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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

        Згідно з навчальним планом на 2020–2021 навчальний рік, на вивчення 

дисципліни «Судові та правоохоронні органи» для денної форми навчання 

виділено всього 90 академічних годин (3 кредити ЕCTS), у т.ч. аудиторних – 48 

годин (лекції – 16, практичні заняття – 32), самостійна робота  – 42 години. 

        Опис навчальної дисципліни за показниками та формами навчання 

наведено в таблиці:  

 

Найменування 

показників  

Шифр та 

найменування 

галузі знань, 

спеціальності, 

рівень вищої 

освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 
Галузь знань 08 

«Право» Вибіркова 

Модулів – 2 

Спеціальність: 081 

«Право» 

Семестр 

Змістових модулів – 2 

Курсова робота –  

не передбачена 

навчальним планом 

Загальна кількість 

годин – 90  

 

2-й 1-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3 

самостійна робота – 6 

 

 

Перший 

(бакалаврський)  

рівень вищої 

освіти 

16 год. 

  

10 год. 

 

Практичні, семінарські 

32 год. 4 год.  

Модульний контроль 

 42 год.  2 год. 

ІНДЗ:  

Вид контролю: залік                

 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Судові та правоохоронні 

органи» є вироблення в здобувачів вищої освіти загального розуміння сутності 

судової та правоохоронної діяльності для ґрунтовного засвоєння галузевих 

юридичних дисциплін при вивченні діяльності судових та правоохоронних 

органів щодо застосування права, забезпечення законності і правопорядку в 

Україні 

Завданням вивчення навчальної дисципліни є: ознайомити здобувачів 

вищої освіти з необхідними джерелами права; сприяти глибокому засвоєнню 
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нормативних актів, прищепити вміння працювати з ними; ознайомити з 

принципами організації судової системи в Україні та організації 

правоохоронних органів; дати чітке уявлення про сутність судової влади та про 

сутність правоохоронної діяльності.  

 

2. ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Передумовою до вивчення навчальної дисципліни «Судові та 

правоохоронні органи» є оволодіння фаховими компетентностями, що 

формуються під час вивчення дисциплін Теорія держави і права України та 

Конституційного права України.  

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

 

Символ 

результатів 

навчання за 

спеціальністю 

«Право» 

відповідно до 

освітньо-

професійної 

програми 

 

 

Результати навчання з дисципліни 

Метод 

оцінювання 

РН 3 РН 3. Проводити збір і інтегрований аналіз 

матеріалів з різних джерел 

Коло ідей  

РН 17 РН 17. Працювати в групі, формуючи 

власний внесок у виконання завдань групи. 

Ажурна 

пилка 

 

 

4. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«Судові та правоохоронні органи» 

 

Змістовий модуль 1.  

Тема : 1 Предмет, система та основні поняття курсу Судові та правоохоронні 

органи України. 

Тема : 2 Судова влада в Україні. 

Тема : 3 Система і структура органів прокуратури. Основні напрямки діяльності 

прокуратури. 

Тема : 4 Національна поліція України та інші органи МВС України 

 

Змістовий модуль 2.  

Тема : 5 Органи досудового розслідування в Україні 

Тема : 6 Адвокатура України 

Тема : 7 Органи безпеки України 

Тема  : 8 Нотаріат в Україні 
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5. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин   

Денна форма Заочна форма 

Всьо

го 

у тому числі всьо-

го 

у тому числі 

Л С  

  

  

С/

Р  

  

  Л П С

/

Р 

1 2 3 4  5 6 7 8 9 

Змістовий модуль 1.     

Тема: 1 Предмет, 

система та основні 

поняття курсу Судові та 

правоохоронні органи 

України. 

11 2 4 5  4 2  2 

  

Тема : 2 Судова влада в 

Україні. 
11 2 4 5  4 2 2 2   

 Тема : 3 Система і 

структура органів 

прокуратури. Основні 

напрямки діяльності 

прокуратури. 

11 2 4 5  4 2  2 

  

Тема : 4 Національна 

поліція України та 

інші органи МВС 

України 

11 2 4 5  4   4 

  

Змістовий модуль 2.    

Тема: 5 Органи 

досудового 

розслідування в Україні 

13 2 4 5  4   2 
  

 Тема: 6 Адвокатура 

України 

11 2 4 5  4 2  2  2   

Тема : 7 Органи безпеки 

України 
11 2 4 5     2   

Тема  : 8 Нотаріат в 

Україні 
11 2 4 6  4 2  2   

Усього годин : 90 90 16 32 42 32 10 4 18 
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6. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

6.1. Лекції 

 
Тема і зміст лекції К-ть 

годин 

Змістовий модуль 1.  

Тема: 1 Предмет, система та основні поняття курсу Судові та 

правоохоронні органи України 

1.Предмет курсу 

2.Система курсу 

3.Правоохоронні органи 

4.Поняття і ознаки правоохоронної діяльності 

5.Функції правоохоронної діяльності 

6.Поняття спеціальної правоохоронної діяльності 

7.Судова діяльність 

8.Правозахисна діяльність  

9.Місце дисципліни серед інших навчальних дисциплін 

2 

Тема: 2 Судова влада в Україні 

1.Склад суду та його визначення 

2.Система судоустрою 

3.Загальні положення та статус судді 

4.Права та обов’язки судді 

5.Статус та вимоги до присяжного. Підстави і порядок увільнення від 

виконання обов’язків присяжного 

2 

Тема: 3 Система і структура органів прокуратури. Основні напрямки 

діяльності прокуратури 

1.Поняття прокуратури та її роль в Україні 

2.Система прокуратури, функції прокуратури 

3.Правове регулювання діяльності прокуратури. 

4.Структура та компетенція Генеральної прокуратури України  

5.Особливості діяльності військових прокуратур  

6.Особливості діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури  

7.Місцеві прокуратури У системі прокуратури України діють місцеві 

прокуратури.  

8.Статус та гарантії незалежності прокурора. 

9.Загальні права та обов’язки прокурора  

10.Дисциплінарна відповідальність прокурора. 

2 

 

Тема: 4 Національна поліція України та інші органи МВС України 

1.Поняття та завдання Міністерства внутрішніх справ  

2.Поняття та основні завдання Національної поліції України  

3.Система Національної поліції.  

4.Поліцейський та його основні обов’язки. 

5.Поняття поліцейського заходу. 

6.Превентивні поліцейські заходи. 

7.Поліцейські заходи примусу  

2 

https://arm.naiau.kiev.ua/books/SPOU/files/1-1.pdf
https://arm.naiau.kiev.ua/books/SPOU/files/1-2.pdf
https://arm.naiau.kiev.ua/books/SPOU/files/1-3.pdf
https://arm.naiau.kiev.ua/books/SPOU/files/1-4.pdf
https://arm.naiau.kiev.ua/books/SPOU/files/1-5.pdf
https://arm.naiau.kiev.ua/books/SPOU/files/1-6.pdf
https://arm.naiau.kiev.ua/books/SPOU/files/1-7.pdf
https://arm.naiau.kiev.ua/books/SPOU/files/1-8.pdf
https://arm.naiau.kiev.ua/books/SPOU/files/1-10.pdf
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8.Поняття Державної прикордонної служби України  

9.Поняття та основні завдання Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій  

10.Поняття та завдання Державної міграційної служби України 

11.Поняття та основні функції Національної гвардії України  

Разом за змістовий модуль 1  

Змістовий модуль 2.  

Тема: 5 Органи досудового розслідування в Україні 

1.Органи досудового розслідування в Україні та їх система. 

2.Характеристика завдань досудового розслідування. 

3.Поняття та форми досудового розслідування. 

4.Загальні положення досудового розслідування. 

5.Поняття підслідності.  

6.Об’єднання і виділення матеріалів досудового розслідування  

7.Строки досудового розслідування  

8.Розгляд клопотань під час досудового розслідування 

9.Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його 

завершення 

2 

Тема: 6 Адвокатура України 

1.Принципами діяльності адвокатури 

2.Вища кваліфікаційна комісія адвокатури України. 

3.Види адвокатської діяльності. 

4.Права та обов’язки адвоката.   

2 

Тема: 7 Органи безпеки України 

1.Служба безпеки України  

2.Засади діяльності Служби безпеки 

3.Обов'язки Служби безпеки України  

4.Права Служби безпеки України. 

5.Система Служби безпеки України  

2 

Тема: 8 Нотаріат в Україні 

1.Поняття нотаріату та його завдання. Основні напрямки діяльності 

нотаріату. 

2.Вимоги, які ставляться до кандидатів на посаду нотаріуса. 

3.Нотаріус та його правовий статус. Повноваження нотаріусів. 

4.Державні нотаріальні органи (контори, архіви). 

5.Приватна нотаріальна діяльність. 

6.Кваліфікаційні комісії нотаріату. 

7.Виконання функцій нотаріату іншими органами та посадовими 

особами. 

8.Українська нотаріальна палата, її завдання та повноваження 

2 

Разом за змістовий модуль 2 8 

Всього 16 
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6.2. Практичні заняття 

Тема і зміст лекції К-ть 

годин 

Змістовий модуль 1.  

Тема: 1 Предмет, система та основні поняття курсу Судові та 

правоохоронні органи України 

1.Предмет курсу 

2.Система курсу 

3.Правоохоронні органи. Поняття, види, повноваження 

4.Поняття і ознаки правоохоронної діяльності 

5.Функції правоохоронної діяльності 

6.Поняття спеціальної правоохоронної діяльності 

7.Судова діяльність. Поняття, ознаки 

8.Правозахисна діяльність. Поняття, функції 

9.Місце дисципліни серед інших навчальних дисциплін 

4 

Тема: 2 Судова влада в Україні 

1.Склад суду та його визначення 

2.Система судоустрою 

3.Загальні положення та статус судді 

4.Права та обов’язки судді 

5.Статус та вимоги до присяжного 

6.Підстави і порядок увільнення від виконання обов’язків присяжного 

7.Автоматизована ситтема документообігу в суді. Поняття, значення 

4 

Тема: 3 Система і структура органів прокуратури. Основні напрямки 

діяльності прокуратури 

1.Поняття прокуратури та її роль в Україні 

2.Система прокуратури, функції прокуратури 

3.Правове регулювання діяльності прокуратури. 

4.Структура та компетенція Генеральної прокуратури України  

5.Особливості діяльності військових прокуратур  

6.Особливості діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури  

7.Місцеві прокуратури У системі прокуратури України діють місцеві 

прокуратури.  

8.Статус та гарантії незалежності прокурора. 

9.Загальні права та обов’язки прокурора  

10.Дисциплінарна відповідальність прокурора. 

4 

Тема: 4 Національна поліція України та інші органи МВС України 

1.Поняття та завдання Міністерства внутрішніх справ  

2.Поняття та основні завдання Національної поліції України  

3.Система Національної поліції.  

4.Поліцейський та його основні обов’язки 

5.Поняття поліцейського заходу 

6.Превентивні поліцейські заходи 

7.Поліцейські заходи примусу – основні види, та їх застосування 

8.Поняття Державної прикордонної служби України  

9.Поняття та основні завдання Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій  

10.Поняття та завдання Державної міграційної служби України 

4 

https://arm.naiau.kiev.ua/books/SPOU/files/1-1.pdf
https://arm.naiau.kiev.ua/books/SPOU/files/1-2.pdf
https://arm.naiau.kiev.ua/books/SPOU/files/1-3.pdf
https://arm.naiau.kiev.ua/books/SPOU/files/1-4.pdf
https://arm.naiau.kiev.ua/books/SPOU/files/1-5.pdf
https://arm.naiau.kiev.ua/books/SPOU/files/1-6.pdf
https://arm.naiau.kiev.ua/books/SPOU/files/1-7.pdf
https://arm.naiau.kiev.ua/books/SPOU/files/1-8.pdf
https://arm.naiau.kiev.ua/books/SPOU/files/1-10.pdf
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11.Поняття та основні функції Національної гвардії України  

Разом за змістовий модуль 1 16 

Змістовий модуль 2.  

Тема: 5 Органи досудового розслідування в Україні 

1.Органи досудового розслідування в Україні та їх система. 

2.Характеристика завдань досудового розслідування. 

3.Поняття та форми досудового розслідування. 

4.Загальні положення досудового розслідування. 

5.Поняття підслідності.  

6.Об’єднання і виділення матеріалів досудового розслідування  

7.Строки досудового розслідування  

8.Розгляд клопотань під час досудового розслідування 

9.Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його 

завершення 

4 

Тема: 6 Адвокатура України 

1.Принципами діяльності адвокатури. Вимоги, які ставляться до 

кандидатів на посаду адвоката 

2.Вища кваліфікаційна комісія адвокатури України. 

3.Види адвокатської діяльності. 

4.Права та обов’язки адвоката.   

4 

Тема: 7 Органи безпеки України 

1.Служба безпеки України  

2.Засади діяльності Служби безпеки 

3.Обов'язки Служби безпеки України  

4.Права Служби безпеки України. 

5.Система Служби безпеки України  

4 

Тема: 8 Нотаріат в Україні 

1.Поняття нотаріату та його завдання. Основні напрямки діяльності 

нотаріату. 

2.Вимоги, які ставляться до кандидатів на посаду нотаріуса. 

3.Нотаріус та його правовий статус. Повноваження нотаріусів. 

4.Державні нотаріальні органи (контори, архіви). 

5.Приватна нотаріальна діяльність. 

6.Кваліфікаційні комісії нотаріату. 

7.Виконання функцій нотаріату іншими органами та посадовими 

особами. 

8.Українська нотаріальна палата, її завдання та повноваження 

4 

Разом за змістовий модуль 2 16 

Всього 32 

 

6.3. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 
Назва теми Кількі

сть 

Годин 

1 Поняття і значення судової влади. Історія становлення 4 
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судових органів в Україні. Співвідношення судової влади 

з іншими гілками державної влади. 

2 Поняття судової системи в Україні. Засади організації та 

правове регулювання діяльності судової влади. органів 

судової влади. 

4 

3 Дисциплінарна відповідальність судді. Звільнення судді з 

посади та припинення його повноважень. 

4 

4 Система прокуратури України. Правове регулювання 

діяльності органів прокуратури. 

4 

5 Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів, її 

статус та повноваження. 

4 

6 Система поліції та статус поліцейських. 4 

7 Добір на посаду поліцейського. Загальні засади 

проходження служби в поліції. Гарантії професійної 

діяльності поліцейського. 

4 

8 Органи досудового розслідування в Україні. Правова 

основа діяльності органів досудового розслідування. 

4 

9 Організаційні форми діяльності адвокатури в Україні. 4 

10 Нормативно-правове регулювання діяльності 

Національного центрального бюро Інтерполу. 

Характеристика основних положень 

4 

11 Правові основи діяльності Служби безпеки України. 4 

12 Всього 42 

 
Примітка: У розрахунку годин на виконання самостійної роботи передбачено час на 

виконання індивідуальних завдань 

 

7.ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТА ГРУПОВИХ 

ЗАНЯТЬ  

 

1.Дайте визначення поняття судової влади.  

2. Визначте основні ознаки правосуддя.  

3. У яких формах здійснюється правосуддя?  

4. Як ви розумієте поняття “засади правосуддя”?  

5. Які засади правосуддя проголошені у міжнародно-правових документах і як 

вони реалізуються в чинному законодавстві України?  

6. Розкрийте зміст засад судочинства, закріплених у ст.129 Конституції 

України?  

7. Як утворюються місцеві, апеляційні та Вищі спеціалізовані суди?  

8. Які повноваження має Верховний суд України?  
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9. Вирішення яких завдань покладається на Конституційний Суд України?  

10. Які є засади діяльності Конституційного Суду України?  

11. Які вимоги ставляться до кандидата в судді Конституційного Суду України? 

12. Який порядок утворення Конституційного Суду України?  

13. Які повноваження мають голова Конституційного суду України, його 

заступник, судді Конституційного Суду України?  

14. Які ви знаєте акти Конституційного Суду України?  

15. Чим забезпечується незалежність судді?  

16. Як відбувається відсторонення судді від посади у зв’язку з притягненням 

його до кримінальної відповідальності?  

17. Які є вимоги щодо несумісності судді?  

18. Які є права та обов’язки судді?  

19.Хто може бути присяжним?  

20. Які вимоги ставляться до кандидатів на посаду судді?  

21. Поняття прокуратури та її роль в Україні. Засади організації і діяльності 

прокуратури.  

22. Функції прокуратури. Організаційні основи системи прокуратури.  

23. Система прокуратури України.  

24. Статус та гарантії незалежності прокурора. Загальні права та обов’язки 

прокурора. Відповідальність прокурора.  

25. Повноваження прокурора з виконання покладених на нього функцій. 

26. Назвіть види відповідальності поліцейських.  

27. Який порядок застосування поліцейських заходів примусу?  

28. Які загальні засади проходження служби в поліції?  

29. Що відноситься до гарантій професійної діяльності поліцейського?  

30. Назвіть інші органи МВС України, їх структуру та основні повноваження 

 

8.ОСНОВНІ ПИТАНННЯ ДО КУРСУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

1. Предмет, система та основні поняття дисципліни «Судові та правоохоронні 

органи України». 

2. Методи дисципліни «Судові та правоохоронні органи України».  

3. Поняття, система і структура судових і правоохоронних органів.  

4. Основні напрямки та принципи правоохоронної діяльності. 

5. Поняття і значення судової влади. Історія становлення судових органів в 

Україні. Співвідношення судової влади з іншими гілками державної влади.  

6. Поняття судової системи в Україні. Засади організації та правове 

регулювання діяльності судової влади. органів судової влади.  

7. Місцеві суди в Україні, їх склад і компетенція.  

8. Види і склад апеляційних судів.  

9. Вищі спеціалізовані суди, їх склад і повноваження.  

10.Верховний суд України. Пленум Верховного Суду.  

11.Завдання Конституційного Суду України.  

12.Вимоги до кандидата у судді Конституційного Суду України.  

13.Склад Конституційного суду України та його повноваження.  
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14.Вибори Голови Конституційного Суду України та його повноваження.  

15.Конституційне подання, конституційне звернення та конституційна скарга: їх 

характеристика.  

16.Порядок зайняття посади судді.  

17.Кваліфікаційний рівень судді.  

18.Національна школа суддів України, її статус та структура.  

19.Дисциплінарна відповідальність судді. Звільнення судді з посади та 

припинення його повноважень.  

20.Вища кваліфікаційна комісія суддів України, її статус та повноваження.  

21.Суддівське самоврядування.  

22.Забезпечення суддів. Організаційне забезпечення діяльності судів.  

23.Поняття прокуратури та її роль в Україні.  

24.Засади організації і діяльності прокуратури.  

25.Функції прокуратури.  

26.Система прокуратури України. Правове регулювання діяльності органів 

прокуратури.  

27.Структура та компетенція Генеральної прокуратури.  

28.Особливості організації і діяльності Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури.  

29. Регіональні прокуратури.  

30. Місцеві прокуратури.  

31.Кількісний склад та структура органів прокуратури. Статус та гарантії 

незалежності прокурора.  

32. Загальні права та обов’язки прокурора.  

33.Порядок заняття посади прокурора та порядок звільнення прокурора з 

адміністративної посади.  

34. Дисциплінарна відповідальність прокурора.  

35.Прокурорське самоврядування та органи, що забезпечують діяльність 

прокуратури.  

36. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів, її статус та 

повноваження. 

37. Національна академія прокуратури України.  

38.Соціальне та матеріально-побутове забезпечення прокурора та інших 

працівників органів прокуратури.  

39.Організаційне забезпечення діяльності прокуратури. Міжнародно-правове 

співробітництво прокуратури з компетентними органами іноземних держав у 

сфері кримінального судочинства.  

40. Завдання, повноваження та структура МВС України.  

41.Національна поліція України, правова основа, завдання та принципи її 

діяльності.  

42. Система поліції та статус поліцейських.  

43. Основні обов’язки та повноваження поліцейського. Види відповідальності 

поліцейських.  

44. Поліцейські заходи: поняття та види.  

45.Порядок застосування поліцейських заходів примусу.  
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46.Добір на посаду поліцейського. Загальні засади проходження служби в 

поліції. Гарантії професійної діяльності поліцейського.  

47.Громадський контроль поліції. Соціальний захист поліцейських. Фінансове 

та матеріально-технічне забезпечення поліції.  

48.Державна прикордонна служба України, її завдання, структура.  

49.Державна служба України з надзвичайних ситуацій, її завдання, структура.  

50.Державна міграційна служба України: завдання, структура та повноваження.  

51.Національна гвардія України: завдання, структура та повноваження.  

52.Органи досудового розслідування в Україні. Правова основа діяльності 

органів досудового розслідування.  

53.Завдання органів досудового розслідування. Принципи діяльності органів 

досудового розслідування в України.  

54.Компетенція слідчих органів Національної поліції, слідчих органів безпеки, 

слідчих органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового 

законодавства, слідчих органів державного бюро розслідувань, детективів 

Національного антикорупційного бюро України, слідчих органів Державної 

кримінально-виконавчої служби України.  

55.Система і структура слідчих органів Національної поліції України. Керівник 

органу досудового розслідування, його повноваження. 

56.Правове становище слідчого. Порядок призначення слідчих на посаду, їх 

переміщення і звільнення з посади. Права і обов’язки слідчих, гарантії їх 

процесуальної незалежності.  

57.Правове становище слідчого-криміналіста.  

58.Помічник слідчого і його повноваження.  

59.Поняття адвокатури в Україні.  

60.Основні завдання адвокатури.  

61.Принципи діяльності адвокатури.  

62.Організаційні форми діяльності адвокатури в Україні.  

63.Порядок утворення адвокатських об'єднань.  

64.Вимоги до осіб, які бажають займатися адвокатською діяльністю в Україні. 

 65.Адвокатська діяльність та її види.  

66.Гарантії адвокатської діяльності 

67. Професійні права та обов'язки адвоката.  

68.Поняття і зміст адвокатської таємниці.  

69.Правове становище помічника адвоката.  

70.Соціальний захист працівників адвокатури.  

71.Дисциплінарна відповідальність адвоката.  

72.Склад і структура кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.  

73.Порядок формування кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.  

74.Порядок формування та повноваження Ради адвокатів регіону.  

75. Вища кваліфікаційна комісія адвокатури.  

76. Правові основи діяльності Служби безпеки України.  

77. Завдання Служби безпеки України.  

78. Органи та посадові особи, на які покладається контроль і нагляд за 

діяльністю Служби безпеки України.  
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79.Основні завдання та повноваження Національного центрального бюро 

Інтерполу.  

80. Нормативно-правове регулювання діяльності Національного центрального 

бюро Інтерполу. Характеристика основних положень. 

 

 

9.МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

Під час лекційного курсу застосовуються слайдові презентації у програмі 

Microsoft Office Power Point, роздатковий матеріал, дискусійне обговорення 

проблемних питань. Застосовуються лекції-бесіди, лекції- диспути. 

Практичні заняття проводяться у вигляді семінарів-практикумів з 

виконанням ситуаційних завдань ‒ індивідуальних та в групах; конференцій;  

рольових ігор. 

 

10.ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

Поточний контроль з навчальної дисципліни «Судові та правоохоронні 

органи» включає тематичне оцінювання та модульний контроль. 

Тематичне оцінювання аудиторної та самостійної роботи студентів 

здійснюється на основі отриманих ними поточних оцінок за усні та письмові 

відповіді з предмету, самостійні, практичні та контрольні роботи. 

Поточний контроль за виконанням ІНДЗ здійснюється відповідно до 

графіку виконання завдання. 

Модульний контроль проводиться у формі комп’ютерного тестування.  

Кількість отриманих балів з кожного виду навчальних робіт за різними 

формами поточного контролю виставляється студентам у журнал академічної 

групи та електронний журнал після кожного контрольного заходу. 

Підсумковий контроль навчальної діяльності студентів здійснюється у 

формі заліку за результатами поточного контролю (тематичного оцінювання, 

виконання ІНДЗ та модульного контролю) і не передбачає обов’язкової 

присутності студентів. Результати заліку оприлюднюються в журналі 

академічної групи до початку екзаменаційної сесії. 

 

11.ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Оцінка за лекційне заняття виставляється за активність здобувача вищої 

освіти в дискусії, якість конспекту. 

Оцінку на практичному занятті студент отримує за виконані розрахункові, 

лабораторні роботи, командні проекти, зроблені доповіді, презентації, реферати, 

есе, активність під час дискусій.  

Під час модульного та підсумкового контролю засобами оцінювання 

результатів навчання з дисципліни є стандартизовані комп’ютерні тести.  
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 12.КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Поточний контроль успішності здобувачів вищої освіти здійснюється за 

чотирирівневою шкалою ‒ «2», «З», «4», «5». 

 

 

Критерії оцінювання результатів навчання  

за чотирирівневою шкалою 

 

Бали Критерії оцінювання 

«Відмінно» Отримують за роботу, в якій повністю і правильно 

виконано завдання. Водночас здобувач вищої освіти має 

продемонструвати вміння аналізувати і оцінювати явища, 

факти і процеси, застосовувати наукові методи для аналізу 

конкретних ситуацій, робити самостійні висновки, на 

основі яких прогнозувати можливий розвиток подій і 

процесів, докладно обґрунтувати свої твердження та 

висновки. 

«Добре» Отримують за роботу, в якій повністю і правильно 

виконано 75 % завдань. Водночас здобувач вищої освіти 

виявляє навички аналізувати і оцінювати явища, факти і 

події, робити самостійні висновки, на основі яких 

прогнозувати можливий розвиток подій і процесів та 

докладно обґрунтувати свої твердження та висновки. 

«Задовільно» Отримують за роботу, в якій правильно виконано 60 % 

завдань. При цьому здобувач вищої освіти не виявив 

вміння аналізувати і оцінювати явища, факти та 

недостатньо обґрунтував твердження та висновки, 

недостатньо певно орієнтується у навчальному матеріалі. 

«Незадовільно» Отримують за роботу, в якій виконано менш як 60 % 

завдань. При цьому здобувач вищої освіти демонструє 

невміння аналізувати явища, факти, події, робити 

самостійні висновки та їх обґрунтувати, що свідчить про 

те, що студент не оволодів програмним матеріалом. 

 

Підсумкова оцінка з дисципліни виставляється за 100-бальною шкалою.  

Вона обчислюється як середнє арифметичне значення (САЗ) всіх отриманих 

студентом оцінок з наступним переведенням їх у бали за такою формулою: 

, 

де БПК – бали з поточного контролю; САЗ – середнє арифметичне значення 

усіх отриманих студентом оцінок (з точністю до 0,01); mах ПК – максимально 

можлива кількість балів з поточного контролю. 

Відсутність студента на занятті у формулі приймається як «0». 
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Критерії оцінювання за дворівневою шкалою 

Під час проведення заліку навчальні досягнення студентів оцінюються за 

дворівневою шкалою: зараховано, незараховано. 

Оцінка «зараховано» (60‒100 балів) ставиться студентові, який виявив 

знання основного навчального матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого 

навчання і майбутньої роботи за фахом, здатний виконувати завдання, 

передбаченні програмою, ознайомлений з основною рекомендованою 

літературою; під час виконання завдань припускається помилок, але демонструє 

спроможність їх усувати. 

Оцінка «незараховано» (1‒59 балів) ставиться студентові, який допускає 

принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань, не може 

продовжити навчання чи розпочати професійну діяльність без додаткових 

занять з відповідної дисципліни. 

 

Шкала оцінювання успішності здобувачів вищої освіти 

 

За 100-бальною 

шкалою 

За шкалою 

ECTS 

За національною шкалою 

Іспит залік 

90‒100 A Відмінно  

 

 

Зараховано 

82‒89 B Добре 

75‒81 C 

64‒74 D Задовільно 

60‒63 E 

35‒59 FX Незадовільно (незараховано) з можливістю 

повторного складання 

1‒34 F Незадовільно (незараховано) з обов’язковим 

повторним вивченням 

 

Розподіл балів, що присвоюється здобувачам вищої освіти за підсумкового 

контролю «залік» 

 

Види робіт 

 

Лекції  

Практичні 

заняття 

Самостій- 

на робота 

Модуль-

ний 

контроль 

 

ІНДЗ 

Загаль-

ний бал 

Максимально 

можлива 

кількість 

балів 

 

10 

 

30 

 

10 

 

40 

 

10 

 

100 

 

13.МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

1. Наповненість сайту дистанційного навчання БНАУ (MOODL) 

(https://teach.btsau.net.ua/course/view.php?id=904). 

 

 

https://teach.btsau.net.ua/course/view.php?id=904
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14.РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

Основна література 

 

1. Закон України про судоустрій і статус суддів : станом на 6 верес. 2013 р.: 

відповідає офіц. текстові. – Х. : Право, 2013. – 192 с. (Режим доступу : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19). 

2. Жуковский А. Г. Судоустройство Украины: история, теория и практика: 

учеб. пособие / А. Г. Жуковский. – Харьков : Бурун Книга, 2010. – 464 с. 

3. Судові та правоохоронні органи (у схемах і таблицях) : навчальний 

посібник / М. М. Бурбика, М. С. Уткіна. – Суми : Сумський державний 

університет, 2016. – 123 с. (Режимдоступу: 

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/48426/1/Burbyka_sudovi.pdf) 

4. Нор В. Т. Судові та правоохоронні органи України : підручник / В. Т. Нор, 

Н. П. Анікіна, Н. Р. Бобечко ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – К. : Ін Юре, 

2010. – 240 с. 

5. Організація  судових та п равоохорон ни х органів : підручник/І.Є. 

Марчокін, Л.М. Москвич, П.М. Каркач та ін. – Х. : Право, 2013.-448 с. 

(Режим доступу : https://studfile.net/preview/5777494/). 

6. Організація роботи суду : навч. посіб. / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. 

Ярослава Мудрого" ; за заг. ред. І. Є. Марочкіна. – Х. : Право, 2012.– 256 с. 

7. Організація судових та правоохоронних органів : підручник / Нац. юрид. 

акад. України ім. Я. Мудрого ; за ред. І. Є. Марочкіна. – Х. : Право, 2013. – 

448 с. 

8. Організація судових та правоохоронних органів України : навч. посіб. у 

схемах / А. В. Лапкін. – Вид. 7-ме, змін. і допов. – Харків : Право, 2018. – 

170с.(Режимдоступу:http://pravoizdat.com.ua/image/data/Files/452/3_OSPO_

NP_shemah_2018_7_Lapk%D1%96n_vnutri.pdf). 

9. Організація судових та правоохоронних органів: нормативні акти / упоряд. 

А. В. Лапкін. – Х. : Право, 2012. – 390 с. 

10. Галівець І.В. Роль апарату в організації роботи суду / І. В. Галівець 

// Вісник господарського судочинства. – 2013. – № 3. – С. 54–58. 

11. Дудченко О.Ю. Адміністрування в судовій системі: поняття та 

перспективи реформування / О. Ю. Дудченко // Юрист України. – 2013. – 

№ 2. – С. 138–143. 

12. Ігонін Р. Співвідношення понять "організаційне забезпечення судів", 

"організаційне управління в судах" та "судове управління" / Р. Ігонін 

// Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2010. – № 4. – С. 37–

45. 

13. Кирилюк Р. І. Про сутність категорії "організація забезпечення" щодо 

діяльності судів / Р. Кирилюк // Публічне право. – 2012. – № 2. – С. 42–48. 

14. Коваль В. М. Перспективи та шляхи розвитку судового адміністрування в 

Україні / В. М. Коваль // Вісник господарського судочинства. – 2013. –                

№ 3. – С. 48–50. 

https://studfile.net/preview/5777494/
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15. Которобай С. Роль апарату в організаційному забезпеченні роботи 

адміністративного суду /С. Которобай// Вісник Вищого адміністративного 

суду України. – 2012. – № 1. – С. 31–34. 

16. Кухар В. І. Організаційно-правові аспекти судового адміністрування / 

В. І. Кухар // Вісник господарського судочинства. – 2013. – № 3.– С. 33–36. 

17. Москвич Л. М. До питання вдосконалення судового управління в Україні / 

Л. М. Москвич // Питання боротьби зі злочинністю. – Х., 2012. – Вип. 24. 

– С. 99–107. 

18. Москвич Л. М. Доступність суду як стандарт ефективної організації 

судоустрою / Л. М. Москвич // Питання боротьби зі злочинністю. – Х., 

2011. – Вип. 22. – С. 149–160. 

19. Обрусна С. Організаційно-правові засади управління судовою системою 

України: сучасний стан та перспективи розвитку в умовах судової 

реформи / С. Обрусна // Вісник Київського національного університету ім. 

Т. Шевченка. Юридичні науки. – 2010. – Вип. 83. – С. 57–60. 

20. Овчаренко О. М. Проблема використання сучасних технологій в 

організації роботи суду / О. М. Овчаренко // Питання боротьби зі 

злочинністю. – Х., 2011. – Вип. 22. – С. 96–107. 

21. "Law, Criminal Procedure," Dictionary of the Middle Ages: Supplement 1, New 

York: Charles Scribner's Sons-Thompson-Gale, 2004: 309–320. (Режим 

доступу : https://en.wikipedia.org/wiki/Criminal_law ). 

22. David, Christian Carsten. "Criminology - Crime." Cybercrime. 

Northamptonshire (UK), 5 June 1972. Web. 23 February 2012.  (Режим 

доступу: <http://carsten-ulbrich.zymichost.com/crimeanalysis/10.htm). 

23. Analysts on terrorist attacks in Ukraine: Fewer but more violent and 

symbolic, UNIAN (28 December 2017) ( Режим доступу : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Crime_in_Ukraine ) 

24. Corruption, Democracy, and Investment in Ukraine Archived 2011-09-26 at 

the Wayback Machine, Atlantic Council (October 2007) ( Режим доступу : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Crime_in_Ukraine). 

 

15.ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ  

  

1. Сайт верховної Ради України (http://www.rada.gov.ua).  

2. Верховний Суд України (http://www.scourt.gov.ua).  

3. Вищий господарський суд України (http://www.arbitr.gov.ua). 

4.  Урядовий портал – єдиний веб-ресурс органів виконавчої влади України 

(http://www.kmu.gov.ua). 

5. Міністерство внутрішніх справ України (http://www.centrmia.gov.ua). 

6. Міністерство оборони України (http://www.mil.gov.ua). 

7. Міністерство освіти і науки України (http://www.mon.gov.ua). 

8.  Державний комітет архівів України (http://www.scarch.kiev.ua).  

9.  Державний комітет у справах охорони державного кордону України 

(http://www.prv.gov.ua).  

10. Державний комітет статистики України (http://www.ukrstsat.gov.ua).  

http://carsten-ulbrich.zymichost.com/crimeanalysis/10.html
https://www.unian.info/society/2323501-analysts-on-terrorist-attacks-in-ukraine-fewer-but-more-violent-and-symbolic.html
https://www.unian.info/society/2323501-analysts-on-terrorist-attacks-in-ukraine-fewer-but-more-violent-and-symbolic.html
https://en.wikipedia.org/wiki/UNIAN
http://www.acus.org/docs/071016_Corruption,%20Democracy,%20and%20Investment%20in%20Ukraine.pdf
https://web.archive.org/web/20110926235525/http:/www.acus.org/docs/071016_Corruption%2C%20Democracy%2C%20and%20Investment%20in%20Ukraine.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Wayback_Machine
https://en.wikipedia.org/wiki/Atlantic_Council
https://en.wikipedia.org/wiki/Crime_in_Ukraine
http://www.arbitr.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.centrmia.gov.ua/
http://www.mil.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
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11. Служба безпеки України (http://www.ssu.gov.ua).  

12. Управління державної охорони України (http://www.dso.kiev.ua).  

13.  Головне управління державної служби України (http://www.guds.gov.ua).  

14.  Сайт Ради національної безпеки і оборони України 

(http://www.raibow.gov.ua). 

15. Вища рада юстиції України (http://www.vru.gov.ua).  

16.  Головне державне об’єднання правової інформації та пропаганди 

правових знань Міністерства юстиції України (http://www.gdo.kiev.ua).  

17. Департамент спеціальних телекомунікаційних систем та захисту 

інформації Служби безпеки України (http://www.dstszi.gov.ua).  

18.  Інформаційний центр Міністерства юстиції України 

(http://www.informjust.kiev.ua).  

19.  Бібліотека Верховної Ради України (http://www.rada.kiev.ua). 

20.  Державна науково-технічна бібліотека України (http://www.gntb.nt.org).  

21.  Наукова бібліотека Національно університету «Києво-Могилянська 

академія» (http://www.ukma.kiev.ua). 

22.  Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського 

(http://www.nbuv.gov.ua).  

23.  Українська асоціація прокурорів (http://www.uap.org.ua).  

24.  Ресурси українського Інтернету на правову тематику 

(http://www.lawukraine.com). 

25. Пошукова система Google Академія (Google Scholar) - http://scholar.google.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

http://www.raibow.gov.ua/
http://www.rada.kiev.ua/
http://www.ukma.kiev.ua/
http://www.lawukraine.com/
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