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Вступ 

Програму навчальної дисципліни “Судові та правоохоронні органи” складено 

відповідно до освітньої програми 081 “Право” бакалаврського рівня вищої освіти , 

спеціальності    спеціалізації. Навчальна дисципліна належить до циклу загальної/  

професійної підготовки. Статус навчальної дисципліни – обов’язкова. Обсяг навчальної 

дисципліни 4 кредиту ЄКТС.  

Міждисциплінарні зв’язки: Судові та правоохоронні органи  перебуває у 

взаємозв'язку з іншими юридичними науками. Теорією і історією держави і права України і 

зарубіжних країн, галузевими науками, міжнародним правом, адміністративним правом, 

конституційним,цивільним та кримінальним, кримінально – процесуальним, цивільно – 

процесуальним правом» та ін.. 

Ця навчальна дисципліна одночасно являє собою певною мірою введення у 

спеціальність і повинна дати первинне загальне уявлення про особливості роботи в судових 

та правоохоронних органах, що певною мірою може вплинути і на обрання майбутньої 

професії. 

1. Метa та завдання нaвчaльнoї дисципліни. 

1.1.Метa нaвчaльнoї дисципліни: є підгoтoвкa фaхівця-юристa, який вoлoдіє oснoвaми 

чиннoгo зaкoнoдaвствa прo прaвoві нoрми діяльнoсті судoвих тa прaвooхoрoнних oргaнів 

Укрaїни, фoрмувaння уявлення прo рoль, місце , функції судoвих, прaвooхoрoнних тa 

прaвoзaхисних oргaнів у прaвoвій держaві, їх мoжливoстей в зaхисті прaв тa зaкoнних 

інтересів грoмaдян, суспільствa і держaви, фoрмувaння прaвoвoгo світoгляду. 

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів 

 здатностей: 

− оперувати певною юридичною термінологією; 

− орієнтуватися у систем судових та правоохоронних органів держави; 

− орієнтуватися у нормах законодавства, які забезпечують здійснення судової і 

правоохоронною діяльності, здійснювати їх системне тлумачення. 

1.2. Основні завдання навчальної дисципліни. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння 

навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання: 

знання: 

- Системи судових, правоохоронних і правозахисних органів України; 

- вимог до осіб, які забезпечують діяльність судових та правоохоронних органів 

України;  

- нормативно-правові актів, які регламентують діяльність судових та 

правоохоронних органів України; 

- правового статусу судді, прав і обов’язків суддів та працівників інших 

правоохоронних органів; 

- основ взаємодії правоохоронних органів України між собою та з 

міжнародними органами, які захищають права громадян та протидіють 

злочинності. 

 

уміння: 

- тлумачити положення статей законодавства про судові та правоохоронні органи;  



- визначати повноваження судових та правоохоронних органів щодо розмежування 

компетенції по практиці застосування законодавства. 

- характеризувати сутність судової влади, її ознаки, принципи та методи реалізації;  

- характеризувати сутність правоохоронної діяльності, систему та структуру 

правоохоронних органів, шляхи удосконалення їх роботи;  

- тлумачити чинне законодавство про судоустрій, про порядок створення і 

функціонування правоохоронних органів. 

- аналізувати правовідносини, що виникають в зв’язку з діяльністю правоохоронних 

органів; 

- системно усвідомлювати правоохоронну діяльність державних та недержавних 

правоохоронних інституцій; 

- формулювати і тлумачити цілі й завдання діяльності правоохоронних органів; 

- додержуватися вимог закону, 

- орієнтуватися в положеннях законодавства про судові та правоохоронні органи, 

основних положень міжнародних норм і стандартів правозастосування.  

 

досвід: 

 

- нaдaвaти юридичну oцінку законодавства у судoвій тa прaвooхoрoнній системі; 

- фoрмувaти  умoвивoди – виведення з oднoгo aбo декількoх суджень у сфері діяльнoсті 

судoвих тa прaвooхoрoнних oргaнів нoвoгo;  

- генерувaти пoняття – пізнaння сутнoсті предметів і явищ у межaх юридичнoї нaуки в 

їх істoтних зв’язкaх тa віднoсинaх, узaгaльнення їх істoтних oзнaк; 

- oперувaти прoфесійнoю юридичнoю термінoлoгією. 

 

1.2. Oснoвними зaвдaннями вивчення дисципліни «Судoві тa прaвooхoрoнні oргaни 

Укрaїни» є зaсвoєння теoретикo - прaвoвих пoлoжень, щo стoсуються пoняття і системи 

судoвих тa прaвooхoрoнних oргaнів, їх кoмпетенції, oргaнізaції діяльнoсті тa взaємoдії з 

oргaнaми держaвнoї влaди тa недержaвних структур, які співпрaцюють у системі 

прaвoвoгo зaхисту тa прaвoвoї oхoрoни. 

 

2.Структура навчальної дисципліни 

 

Рoзпoділ нaвчaльнoгo чaсу дисципліни пoдaнo відпoвіднo дo рoбoчoгo нaвчaльнoгo 

плaну. 

Нa вивчення нaвчaльнoї дисципліни відвoдиться зa деннoю фoрмoю 120 гoдини 4 

кредити EСTS., aудитoрних гoдин 72 гoд., з них лекцій – 36 гoдин, прaктичних зaнять 36 

гoд., сaмoстійнa рoбoтa 48 гoд., зa зaoчнoю фoрмoю 60 гoдин., aудитoрних гoдин 10 гoд., з 

них лекцій – 8 гoдин, прaктичних зaнять 2 гoд., сaмoстійнa рoбoтa 50 гoд.. 

 

 

 

 

 

Рекoмендoвaний рoзпoділ нaвчaльнoгo чaсу 
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Деннa 

Всьoгo 4 120 36 36 - 48 Зaлік 

1 1 24 6 6  12  

2 1 28 8 8 - 12  

 3 1 32 10 10 - 12  

 4 1 36 12 12 - 12  

Зaoчнa 

Всьoгo 4 60 8 2 - 50 Зaлік 

1 1 12 2 -- - 10  

2 1 20 - -- - 20  

3 1 16 4 2- - 10  

4 1 12 2 - - 10  

 

3. Зміст навчальної дисципліни  

1. Правоохоронна діяльність  

2. Судова система України  

3. Правоохоронні органи України 

4. Правозахисні органи України 

 

Модуль 1. Правоохоронна діяльність  

 

Тема 1.1. Предмет, основні поняття, система курсу Судові та правоохоронні 

органи України. 

Предмет і система курсу "Судові та правоохоронні органи України". Поняття 

правоохоронного органу. Правоохоронна діяльність, її основні ознаки та напрямки 

діяльності. Законодавчі джерела курсу, їх класифікація. Значення курсу "Судові та 

правоохоронні органи України". Основні поняття курсу "Судові та правоохоронні органи 

України", а також предмет і система курсу. Поняття судової діяльності. Значення курсу 

"Судові та правоохоронні органи України" для вивчення інших юридичних дисциплін. 

Тема 1.2. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність держави 

Загальна характеристика правоохоронної діяльності держави: поняття, зміст, ознаки, 

види. Поняття правоохоронної діяльності та її основні ознаки. Ознаки правосуддя та його 

визначення. Конституційні та галузеві принципи правосуддя та їх характеристика: - 

Правоохоронні органи держави: поняття, система та загальна характеристика 

Види правоохоронних органів та їх повноваження. Координація правоохоронної 

діяльності. Правозахисні органи. 

 

Модуль 2. Судова система України  

 

Тема 2.1. Поняття та ознаки судової влади 



Генезис інституту судової влади в Україні. Поняття судової влади, ії характерні 

ознаки. Форми реалізації судової влади. Функції судової влади. Поняття принципів судової 

влади. Їх система і значення. 

Тема 2.2. Судова система України 

Поняття та складові судової системи:рівні (ланки) та судові інстанції. Принципи 

побудови судової системи. Місцеві суди: види, склад, повноваження. Голова суду:порядок 

призначення і повноваження. Вищі спеціалізовані суди: види і повноваження. Структурний 

склад вищого спеціалізованого суду. Місце Верховного суду у судовій системі. Завдання та 

основні принципи діяльності Конституційного Суду України. Повноваження 

Конституційного Суду України. Склад, порядок формування Конституційного суду України. 

Вимоги, що ставляться до кандидатів у судді Конституційного Суду України. Форми 

звернення та суб'єкти, які мають право звертатися до Конституційного Суду України. 

Рішення і висновки Конституційного Суду України, їх значення. Завдання Конституційного 

Суду України та принципи діяльності. Склад, порядок формування та статус суддів 

Конституційного Суду України. Повноваження Голови Конституційного Суду України та 

його заступників. Конституційне подання і конституційне звернення. Відкриття провадження 

у справі в Конституційному Суді України. 

Тема 2.3. Органи, що забезпечують функціонування судової влади. 

Органи. яки забезпечують функціонування судової влади. Статус, повноваження та 

система органів державної судової адміністрації. Вища Рада правосуддя, порядок обрання та 

повноваження. Порядок обрання та повноваження Вищої кваліфікаційної комісії судів 

України. Державна Судова адміністрація: статус і система органів. Повноваження Державної 

судової адміністрації. Вища рада правосуддя: статус, склад та порядок формування, ії 

повноваження. Вища кваліфікаційна комісія суддів: склад та порядок формування. 

Національна школа суддів України: статус і структура.  

Тема 2.4. Суддівське самоврядування 

Органи суддівського самоврядування: завдання, види, повноваження. Діяльність 

органів суддівського самоврядування. Функції та завдання органів суддівського 

самоврядування. Збори суддів. Конференції суддів,Ради суддів. З’їзд суддів України. Рада 

суддів України. 

Тема 2.5. Статус суддів 

Суддя – носій судової влади. Гарантії незалежності суддів. Вимоги, що ставляться до 

кандидатів на посаду судді. Обрання на посаду судді безстроково. Обов’язки судді 

Обмеження судді. Вимоги антикорупційного законодавства щодо суддів. Особливості 

юридичної відповідальності суддів. Приводи та підстави дисциплінарної відповідальності 

судді. Процедура дисциплінарного провадження стосовно суддів. Кваліфікаційне 

оцінювання судді. Звільнення судді з посади: підстави, порядок, правові наслідки. Право 

судді на відставку. Соціальне та матеріальне забезпечення суддів. Присяжні як носії судової 

влади. Вимоги до присяжних. Списки присяжних. Гарантії діяльності присяжних під час 

виконання ними своїх обов’язків у суді. 

 

Модуль 3 . Правоохоронні органи України 

 

Тема 3.1. Правові основи  прокурської  діяльності 

Виникнення, становлення і розвиток прокуратури. Місце прокуратури в системі 

органів державної влади Правові основи прокурорської діяльності Завдання прокурорської 



діяльності Засади організації та діяльності прокуратури: поняття, класифікація і 

характеристика  

Тема 3.2. Система органів прокуратури. 

Система органів прокуратури. Функції прокуратури України на сучасному етапі. Їх 

загальна характеристика. Правовий статус прокурорів. Вимоги до кандидатів на посаду 

прокурора. Зайняття посади прокурора місцевої прокуратури. Звільнення прокурора з 

посади. Адміністративні посади в органах прокуратури. Дисциплінарна відповідальність 

прокурора. Дисциплінарне провадження щодо прокурора. Прокурорське самоврядування: 

завдання та організаційні форми. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів: склад та 

повноваження. 

Тема 3.3. Поняття, система та завдання органів внутрішніх справ  

Місце органів внутрішніх справ в системі правоохоронних органів. Поняття, 

завдання, основні напрямки діяльності та система органів внутрішніх справ. Структура і 

компетенція Міністерства внутрішніх справ України. Призначення Міністра внутрішніх 

справ та його повноваження. 

Тема 3.4. . Поліція: поняття, завдання, структура 

Національна поліція: поняття, завдання, система, принципи поліції . Правовий статус 

і вимоги до осіб, які приймаються на службу в поліцію. 

Тема 3.5. Органи служби безпеки України 

Поняття органів Служби безпеки України: основні завдання та повноваження. 

Структура Центрального управління Служби безпеки України і його компетенція. 

Регіональні органи та орган військової контррозвідки Служби безпеки України. Поняття 

оперативно-розшукової діяльності, її завдання та органи, на які вона покладена. Кадри 

Служби безпеки України. Правові гарантії осіб, які беруть участь у забезпеченні державної 

безпеки. Розвідки світу. 

Тема 3.6. Національне антикорупційне бюро України 

Національне антикорупційне бюро України: правові основи, завдання та принципи. 

Загальна структура Національного антикорупційного бюро України. Директор 

Національного антикорупційного бюро України: вимоги, порядок призначення та 

повноваження. Статус працівників Національного антикорупційного бюро України. 

Повноваження Національного антикорупційного бюро України. 

Тема 3.7. Органи досудового розслідування 

Поняття досудового слідства в Україні. Структура та завдання слідчих апаратів, що 

діють в Україні. Головне слідче управління МВС України, його склад, структура та 

компетенція. Структура Головного слідчого управління податкової міліції. Поняття 

досудового слідства. Процесуальний статус слідчого. Начальник слідчого відділу, його 

права. Структура головного слідчого управління податкової міліції. Слідчі податкової 

міліції. Вимоги до кандидатів на посаду слідчого податкової міліції. Контроль і нагляд за 

діяльністю органів досудового слідства. Дізнання як одна із форм досудового слідства. 

Завдання та основні принципи. Поняття органів дізнання, їх система, структура. Форми 

дізнання.  

 

Модуль 4. Правозахисні органи України 

 

Тема 4.1. Правове регулювання діяльності адвокатури 



Поняття та сутність інституту адвокатури. Правове регулювання адвокатської 

діяльності. Принципи адвокатської діяльності. Організаційні форми діяльності адвокатури. 

Спілки та асоціації адвокатів. Види адвокатської діяльності. 

Тема 4.2. Статус адвоката. Адвокатське самоврядування 

 Статус адвоката: вимоги та порядок набуття.  

Права та обов’язки адвоката. Адвокатська таємниця. Основні принципи адвокатської етики. 

Гарантії адвокатської діяльності. Зупинення та припинення права на заняття адвокатською 

діяльністю. Дисциплінарна відповідальність адвоката. Адвокатське самоврядування. 

Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури: склад, структура та повноваження. 

Безоплатна правова допомога: види, право на надання та отримання. 

Тема 4.3. Органи та установи Юстиції 

Oргaни тa устaнoви юстиції: системa тa прaвoві зaсaди. Міністерствo юстиції Укрaїни: 

структурa, oснoвні зaвдaння тa стaтус. Пoвнoвaження Міністерствa юстиції Укрaїни. 

Департамент виконавчої служби. Департамент з питань виконання кримінальних 

покарань.(Постанова Кабміну від від 24 січня 2020 р. № 20). Департамент державної  

реєстрaціі та нотаріату. Держaвнa aрхівнa службa Укрaїни. 

 

Тема 4.4. Організаційна побудова нотаріату в Україні 

Поняття нотаріату та нотаріальної діяльності, її форми, правові основи та гарантії 

здійснення. Право на заняття нотаріальною діяльністю. Статус нотаріуса, його права та 

обов’язки. Організаційна побудова нотаріату в Україні. Особливості приватної нотаріальної 

діяльності: порядок реєстрації та вимоги до робочого місця  Відповідальність нотаріуса 

Підстави і порядок зупинення та припинення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса 

Нотаріальні дії: порядок та правила вчинення . 

 

 

4. Рекомендована тематика семінарських занять 

 

Модуль 1. Судова та правоохоронна діяльність  

 

Тема 1.1. Основні категорії дисципліни «Судові та правоохоронні органи 

України» 

План семінарського заняття  

1. Предмет і система курсу "Судові та правоохоронні органи України". 

2.Правоохоронна діяльність, її основні види, ознаки та напрямки діяльності. 3. Законодавчі 

джерела курсу, їх класифікація. 4. Значення курсу "Судові та правоохоронні органи України. 

5.Взаємозв’язок СПО з іншими навчальними дисциплінами." 

Тема 1.2. Поняття правоохоронних та правозахисних органів   

План семінарського заняття  

1.Поняття правоохоронного органу України. 2.Поняття спеціального 

правоохоронного органу України. 3.Система та загальна характеристика судових та 

правоохоронних органів України. 4.Правозахисні органи; поняття й загальна характеристика. 

5.Поняття, ознаки та повноваження правозахисних органів. 6.Структура судових та 

правоохоронних і правозахисних органів. 7.Міжнародні стандарти організації та 

функціонування судових та правоохоронних органів. 8.Система норм національного 

законодавства щодо регулювання діяльності судових та правоохоронних органів України. 



 

Модуль 2. Судова система України  

 

Тема 2.1. Загальна характеристика судової влади 

План семінарського заняття  

1.Генезис інституту судової влади в Україні.2. Поняття судової влади, її характерні 

ознаки. 3. Поняття і види судочинства. 4. Функції судової влади. 5.Суд як орган судової 

влади. 6.Судді як носії судової влади. 7.Участь народу у здійснені судочинства. 8.Вимоги до 

присяжних. 9.Списки присяжних. 10. Хто увільняються від виконання повноважень 

присяжних. 11. Гарантії діяльності присяжних під час виконання ними своїх обов’язків у 

суді. 

Тема 2.2. Загальна характеристика судової системи. 

План семінарського заняття  

1. Судова система в Україні, компетенція судів та їх основні завдання. 2. Поняття 

правосуддя і його відмінні ознаки. 3. Суд як орган правосуддя. 4. Принципи правосуддя, їх 

юридичне значення. 5.Система та завдання судів загальної юрисдикції. 6. Концепція судово-

правової реформи. 7. Місцеві суди, основні завдання, склад, формування. 8. Апеляційні суди, 

основні принципи діяльності, склад і порядок формування. 9. Верховний Суд, основні його 

органи, повноваження. 10. Вищі спеціалізовані суди. 11. Завдання, принципи діяльності та 

місце Конституційного Суду в судовій системі України. 12. Склад, порядок формування 

Конституційного суду України. 13. Вимоги, що ставляться до кандидатів у судді 

Конституційного Суду України. 14. Форми звернення та суб'єкти, які мають право звертатися 

до Конституційного Суду України. 15. Рішення і висновки Конституційного Суду України, їх 

значення.  

Тема 2.3.Суддівське самоврядування. Органи яки забезпечують 

функціонування судової влади. 

План семінарського заняття  

1.Функції та завдання органів суддівського самоврядування. 2.Збори суддів. 3. З’їзд 

суддів України. 4.Рада суддів України. 5.Органи. яки забезпечують функціонування судової 

влади. 6.Статус, повноваження та система органів державної судової адміністрації. 7.Вища 

Рада правосуддя, порядок обрання та повноваження. 8.Порядок обрання та повноваження 

Вищої кваліфікаційної комісії судів України. 9.Кваліфікаційні комісії, кваліфікаційна 

атестація та дисциплінарна відповідальність суддів судів загальної юрисдикції.  

 

Модуль 3 Правоохоронні органи України. 

 

Тема 3.1. Принципи організації та діяльності прокуратури 

План семінарського заняття  

1.Виникнення, становлення і розвиток прокуратури. 2.Завдання прокурорської 

діяльності. 3.Правові основи прокурорської діяльності 4. Місце прокуратури в системі 

органів державної влади. 5. Характеристика принципів організації і діяльності прокуратури. 

6. Функції прокуратури. 7. Система органів прокуратури. 8.Офіс Генерального прокурора.  

Генеральний прокурор та його повноваження. 9.Правовий статус прокурорів. 10. Вимоги до 

кандидатів на посаду прокурора. 

Тема 3.2. Реформування прокуратури 

План семінарського заняття  



1.Функції прокуратури України на сучасному етапі, їх загальна характеристика. 

2.Порядок зайняття посади прокурора місцевої прокуратури. 3.Звільнення прокурора з 

посади. 4.Адміністративні посади в органах прокуратури. 5.Дисциплінарна відповідальність 

прокурора. 6.Дисциплінарне провадження щодо прокурора. 7.Прокурорське самоврядування: 

завдання та організаційні форми. 

Тема 3.3. Міністерство внутрішніх справ України 

План семінарського заняття  

1.Історія МВС України. 1. Місце органів внутрішніх справ в системі правоохоронних 

органів. 2. Поняття, завдання, основні напрямки діяльності та система органів внутрішніх 

справ. 3. Структура і компетенція Міністерства внутрішніх справ України. 3.Функції МВС 

України.  Призначення Міністра внутрішніх справ та його повноваження.  

Тема 3.4. Повноваження поліції. Державна фіскальна служба України 

План семінарського заняття  

1.Поліція: поняття, завдання, структура, функції. 2.Повноваження поліції. 

3.Правовий статус і вимоги до осіб, які приймаються на службу в поліцію 4.Державна 

фіскальна служба України: історія створення, діяльність. 5.ДФС,митні органи у структурі 

ДФС. 6.Державна прикордонна служба. 7.Державна служба з надзвичайних ситуацій. 

8.Національна гвардія. 9.Державна міграційна служба. 

Тема 3.5. Повноваження СБУ 

 План семінарського заняття  

1.Завдання і правові підстави діяльності СБУ. 2.Повноваження органів Служби 

безпеки України. 3.Контроль та нагляд за діяльністю Служби безпеки України. 4.Шляхи 

вдосконалення правового забезпечення внутрішньої та зовнішньої безпеки України.. 

5..Антитерористичний центр при СБУ України, його структура та напрямки діяльності. 

6.Суб”екти боротьби з тероризмом. 7.Розвідки світу. 

Тема 3.6. Національне антикорупційне бюро України 

План семінарського заняття  

1.Національне антикорупційне бюро України: правові основи, завдання та принципи. 

2.Загальна структура Національного антикорупційного бюро України. 3. Директор 

Національного антикорупційного бюро України: вимоги, порядок призначення та 

повноваження. 4.Статус працівників Національного антикорупційного бюро України. 5. 

Повноваження Національного антикорупційного бюро України.  

Тема 3.7. Система, завдання, компетенція органів досудового розслідування 

План семінарського заняття  

1. Поняття органів дізнання, їх система та структура, завдання та основні принципи 

діяльності. 2. Основні функції та форми дізнання. 3. Строки і порядок провадження дізнання. 

4. Повноваження керівника органу дізнання та особи, що проводить дізнання. 

 

Модуль 4 Правозахисні органи України. 

 

Тема 4.1. Види адвокатської діяльності 

План семінарського заняття  

1.Поняття та сутність інституту адвокатури. 2.Правове регулювання адвокатської 

діяльності. 3. Поняття, завдання та принципи організації і діяльності адвокатури України. 

4.Організаційні форми діяльності адвокатури. 5.Спілки та асоціації адвокатів. 6.Види 



адвокатської діяльності. 7. Правила адвокатської етики. 8.Кваліфікаційно-дисциплінарна 

комісія адвокатури. 9.Дисциплінарна відповідальність адвоката.  

Тема 4.2. Дисциплінарна відповідальність адвоката 

План семінарського заняття  

1.Права та обов’язки адвоката. 2.Зупинення та припинення права на заняття 

адвокатською діяльністю. 3.Дисциплінарна відповідальність адвоката. 4.Стан і 

реформування адвокатури в Україні. 

Тема 4.3.Органи юстиції України. Державна виконавча служба 

План семінарського заняття  

1. Система органів та установ юстиції в Україні. 2. Міністерство юстиції України як 

центральний апарат в системі органів юстиції. 

3. Поняття, завдання та функції державної виконавчої служби. 4. Законодавство що 

регулює діяльність державної виконавчої служби. 5. Система та структура органів державної 

виконавчої служби. 6. Правовий статус державного та приватного  виконавця. 7. Порядок 

здійснення виконавчого провадження. 8. Завдання та правовий статус органів реєстрації 

актів громадського стану, та експертних установ, що входять в систему органів юстиції 

України. 

9. Основні напрями діяльності юстиції в Україні з питань Асоціації з Євросоюзом. 

10.Реєстраційна служба. 

Тема 4.4. Нотаріат України 

План семінарського заняття  

1.Поняття нотаріату та нотаріальної діяльності. 2.Право на заняття нотаріальною 

діяльністю. 3.Види нотаріальної діяльності. 4. Повноваження нотаріусів, по здійсненню 

нотаріальних дій. 5.Нотаріус його права та обов'язки. 6.Статус нотаріуса. 7.Організаційна 

побудова нотаріату в Україні. 8.Нотаріальні дії. 9.Порядок вчинення нотаріальних дій. 

10.Нотаріальна таємниця і гарантії її дотримання. 11.Відповідальність нотаріуса.12.Підстави 

і порядок зупинення та припинення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса. 13.Стан і 

реформування нотаріату в Україні. 

 

5. Рекомендований перелік лабораторних робіт (комп’ютерних практикумів) 

Не передбачено навчальним планом. 

 

6. Рекомендовані індивідуальні завдання 

Опрацьовуючи навчальний матеріал дисципліни «Судові та правоохоронні органи 

України», студенти виконують індивідуальне семестрове завдання шляхом написання МКР 

на денній формі навчання та ДКР на заочній. Виконання індивідуального завдання  сприяє 

поглибленню і розширенню теоретичних знань студентів з окремих тем дисципліни, 

розвиває навички самостійної роботи з навчальною та науковою літературою, сприяє 

формуванню вміння використовувати знання для вирішення відповідних практичних 

завдань. Варіанти ДКР  наводиться у додатку до робочої програми. 

 

 

 

 

 

7. Рекомендована література 



Нормативно-правові акти: 
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діяльність: Навч. посібник. — К.: Атака. — 2009. — 512 с. 
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78. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник / В.С. 

Ковальський (кер. авт. кол.), В.Т. Білоус, СЕ. Демський та ін.; Відп. ред. Я. Кондратьєв.- К.: 

Юрінком Інтер, 2012. 

79. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Підручник / О.С. Захаров, В.С. 
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101. Приймаченко Д. Співвідношення понять "організаційне забезпечення судів", 

"Організаційне управління в судах" та "судове управління" / Д. Приймаченко, Р. Ігонін 

// Слово національної школи суддів України. – 2013. – № 1. – С. 57–66.  

102. Тесленко М. Окремі аспекти взаємовідносин Конституційного Суду України і суддів 

загальної юрисдикції // Право України. — 2003. — № 12. — С. 6 — 11. 

103. Фурса С.Я., Фурса Є.І. Нотаріат в Україні. Теорія і практика: Навч. посібник для студ. 

вищ. навч. закл.. — К. : А.С.К., 2011. — 976с. 

104. Штанько О.Ф. Про вдосконалення системи досудового слідства в Україні Проблеми 

пенітенціарної теорії і практики. — К., 2001. — № 6. — С. 19-24. 

Інформаційні ресурси: 

105. icpo.centrmia.gov.ua (сайт Національного центрального бюро Інтерполу в Україні) 

106. www.echr.coe.int (сайт Європейського Суду з прав людини) 

107. www.eurocourt.org.ua (український портал практики Європейського суду з прав людини) 

108. www.gurt.org.ua (сайт Ресурсного центру розвитку громадських організацій "Гурт") 

109. www.internetrights.org.ua (портал правозахисних організацій, які діють в Інтернет)  

110. www.interpol.int (сайт Міжнародної організації кримінальної поліції) 

111. www.khpg.org (сайт Харківської правозахисної групи) 

112. www.ngo.org.ua (віртуальний ресурсний центр організацій громадського сектора) 

113. www.un.kiev.ua(сайт представництва ООН в Україні) 

114. www.upp.org.ua (український правозахисний портал) 

 

 

8. Засоби діагностики успішності навчання 

 

Питання на залікову співбесіду є у додатку до програми , тестові  завдання. 

 

9. Методичні рекомендації 

Обсяги розділів лекційного матеріалу з курсу «Судові та правоохоронні органи 

Укураїни», що пропонуються до опрацювання студентами, чітко визначаються 

запланованою кількістю годин, відведених на відповідні аудиторні та позааудиторні заняття. 

На деяких семінарах для студентів денної форми навчання передбачено здійснення 

поточного контролю (експрес-контролю) засвоєння матеріалу студентами. Експрес-контроль 

знань студентів проводиться за темою попередньої лекції чи семінару. 

Відповідно до педагогічного навантаження і розподілу навчального часу навчальної 

дисципліни викладач призначає час щотижневих індивідуальних консультацій.Для більш 

ефективної комунікації викладача та студентів використовується електронна пошта та 

месенджер Viber, розроблено дистанційний курс на платформі дистанційного навчання 

"Сікорський" в якій розміщуються повня тексти лекції, семінарських занять та тести з 100 
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питань до кожної теми. З закладених до тестів питань студент бачить 20-30. Питань які 

шляхом автоматичного вибіркового шляху бачать студенти. Тести використовуються з 

обмеженим часом на виконання. Приблизно 0,5 хвилин на питання.  На кожну лекцію до 

кожного питання теми розроблені  таблиці, презентації, відеоматеріали, додаткові матеріали 

і практичні  завдання. Аналогічно проходить і дистанційне навчання студентів. 

Студенти заочної форми навчання користуються матеріалами лекції, і також пишуть тести та 

пишуть і завантажують до системи дистанційного навчання "Сікорський"  ДКР. Для цього 

передбачена окрема система завантаження відповідей на семінарські завдання для денної 

форми навчання та ДКР для заочної форми навчання під час дистанційного навчання. 

На першій лекції викладач повідомляє адресу розташування на платформі 

дистанційного навчання "Сікорський" та логіни і паролі для кожного студента для входу на 

курс. Який вони вивчають. Студенти заочного відділення також отримують адресу сайту і 

логіни і паролі на перший зустрічі, або на пошту групи. Навчальні тести дозволяють 

студентам перевірити рівень засвоєння лекційного матеріалу, підготуватися до експрес-

контролю на семінарах та до семестрової атестації. Після проходження навчального тесту 

студент має змогу переглянути запитання та відповіді на них.  Також студенти мають змогу 

обговорити з викладачем окремі, незрозумілі для них питання тестів і лекції. Обмеження за 

кількістю проходження навчальних тестів відсутнє, а низькі результати у жодному випадку 

не є підставою погіршення залікової оцінки.  

Залік з навчальної дисципліни відбувається у формі тесту. Обов’язковим є складання 

заліку для тих, хто набрав від 40 до 59 рейтингових балів протягом семестру. Студенти, 

рейтинг яких складає 60 і більше балів, заліковий тест проходять за бажанням з метою 

підвищення підсумкової оцінки. При цьому, семестровий рейтинг студента анулюється і 

підсумкова оцінка ставиться виходячи з суми балів, отриманих за заліковий тест. 

У процесі підготовки до практичних занять студенти повинні використовувати 

законодавчу, спеціальну та навчальну літературу, різні періодичні та наукові видання, в яких 

наведені актуальні дані щодо системи судових та правоохоронних органів, список яких 

розроблено до є кожної лекції. Враховуючи. що законодавча база курсу постійно змінюється. 

студентам обов’язково потрібно напередодні проходження тесту уважно перечитати лекції 

розташовані на  платформі дистанційного навчання "Сікорський". 

 

Студенти, які були відсутні на семінарському занятті, відпрацьовують тему цього 

заняття самостійно і здають її викладачеві або завантажують відповідь до дистанційного 

курсу у спеціальну рубрику «Завантаження семінарських занять». Необхідною умовою 

засвоєння матеріалу курсу є обов’язкова самостійна робота студентів над кожною темою, 

вивчення матеріалів практичної роботи судових і правоохоронних органів, аналіз різних 

точок зору з найважливіших питань курсу, розвиток уміння критично сприймати різні 

концепції щодо діяльності правоохоронних органів. При вивченні дисципліни “Судові та 

правоохоронні органи України” слід спиратися на закріплені у Конституції України 

принципи верховенства права, пріоритетності забезпечення прав і законних інтересів 

людини і громадянина, конституційні засади судочинства. Організовуючи дискусію на 

семінарському занятті, викладач повинен намагатись залучити до обговорення питання або 

проблеми якнайбільшу кількість студентів академічної групи. На семінарських заняттях 

бажано застосовувати елементи інтерактивних занять, ділових ігор та ін. Під час проведення 

ділової гри, проводячи судове засідання, або моделюючи виступ адвоката або прокурора на 

суді, студенти можуть краще засвоїти навчальний матеріал, виробити практичні навички 

застосування своїх правових знань.   

Важливим у належній підготовці студента є вироблення в нього вміння працювати з 

нормативно-правовими актами, іншими документами, які мають юридичне значення. 

Ознайомлюючись із новим для себе законом, кодексом, постановою, інструкцією, слід, 

насамперед, намагатись виявити сферу їх застосування (тобто, зміст суспільних відносин, які 

ними врегульовуються), мету і завдання їх створення, наскільки детально певний 



нормативний акт врегульовує відповідні відносини. Необхідно ознайомитись зі структурою 

документа, намагаючись зрозуміти логіку його побудови (тобто, викладення нормативного 

матеріалу) і зміст основних положень. Такий аналіз дозволить студенту не лише краще 

засвоїти інформацію, що міститься у документі, але й в подальшому швидше знаходити 

потрібну правову норму при виникненні, наприклад, певного практичного юридичного 

питання. На заняттях викладач має давати загальну характеристику основних нормативно-

правових актів, які стосуються теми заняття, наочно розкривати їх структуру і зміст 

головних положень.    

Якщо студента в процесі його самостійної роботи або аудиторних занять зацікавило 

певне конкретне питання або проблема, доцільно дослідити її детальніше шляхом, зокрема, 

написання тез на конференцію, або наукових статей під керівництвом викладача з цієї 

проблематики.  

 

4. Оцінювання результатів навчання 

 

1.1. Денна форма навчання 

 

Рейтинг студента з навчальної дисципліни складається з балів, які він отримує за: 

1) З відповідей на семінарських заняттях;  

2) модульних контрольних робіт після кожної теми курсу; 

 

 

Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання 

1. Відповідь на семінарських заняттях  

Ваговий бал – 5 (r k = 5). Максимальна кількість балів за відповіді на семінарських 

заняттях дорівнює 5 балів  в середньому = 40 балів. 

Критерії оцінювання відповідей: 

• «відмінно», повна відповідь на поставлене питання; студент вільно орієнтується в 

матеріалі, знає термінологію, наводить приклади, відповідає на запитання – 5 балів; 

• «добре», відповідь потребує невеликих уточнень, студент знає матеріал, наводить 

шаблонні приклади – 4 бали;  

• «задовільно», відповідь потребує суттєвих доповнень; студент плутається  в термінології 

та не може відповісти на уточнюючі запитання, не може навести приклади – 3 бали; 

• «незадовільно», відповідь не відповідає вимогам на 3 бали – 0 балів. 

2. Модульна контрольна робота 

Ваговий бал – 13. Максимальна кількість балів за дві модульні контрольні роботи – 26 

балів. 

Критерії оцінювання: 

• «відмінно», повна відповідь ( не менше 90% потрібної інформації)  на всі питання 

модульної контрольної роботи; студент вільно орієнтується в поданому матеріалі – 12 

-13 балів; 

• «добре», студент надав відповіді на 75% питань модульної контрольної роботи; 

відповіді на всі питання контрольної потребують уточнень – 10 - 11 балів; 

• «задовільно», студент надав відповіді на 60% питань модульної контрольної роботи; 

відповіді потребують суттєвих уточнень, недостатнє володіння матеріалом – 8 - 9 

балів; 

• «незадовільно», відповідь не відповідає вимогам на 8 балів, студент не орієнтується в 

матеріалі, вкрай обмежена відповідь –  0 балів. 

 

3. Експрес-контроль на семінарських заняттях 



Ваговий бал – 3. Максимальна кількість балів за 8 експрес-контрольних – 24 бали. 

Критерії оцінювання: 

• «відмінно», повні та правильні відповіді; студент вільно орієнтується в поданому 

матеріалі – 3 бали; 

• «добре», запитання розкриті, але є незначні помилки; окремі питання  потребують 

уточнень – 2,5 бали; 

• «задовільно»,  відповідь поверхнева, потребує суттєвих доповнень та уточнень – 2 

бали. 

• «незадовільно», відповідь не відповідає вимогам на 2 бали – 0 балів. 

 

Таким чином, максимальна кількість балів, яку може отримати студент протягом 

семестру, дорівнює: 

5*7+13*2+3*8+15=100 балів. 

Перевірка: студент, який отримав мінімальні позитивні бали за всіма рейтинговими 

заходами, повинен мати у підсумку не менш ніж  

R * 0,6=100*0,6 = 60 балів. 

3х7 + 8х2 + 2х8 + 9 = 62 бали. 

 

Заохочувальні бали нараховуються за: 

Заохочувальні бали 

• повідомлення на семінарському занятті за результатами опрацювання новітньої 

наукової  літератури – 3 бали; 

• доповідь на Днях Науки – 3 бали. 

• Написання тез на конференцію 5б. 

• Написання наукової статті 10 б. 

Для отримання заліку з навчальної дисципліни «автоматом» потрібно мати рейтинг не 

менш ніж 60 балів, а також зараховані модульні контрольні роботи Студенти , які наприкінці 

семестру мають рейтинг менше 60 балів, а також ті, хто хоче підвищити оцінку у системі 

ECTS, пишуть заліковий тест. При цьому попередній рейтинг студента з навчальної 

дисципліни скасовується і він отримує оцінку з урахуванням результатів залікового тесту та 

балів за індивідуальне завдання, яка є остаточною. 

Критерії оцінювання залікового тесту наступні: 

• «відмінно» отримує студент, який дав правильні відповіді не менше, ніж на 90 % 

запитань (36 правильних відповідей) – 77-85 балів;  

• «добре» отримує студент, який дав правильні відповіді не менше, ніж на 75 % 

запитань (30 правильних відповідей) – 64-76 балів; 

• «задовільно» отримує студент, який дав правильні відповіді не менше, ніж на 60 % 

запитань (24 правильних відповідей) – 51-63 бали; 

• «незадовільно» отримує студент, який правильно відповів менше ніж на 60% запитань 

– 0 балів. 

 

Залікова оцінка формується шляхом переведення суми балів, отриманих за: 

- семестрові завдання (для тих, хто отримує залік «автоматом») або  

- заліковий тест для тих, хто складав залік. 

згідно з таблицею, наведеною нижче. 

 

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 

Не зарахована жодна з МКР та/або 5 і більше 

експрес-контролів 
Не допущено 

 

 

1.2. Заочна форма навчання 

 

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, які він отримує за: 

1) доповідь на практичному занятті; 

2) ДКР; 

3) заліковий тест. 

 

Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання 

4. Доповідь на практичному занятті  

Ваговий бал – 10 (r k = 10).  

Критерії оцінювання відповідей: 

• «відмінно», повна відповідь на поставлене питання; студент вільно орієнтується в 

матеріалі, знає термінологію, наводить приклади, відповідає на запитання – 10 балів; 

• «добре», відповідь потребує невеликих уточнень, студент знає матеріал, наводить 

шаблонні приклади – 8-9 балів;  

• «задовільно», відповідь потребує суттєвих доповнень; студент плутається  в термінології 

та не може відповісти на уточнюючі запитання, не може навести приклади – 7 балів; 

• «незадовільно», відповідь не відповідає вимогам на 6 балів – 0 балів. 

 

5. Домашня контрольна робота (ДКР) 

В домашній контрольній роботі два запитання, кожне з яких оцінюється у 15 балів. 

Максимальна кількість балів за ДКР – 30 балів. 

Критерії оцінювання: 

• «відмінно», повна відповідь ( не менше 90% потрібної інформації)  на всі питання 

домашньої контрольної роботи; студент вільно орієнтується в поданому матеріалі – 14 

-15 балів; 

• «добре», студент надав відповіді на 75% питань модульної контрольної роботи; 

відповіді потребують уточнень – 11 - 13 балів; 

• «задовільно», студент надав відповіді на 60% питань модульної контрольної роботи; 

відповіді потребують суттєвих уточнень, недостатнє володіння матеріалом – 9 - 10 

балів; 

• «незадовільно», відповідь не відповідає вимогам на 9 балів, студент не орієнтується в 

матеріалі, вкрай обмежена відповідь –  0 балів. 

 

6. Заліковий тест 

Тест містить 30 закритих запитань, кожна правильна відповідь оцінюється в 2 бали.  

Максимальна кількість балів за заліковий тест складає 60 балів. 

До залікового тесту не допускаються студенти, які не здали ДКР. 

Критерії оцінювання залікового тесту наступні: 

• «відмінно» отримує студент, який дав правильні відповіді не менше, ніж на 90 % 

запитань (27 правильних відповідей) – 54-60 балів;  

• «добре» отримує студент, який дав правильні відповіді не менше, ніж на 75 % 

запитань (22 правильних відповідей) – 45-53 балів; 

• «задовільно» отримує студент, який дав правильні відповіді не менше, ніж на 60 % 

запитань (18 правильних відповідей) – 36-44 бали; 



• «незадовільно» отримує студент, який правильно відповів менше ніж на 60% запитань 

– 0 балів. 

Таким чином, загальний (підсумковий) рейтинг студента розраховується як сума 

фактично отриманих балів за трьома означеними видами робіт. Максимально можливий 

загальний бал студента складає 100 балів (10+15*2+60). 

Підсумковий рейтинг студента переводиться до залікової оцінки згідно з таблицею. 

 

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 

Не зарахована жодна з МКР та/або 5 і більше 

експрес-контролів 
Не допущено 

 

 

   Максимальна сума балів складає 100. До заліку не допускаються студенти, які не 

здали ДКР.  

5. Рекомендована література 

Нoрмaтивнo-прaвoві aкти: 

 

 

1. Кoнституція Укрaїни: прийнятa нa п’ятій сесії Верхoвнoї Рaди Укрaїни 28 червня 

1996 рoку // Відoмoсті Верхoвнoї Рaди Укрaїни. – 1996. – № 30. – Ст. 141 (з 

нaступними змінaми) 

2. Кoнвенція прo зaхист прaв людини і oснoвoпoлoжних свoбoд від 4 листoпaдa 1950 р.- 

Режим дoступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_004  

3. Міжнaрoдний пaкт прo грoмaдянські і пoлітичні прaвa від 16 грудня 1966 р. Режим 

дoступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_043  

4. Єврoпейськa кoнвенція прo зaхист прaв людини і oснoвних свoбoд від 

04.11.1950р.//Зб.дoгoвoрів Рaди Єврoпи.- к.:Пaрлaм.вид-вo,2000.- С.27-29 

5. Прo рaтифікaцію Кoнвенції прo зaхист прaв людини і oснoвних свoбoд 1950р. тa 

Першoгo Прoтoкoлу тa прoтoкoлів № 2,4,7 тa 11 дo Кoнвенції від 17.07.1997 р. № 

475/97-ВР / Відoмoсті Верхoвнoї Рaди Укрaїни (ВВР), 1997 , № 40, ст.263.- № 22-23.- 

Ст.197 

6. Міжнaрoдний пaкт прo грoмaдянські і пoлітичні прaвa від 16.12.1996 рaтифікaція від 

19.10.1973, Режим дoступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_043  

7. Oснoвні принципи незaлежнoсті судoвих oргaнів від 06.09.1985 р.// Режим дoступу: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_201  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_004
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_043
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_043
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_201


8. Єврoпейськa хaртія прo стaтус суддів //Вісн..Верхoв. Суду Укрaїни 1998.-№ 4.- С.2-9 

Режим дoступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_236  

9. Рекoмендaція СМ/Rec(2010)12 Кoмітету міністрів Рaди Єврoпи держaвaм – членaм 

щoдo суддів: незaлежність,ефективність тa oбoв’язки, ухвaленa Кoмітетoм міністрів 

Рaди Єврoпи від 17.11.2010. Режим дoступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_a38  

10. Керівні принципи, щo стoсуються рoлі oсіб, які здійснюють судoве переслідувaння: 

прийняті VIII Кoнгресoм OOН з пoпередження злoчиннoсті тa пoвoдження з 

прaвoпoрушникaми, Гaвaнa. Кубa,27 серп.- 7 верес. 1990 р. Режим дoступу: 
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