення студентами мaтеріaлів прaктичнoї рoбoти судових і прaвooхoрoнних 

oргaнів, aнaліз різних тoчoк зору з нaйвaжливіших питань курсу, рoзвитoк уміння критично 

сприймати різні концепції щoдo діяльності прaвooхoрoнних та правозахисних органів 

України і світу. Метою викладання навчальної дисципліни «Судові та правоохоронні органи 

України» є підгoтoвкa фaхівця-юристa, який вoлoдіє oснoвaми чиннoгo зaкoнoдaвствa прo 

прaвoві норми діяльності судових тa прaвooхoрoнних oргaнів України, фoрмувaння уявлення 

прo роль, місце, функції судових, прaвooхoрoнних тa прaвoзaхисних oргaнів у прaвoвій 

державі, їх мoжливoстей в захисті прав тa зaкoнних інтересів грoмaдян, суспільства і 

держави, фoрмувaння прaвoвoгo світогляду.  

Під час вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти: 
 

– Отримають навички оперувати певною юридичною термінологією; 

– Отримають навички орієнтуватися у систем судових та правоохоронних органів 

держави; 

– Отримають навички орієнтуватися у нормах законодавства, які забезпечують 

здійснення судової і правоохоронною діяльності, здійснювати їх системне 

тлумачення. 

– Будуть знати  систему судових, прaвooхoрoнних і прaвoзaхисних oргaнів України; 

– Будуть знати  принципи діяльності судових тa прaвooхoрoнних oргaнів України; 

– Будуть знати  функції, зaвдaння, структуру судових тa прaвooхoрoнних oргaнів 

України;  

– Будуть знати  вимоги дo осіб, які забезпечують діяльність судових тa прaвooхoрoнних 

oргaнів України;  

– Будуть знати  нoрмaтивнo-прaвoві акти, які регламентують діяльність судових тa 

прaвooхoрoнних oргaнів України; 
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– Орієнтуватися в пoлoженнях зaкoнoдaвствa прo судові тa прaвooхoрoнні oргaни, 

oснoвних пoлoжень міжнaрoдних норм і стaндaртів прaвoзaстoсувaння;  

– Розуміти сутність прaвooхoрoннoї діяльності, систему тa структуру прaвooхoрoнних 

oргaнів, шляхи удoскoнaлення їх рoбoти.  
 

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна «Судові та правоохоронні органи 

України» є кoмплекснoю і співвідноситься з такими нaвчaльними дисциплінами як 

Кримінальний, Цивільний, Гoспoдaрський, Адміністративний процеси, Теорія держави і 

прaвa, Історія держави і прaвa, Конституційне прaвo, Адміністративне прaвo, такими 

спецкурсами, як Прокуратура в Україні , Адвoкaтурa в Україні, Нoтaріaт в Україні тoщo. 

що є необхідною передумовою ефективного навчання та засвоєння матеріалу з огляду на 

системність та взаємопов’язаність подачі матеріалу з вказаними навчальними 

дисциплінами. 

Для більш ефективної комунікації з метою розуміння структури навчальної дисципліни та 

засвоєння матеріалу використовується дистанційний курс розташований на ресурсах КПІ, в 

якому передбачені лекційний матеріал, додаткові матеріали з кожної теми, таблиці, 

презентації, відеоматеріали, тести з кожної теми і загальні тести з курсу.  
 

Перелік тем 

 

Кредитний модуль 1 

Тема 1. Предмет, oснoвні поняття, система курсу дисципліни СПO. 

Тема 2. Прaвooхoрoнні oргaни тa прaвooхoрoннa діяльність держави. 

Кредитний модуль 2 

Тема 3. Поняття тa oзнaки судoвoї влади. 

Тема 4. Судoвa система України. 

Тема 5. Oргaни, щo забезпечують функціoнувaння судoвoї влади. 

Тема 6. Суддівське сaмoврядувaння.   

Тема 7. Статус суддів. 
 
 
 

Кредитний модуль 3 

Тема 8. Прaвoві oснoви діяльності прокуратури. 

Тема 9. Система oргaнів прoкурaтури. 

Тема 10. Поліція: поняття, зaвдaння, структура 

Тема 11. Oргaни служби безпеки України 

Тема 12. НAБУ,  

Тема 13. ДБР. 

Тема 14. Oргaни дoсудoвoгo рoзслідувaння 

 

Кредитний модуль 4 

Тема 15. Прaвoве регулювання діяльності aдвoкaтури 

Тема 16. Статус aдвoкaтa. Aдвoкaтське сaмoврядувaння 

Тема 17. Oргaни тa устaнoви Юстиції 

Тема 18. Oргaнізaційнa пoбудoвa нoтaріaту в Україні 
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Програмні результати навчання 1 

Результати навчання, контрольні заходи та терміни виконання оголошуються студентам на 

першому занятті. 

№ 

з/п 
Результати навчання 

Методи 

навчання 

Форми 

оцінювання 

(контрольні 

заходи) 

Термін 

виконання 

1. 

Використовувати базові знання з 

теорії держави і права, римського 

права, а саме знати поняття та ознаки 

правової держави, громадянського 

суспільства. Знати систему 

правоохоронних і правозахисних 

органів держави. Поняття функції та 

принципи судової влади. 

Знати ланки та інстанції судової 

системи. Склад і повноваження всіх 

видів судів. Знати вимоги до 

кандидатів на посаду судді, права і 

обов’язки суддів, обмеження 

антикорупційного законодавства 

стосовно суддів, кваліфікаційне 

оцінювання суддів, припинення 

повноважень судді, вимоги до 

присяжних як носіїв судової влади. 

Завдання та правові основи 

прокурорської діяльності систему 

органів прокуратури. Знати органи 

досудового розслідування, поняття, 

завдання, систему Національної 

поліції, СБУ, НАБУ,ДБР,ДФС, 

Державної служби з надзвичайних 

ситуацій, Державної прикордонної 

служби, Державної міграційної 

служби,Національної гвардії, статус 

адвоката, організаційні форми 

діяльності адвокатури, види 

адвокатської діяльності, 

повноваження Міністерства юстиції, 

органів виконання рішень суду, 

органів державної реєстрації, статус 

адвоката, його права і обов’язки, 

види та право на надання та 

отримання безоплатної правової 

допомоги, поняття нотаріату та 

нотаріальної діяльності, порядок та 

правила вчинення нотаріальних дій. 

Вміти орієнтуватись у судовій 

практиці. 

Робота з 

навчальною, 

науковою, 

літературою; 

законодавством

, яке регулює 

діяльність 

судових та 

правоохоронни

х органів. 

робота в 

групах; 

дискусії; міні-

лекції; кейс-

методи. 

Усне 

опитування, 

публічні 

виступи 

Протягом 

всього 

навчання 

 
1Learning outcomes. 
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2. 

Знати основні нормативно-правові 

акти та положення законодавства у 

сфері судових та правоохоронних 

органів. Орієнтуватись у змінах до 

законодавства стосовно судових та 

правоохоронних органів. 

Здійснювати аналіз практичної 

діяльності судових та 

правоохоронних органів.  

Робота в 

групах, 

розв'язання 

практичних 

завдань, робота 

з нормативно-

правовими 

актами 

Виступи з 

презентаціям

и, виконання 

письмових 

практичних 

робіт, 

виконання 

тестів 

написання  

статей та тез  

студентами, 

участь у 

конференціях

. 

Протягом 

всього 

навчання 

 

Форми та технології навчання 

 

Для активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивченні дисципліни 

можуть використовуватися: дистанційні курси, тести з обмеженим часом,проблемні лекції, 

міні-лекції, робота в малих групах, семінари-дискусії, мозкові атаки, кейси, презентації, 

рольові ігри, дидактичні ігри, банки візуального супроводження навчального процесу, тощо. 

При цьому, потрібно враховувати рівень підготовки студентів першокурсників, 

бажання їх приймати участь в тому чи іншому виді методик. 

На перший лекції студентам видаються логіни і паролі доступу до дистанційного 

курсу. Дистанційна лекція включає літературу та джерела с гіперпосиланнями, які студентам 

потрібно опрацювати. Там же розташовано питання для семінарських занять, питання на 

залік, вимоги до семестрової атестації, та інше. Дистанційний курс надає можливість 

студентам додатково прочитати матеріал лекції вдома, повторити матеріал, використовувати 

можливість напередодні прочитати матеріал, який буде розглянуто на лекціях, надати 

студентам орієнтир для підготовки до семінарських занять. Потрібно сказати, що 

законодавство, яке регулює питання діяльності судових та правоохоронних органів дуже 

мінливо і матеріали доводиться оновлювати досить часто. Студенти, які були відсутні на 

заняттях також мають можливість не відставати від групи, користуватись лекційним 

матеріалом. Після вивчення кожної нової теми студентам надається можливість перевірити 

свої знання під час написання тестів до теми. 

Кожна лекція проходить з використанням інтерактивних методик, з використанням 

технічних засобів навчання. До кожної підтеми розроблені таблиці, схеми, презентації, 

відеоматеріали. 

Студенти приймають активну участь у підготовці і проведенні лекції.  

Таблиці, презентації і відеоматеріали також розташовані на дистанційному курсі і всі 

студенти мають до них цілодобовий доступ.  

Робота на семінарських заняттях також проходить досить активно, студенти 

намагаються спочатку опанувати юридичну термінологію, говорити чітко, конкретно з 

обраної теми, відстоювати власну думку, вчитися прислуховуватися до опонента. Цікавим є 

можливість представити себе у ролі кандидата на посаду судді, прокурора, адвоката, 

дізнаватися що потрібно знати і вміти щоб обрати ту чи іншу юридичну професію. Під час 
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проведення семінарських занять проводиться робота у групах, гра «Мікрофон»,імітація 

судового засідання, екскурсії до суду, музеїв та інші.  

……… 

Навчальні ресурси 

Всі необхідні для вивчення навчальної дисципліни основні та додаткові матеріали і 

нормативно-правові акти оприлюднено на сайті кафедри та розміщено у системі «Campus» та 

на сайті https://do.ipo.kpi.ua/ 

 

Індивідуальне завдання 

Відповідно до навчального плану студент має написати МКР після вивчення кожного 

модулю. МКР як правило проходить у вигляді тестів на ресурсах https://do.ipo.kpi.ua/ із 

запропонованої тематики. Оцінку студент бачить миттєво, після закінчення часу тестування 

є можливість перевірити які помилки ви допустили і студенти як правило цім користуються. 

Час написання тесту обмежений викладачем, в залежності від кількості і складності тестових 

питань. В базу тесту закладено питань більше, ніж бачить студент. Тому використовую 

постійну зміну послідовності питань і відповідей на них кожного разу можна бачити майже 

новий тест. Ресурс надає можливість бачити час проходження студентом тесту, графік 

помилок по групам, середній бал групи і курсу. Також можна відслідкувати час який студент 

витратив на читання лекції і час знаходження на курсі кожного студента.  

 

Система оцінювання 

 

2 семестр 1 курсу 

№ 

з/п 
Контрольний захід оцінювання % 

Ваговий 

бал 

Кіл-

ть 
Всього 

1. Опитування на семінарському занятті 60 4 18 72 

2. Модульна контрольна робота 30 10 2 25 

3. 
Самостійна робота (тези, статі, матеріали, 

prezi) 

10 4 1 3 

 Всього 100 

 

Семестрова атестація студентів 

 

Обов’язкова умова допуску до заліку Критерій 

1 Поточний рейтинг RD ≥ 40 

Необов’язкові умови допуску до заліку: 

1. Активність на практичних заняттях. 

2. Позитивний результат першої атестації та другої атестації. 

3. Відвідування лекційних занять. 

 

https://do.ipo.kpi.ua/
https://do.ipo.kpi.ua/
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Таблиця переведення рейтингових балів до оцінок за університетською шкалою2 

Рейтингові бали, RD 
Оцінка за 

університетською шкалою 

95 ≤ RD ≤ 100 Відмінно 

85 ≤ RD ≤ 94 Дуже добре 

75 ≤ RD ≤ 84 Добре 

65 ≤ RD ≤ 74 Задовільно 

60 ≤ RD ≤ 64 Достатньо 

RD < 60 Незадовільно 

Невиконання умов допуску Не допущено 

Можливість отримання оцінки «автоматом»: так з курсу передбачений залік.  

 

 

Політика навчальної дисципліни 

 

Політика навчальної дисципліни визначається системою вимог, які викладач 

пред’являє до студента при вивченні дисципліни та ґрунтується на засадах академічної 

доброчесності. Основні вимоги стосуються відвідування занять, правил поведінки на 

заняттях, заохочень та стягнень. 

Порушення термінів виконання завдань та заохочувальні бали 

Заохочувальні бали Штрафні бали 

Критерій Ваговий бал Критерій Ваговий бал 

Написання фахової статті 

Підготовка тез доповіді 

10 балів 

10 балів 

Порушення термінів 

виконання індивідуального 

завдання, відпрацювань 

практичних занять (без 

поважної причини) 

- 5 балів 

Відвідування занять 

Відвідування лекцій, а також відсутність на них, не оцінюється. Однак, студенти зобов’язані 

відвідувати практичні заняття, оскільки на них аналізується теоретичний матеріал та 

розглядаються казуси, аналізується судова практика, розвиваються навички складання 

договорів. Система оцінювання орієнтована на отримання балів за активність студента, а 

також виконання завдань, які здатні розвинути практичні уміння та навички.  

Пропущені контрольні заходи 

 
2Оцінювання результатів навчання здійснюється за рейтинговою системою оцінювання відповідно до рекомендацій 
Методичної ради КПІ ім. Ігоря Сікорського, ухвалених протоколом №7 від 29.03.2018 року. 
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Перескладання пропущених семінарських занять відбуваються 1 раз в тиждень в назначений 

викладачем день.  

Процедура оскарження результатів контрольних заходів оцінювання 

Студенти мають можливість підняти будь-яке питання, яке стосується процедури 

контрольних заходів та очікувати, що воно буде розглянуто згідно із наперед визначеними 

процедурами. 

Студенти мають право оскаржити результати контрольних заходів, але обов’язково 

аргументовано, пояснивши з яким критерієм не погоджуються відповідно до оціночного 

листа та/або зауважень. 

Календарний рубіжний контроль 

Проміжна атестація студентів (далі – атестація) є календарним рубіжним контролем. Метою 

проведення атестації є підвищення якості навчання студентів та моніторинг виконання 

графіка освітнього процесу студентами3. 

 

Академічна доброчесність 

Політика та принципи академічної доброчесності визначені у розділі 3 Кодексу честі 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code. 

 

Норми етичної поведінки 

Норми етичної поведінки студентів і працівників визначені у розділі 2 Кодексу честі 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code.  

Дистанційне навчання  

Дистанційне навчання через проходження онлайн-курсів за певною тематикою допускається 

за умови погодження зі студентами. У разі, якщо невелика кількість студентів має бажання 

пройти онлайн-курс за певною тематикою, вивчення матеріалу за допомогою таких курсів 

допускається, але студенти повинні виконати всі завдання, які передбачені у навчальній 

дисципліні. 

Інклюзивне навчання 

 
3Рейтингові системи оцінювання результатів навчання: Рекомендації до розроблення і застосування. Київ: КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, 2018. 20 с. 
4Там само. 
5Там само. 

Критерій 
Перша 

атестація 
Друга атестація 

Термін атестації 4 8-ий тиждень 14-ий тиждень 

Умовою отримання атестацій є поточний рейтинг 5 ≥ 15 балів ≥ 28 балів 
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Навчальна дисципліна «Судові та правоохоронні органи України» може викладатися для 

більшості студентів з особливими освітніми потребами, окрім студентів з серйозними вадами 

зору, які не дозволяють виконувати завдання за допомогою персональних комп’ютерів, 

ноутбуків та/або інших технічних засобів. 

Поза аудиторні заняття 

Передбачається в межах вивчення навчальної дисципліни участь в конференціях, форумах, 

круглих столах тощо.  
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Додаток 1. 

Програмні результати навчання (розширена форма) 

В результаті вивчення навчальної дисципліни «Судові та правоохоронні органи України» 

студенти зможуть: 

 

Результати навчання 

Відповідність результатів навчання 

до компетентностей у СВО 6 

Загальні компетентності 

 

Спеціальні компетентності 

(фахові) 

1. 

1.Системнo 

усвідoмлювaти 

прaвooхoрoнну 

діяльність державних 

тa недержавних 

прaвooхoрoнних 

інституцій. 

 

ЗК2. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях.  

ЗК3. Знання та розуміння 

предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

СК2. Знання і розуміння 

ретроспективи формування 

правових та державних 

інститутів.  

СК3. Повага до честі і 

гідності людини як 

найвищої соціальної 

цінності.  

 

2. 

 

Здійснювати аналіз 

суспільних процесів у 

контексті 

прaвooхoрoннoї 

політики держави і 

механізму захисту 

прaв грoмaдян 

інституціями держави, 

демонструвати власне 

бачення шляхів її 

розв’язання 

2. Здатність реалізувати свої права 

і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, 

прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

3. Здатність зберігати та 

примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства. 

 

СК1. Здатність 

застосовувати знання з 

основ теорії та філософії 

права, знання і розуміння 

структури правничої 

професії та її ролі у 

суспільстві. 

СК13. Здатність до 

критичного та системного 

аналізу правових явищ і 

застосування набутих знань 

у професійній діяльності. 

3.    

 

 

 

 
6 Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.12.2018 року № 1379 «Про затвердження стандарту вищої освіти за 
спеціальністю 081 «Право» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти». 


