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ВСТУП 

 

Метою викладання даної навчальної дисципліни є формування у 

студентів компетентностей, які сприяють абстрактному і логічному 

мисленню, здатності формулювати власні думки, самокритичності, вмінні 

працювати з джерелами і фактичним матеріалом, грамотно і точно 

формулювати та висловлювати свої позиції, належним чином їх 

обґрунтовувати, брати участь в аргументованій дискусії з юридичної 

проблематики. 

Навчальна дисципліна «Судові і правоохоронні органи України» є 

одним із вступних спеціалізованих курсів, що є обов’язковим для вивчення 

під час підготовки фахівців за спеціальністю «Правознавство».  

Навчальна дисципліна передбачає опанування студентами 

теоретичного матеріалу, а також ознайомлення з відповідною термінологією 

та основними поняттями навчального курсу.  

Основним завданням дисципліни є допомога студентам набути 

початкових знань про судову, правоохоронну  та правозахисну діяльність 

спеціально уповнова жених на її здійснення державних органів, а також 

недержавних організацій, покликаних сприяти реалізації правоохоронної 

функції держави. Цей навчальний курс належить до циклу фундаментальних 

і професійно орієнтованих дисциплін. Набуті в процесі вивчення дисципліни 

компетентності підвищать конкурентоспроможність молодих фахівців-

юристів на ринку праці. 

 

Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:  

- визначення і оволодіння системою понять та категорій;  

- набуття навичок пошуку інформації, що стосується 

юриспруденції; 

-  засвоїти положення Конституції України, законів України та 

відомчих нормативних актів, що регулюють діяльність судових, 

правоохоронних та правоохоронних органів; 

- прищеплення навичок самостійної вирішувати різноманітні 

юридичні ситуації 

Результати навчання. Згідно з вимогами освітньо-професійних та 

освітньо-кваліфікаційних програм студенти повинні знати: 

- нормативно-правові акти якими регулюється діяльність судових, 

правоохоронних та правозахисних органів;  

- поняття, сутність, порядок створення, структуру, завдання, 

компетенцію, функції, повноваження та структуру судової системи, основних 

правоохоронних та правозахисних органів України; 

- порядок добору та зайняття (звільнення) посади у судових, 

правоохоронних органах  

- притягнення суддів, співробітників  правоохоронних та 

правозахисних органів до дисциплінарної відповідальності; 
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-  соціальний захист суддів, співробітників правоохоронних та 

правозахисних органів. 

 

вміти:  
– опрацьовувати нормативно-правові акти які стосуються судових, 

правоохоронних та правозахисних органів; 

– самостійно систематизувати норми різних галузей права щодо 

реалізації завдань, що ставляться перед судовою системою, покладаються на 

правоохоронні та правозахисні органи; 

– аналізувати та надавати правильну правову оцінку встановленим 

фактичним обставинам дії чи бездіяльності співробітників правоохоронних 

та правозахисних органів. 

 

 
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування 

показників  

Освітньо-професійна 

програма, рівень вищої 

освіти  
 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів   
ESTS - 6 

Освітньо-професійні 

програми першого рівня 

вищої освіти та освітньо-

кваліфікаційні програми 

за усіма спеціальностями  

Обовязкова (базова) 

 

Кількість модулів – 2 

 

Рік підготовки: 

1-й 1-й 

 
 

Лекції 

Загальна кількість 

годин - 180 

26 год. 10 год. 

 

Практичні, семінарські 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 3 год.; 

самостійної роботи 

студента – 5. 

12 год. 2 год. 

 

Самостійна робота 

142 год. 168 год. 

Вид контролю: 

Екзамен – 1-й сем.  

 

 

Примітка.  

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи 

становить:  

для денної форми навчання – 1/2,5  

для заочної форми навчання – 1/8. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

  

Поточне оцінювання студентів на семінарських заняттях здійснюється 

за чотирьох бальною шкалою, де «2» - незадовільно; «3» - задовільно; «4» - 

добре; «5» - відмінно.  

Підсумковий контроль у вигляді екзамену проводиться у тестовій 

формі і оцінюється відповідно до шкали оцінювання знань студентів за ЄКТС 

 

Шкала в балах  Національна шкала  Шкала ЄКТС  

90-100 балів  5 «відмінно»  А  

80-89 балів  4 «дуже добре»  В  

65-79 балів  4 «добре»  С  

55-64 бали  3 «задовільно»  D  

50-54 бали  3 «достатньо»  Е  

35-49 балів  2 «незадовільно»  FX  

1-34 бали  2 «неприйнятно»  F  

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАННЯ 

  

У процесі викладання навчальної дисципліни для активізації навчально-

пізнавальної діяльності студентів передбачене застосування як активних, так 

і інтерактивних навчальних технологій, серед яких: лекції проблемного 

характеру, міні-лекції, робота в малих групах, семінари-дискусії, мозкові 

атаки, кейс-метод, презентації, метод проектної роботи.  

Діагностика (моніторинг і перевірка) результатів навчання здійснюється 

шляхом виконання студентами:  

1) тестових завдань:  

Тест №1 (https://drive.google.com/file/d/1glpt70Zit5TBGfr347YqXsvc4eXLEo_r/view);   

2) написанням есе;  

3) презентацій і виступів на наукових заходах;  

4) підсумкового екзамену у тестовій формі.  

 

  

https://drive.google.com/file/d/1glpt70Zit5TBGfr347YqXsvc4eXLEo_r/view
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
 

Змістовий модуль І.  

Судові органи України. 

 

Тема 1. Поняття, предмет, метод і система дисципліни «Судові та 

правоохоронні органи України. 

1. Поняття, предмет, метод і система дисципліни «Судові та 

правоохоронні органи України».  

2. Співвідношення дисципліни «Судові та правоохоронні органи 

України» з іншими юридичними дисциплінами.  

3. Законодавство та інші правові акти (джерела), які регулюють 

організацію і діяльність судових та правоохоронних органів в Україні 

4. Конституційний принцип поділу влад – передумова виникнення і 

становлення незалежної судової влади. 

 

Тема 2. Судова влада, правосуддя та їх демократичні принципи 

1. Поняття судової влади. Її співвідношення з  іншими гілками влади.  

2. Поняття про правосуддя. 

3. Завдання правосуддя.  

4. Риси (ознаки), що відрізняють правосуддя від інших форм державної 

діяльності.  

5. Загальна характеристика демократичних  принципів правосуддя в 

Україні. 

6. Обов’язковість судових рішень. 

 

Тема 3. Статус професійного судді, та присяжного. 

1. Загальні положення статусу судді.  

2. Вимоги, що ставляться до судді. 

3. Право на зайняття судової посади.  

4. Присяжні. 

5. Вища кваліфікаційна комісія суддів. 

6. Вища рада правосуддя.  

7. Державна судова адміністрація. 

 

Тема 4. Судова система України 

1. Поняття судової системи.  

2. Характеристика сучасної судової системи України. 

3. Принципи територіальності і спеціалізації в побудові судової системи.  

4. Ланки судової системи України.  

5. Поняття та види підсудності справ судам.  

6. Судові інстанції, їх види. 

7. Порядок створення судів в Україні. 

8. Судова реформа в Україні у 2017 році.  
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Тема 5. Місцеві суди. Суддівське самоврядування в Україні 

1. Місцевий суд – основна ланка судової системи України.  

2. Склад місцевого суду. 

3. Порядок його формування.  

4. Організація роботи місцевих судів.  

5. Загальні засади суддівського самоврядування.  

6. Збори суддів.  

7. Ради суддів. 

8. Вищі органи суддівського самоврядування. 

 

Тема 6. Апеляційні суди. Вищі спеціалізовані суди. Верховний Суд 

1. Апеляційні суди в Україні. 

2. Склад і структура апеляційних судів.  

3. Порядок їх формування. 

4. Повноваження апеляційних судів. 

5. Повноваження голови апеляційного суду.  

6. Система і склад Вищих спеціалізованих судів.  

7. Повноваження вищого спеціалізованого суду.  

8. Суддя Вищого спеціалізованого суду. 

9. Голова Вищого спеціалізованого суду.  

10. Верховний Суд – найвищий судовий орган судів загальної юрисдикції 

України.  

11. Порядок формування Верховного Суду, його склад і структура 

12. Склад і повноваження Пленуму Верховного Суду.  

13. Голова Верховного Суду. 

 

Тема 7. Конституційний суд України. 

1. Завдання і принципи діяльності Конституційного Суду України. 

2. Склад, порядок формування Конституційного Суду України та вимоги 

до кандидатів у судді. 

3. Повноваження Конституційного Суду України. 

4. Гарантії діяльності суддів Конституційного Суду України. 

5. Розгляд справ Конституційним Судом України.  

 

Змістовний модуль ІІ.  

Правоохороні і правозахисні органи України 

 

Тема 8. Правоохоронна діяльність в Україні 

1. Поняття правоохоронної діяльності. Її основні риси (ознаки) та 

завдання. 

2. Основні напрямки (функції) правоохоронної діяльності. 

3. Правоохоронні та правозахисні органи України, їх види. 
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Тема 9. Прокуратура України. 

1. Завдання, принципи діяльності і основні функції прокуратури. 

2. Засади діяльності прокуратури. 

3. Система прокуратури України 

4. Кадри органів прокуратури.  

5. Повноваження прокурора з виконання покладених на нього функцій. 

6. Участь прокурора у кримінальному провадженні. 

7. Дисциплінарна відповідальність прокурора. 

8. Класні чини прокурорсько-слідчих працівників, порядок їх присвоєння. 

 

Тема 10. Органи Служби безпеки України. 

1. Служба безпеки України як правоохоронний орган. 

2. Завдання та правові засади діяльності органів безпеки України. 

3. Система органів безпеки України. 

4. Кадри Служби безпеки України. 

5. Контроль і нагляд за діяльністю Служби Безпеки України. 

6. Центр спеціальних операцій «А» 

 

Тема 11. Органи внутрішніх справ. 

1. Міністерство внутрішніх справ України як правоохоронний орган.  

2. Загальна система поліції в Україні. 

3. Добір на посаду поліцейського  в Україні. 

4. Загальні засади проходження служби в поліції. 

5. Соціальний захист поліцейських. 

6. Повноваження поліції. 

7. Види поліцейських заходів. 

8. Поліцейські заходи примусу. 

9. Національне центральне бюро Інтерполу в Україні, його завдання і 

компетенція.  

 

Тема 12. Органи юстиції України 

1. Основні завдання органів юстиції України. 

2. Повноваження Міністерства юстиції України. 

3. Повноваження головних територіальних управлінь юстиції. 

4. Спеціалізовані органи юстиції України. 

5. Нотаріат в Україні. 

6. Державна виконавча служба в Україні. 

7. Центри з надання безоплатної правової допомоги в Україні. 

8. Здійснення міжнародно-правового співробітництв Міністерством 

юстиції України. 

 

Тема 13. Адвокатура України 

1. Право особи на правову допомогу. 

2. Історія зародження, розвитку і становлення інституту адвокатури в 
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Україні. 

3. Поняття адвокатури та її завдання. 

4. Принципи та організаційні форми діяльності адвокатури. 

5. Види адвокатської діяльності.  

6. Професійні права і обов’язки адвоката.  

7. Відповідальність адвокатів. 

8. Гарантії адвокатської діяльності. 

9. Адвокат у кримінальному провадженні. 

10. Представництво адвокатом особи у суді, інших органах. 

11. Правила адвокатської етики. 

 

Тема 14. Державна фіскальна служба України. Органи державної 

прикордонної служби, Військова служба правопорядку в Збройних 

Силах 

1. Основні завдання і функції Державної фіскальної служби України. 

2. Запобігання проявам корупції Державною фіскальною службою 

України. 

3. Основні функції державної прикордонної служби України. 

4. Структура державної прикордонної служби України. 

5. Правила перетину Державного кордону України. 

6. Статус і призначення Військової служби правопорядку у Збройних 

силах України. 

7. Права військовослужбовців Служби правопорядку. 

8. Умови і межі застосування заходів фізичного впливу, спеціальних 

засобів і вогнепальної зброї військовослужбовцями Служби 

правопорядку. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л с лаб інд с.р. л с лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль І. Судова влада в Україні 

Тема 1. Поняття, 

предмет, метод і 

система 

дисципліни 

«Судові та 

правоохоронні 

органи України». 

8 
 

 
2   6 10 

 

 

 

 

 

 

 

   10 

Тема 2. Судова влада, 

правосуддя та їх 

демократичні 

принципи. 

8 2    6 12 2    10 

Тема 3. Статус 

професійного 

судді, та 

присяжного. 

10 2 2   6 10 

 

 

 

 

 

   10 

Тема 4. Судова 

система України. 
10 2    8 12 2    10 

Тема 5. Місцеві суди. 

Суддівське 

самоврядування в 

Україні. 

10 2    8 14 2 2   10 

Тема 6. Апеляційні 

суди. Вищі 

спеціалізовані суди. 

Верховний Суд 

12 2 2   8 10     10 

Тема 7. 

Конституційний суд 

України.  

10 2    8 10     10 

Разом за модулем  І 68 12 6   50 78 6 2   70 

 

Змістовий модуль ІІ. Правоохоронні та правозахисні органи України 

 

Тема 8. 

Правоохоронна 

діяльність в Україні 

10  

2 

 

 

 

 

  8 8     8 

Тема 9. Прокуратура 

України.  
12 2 2   8 12 2    10 

Тема 10.  Органи 

служби безпеки 

України. 

10 

 

2 

 

   8 10     10 
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Тема 11. Органи 

внутрішніх справ. 
14 

2 
2   10 10     10 

Тема 12. Органи 

юстиції України  

 

12 2    10 12 2    10 

Тема 13. Адвокатура в 

Україні. 
12 2 

 

 
  10 10     10 

Тема 14. Державна 

фіскальна служба 

України. Органи 

державної 

прикордонної служби, 

Військова служба 

правопорядку в 

Збройних Силах 

 

12 2 
 

2 
  8 10     10 

Разом за модулем  ІІ 82 14 6   62 72 4    68 

Підсумковий контроль 30     30 30     30 

Усього годин 180 26 12   142 180 10 2   168 
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