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1. Анотація до курсу  

“Організація судових та правоохоронних органів” є однією із вступних 

навчальних дисциплін, яка дає знання про судову та правоохоронну діяльність. 

Предметом вивчення даного курсу є норми права, які регулюють діяльність 

суду та інших правоохоронних органів з метою захисту суб'єктивних прав 

фізичних, юридичних осіб та держави. Динаміка реформувань в сфері 

правотворчої і правозастосовної діяльності вимагає чітких уявлень про систему, 

завдання, структуру та повноваження органів судової влади та правоохоронних 

органів, зокрема, органів прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки, 

юстиції, адвокатури, нотаріату та деяких інших органів, що допоможе 

студентам глибше засвоїти і зрозуміти форми і методи їх роботи в конкретних 

сферах правозахисної, правоохоронної та правозастосовної діяльності. 

Рівень вищої освіти Бакалавр 

Освітня програма Право 

Заняття:  ІІ семестр 2020-2021 н.р. 

Лекції 1 година на тиждень згідно 

розкладу 

Семінарські 1 година на тиждень згідно 

розкладу 

Кількість кредитів 3 

Мова викладання Українська 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни  

Мета дисципліни – надати студентам загальні знання про основні 

поняття, предмет і систему судових, правоохоронних та правозахисних органів, 

розкрити зміст чинного законодавства про діяльність цих органів, надати 

відомості про функціонування судової влади і правоохоронної системи в 

Україні, допомогти сформувати самостійне юридичне бачення та розуміння 

проблем судоустрою та судочинства. Ці знання необхідні студентам як для 

подальшого поглибленого засвоєння інших правових дисциплін, так і для 

майбутнього успішного здійснення професійної діяльності. 

Завдання курсу:  

- сформувати у студентів загальні знання щодо поняття, 

характеристики та змісту судової та правоохоронної діяльності; 

- навчити орієнтуватися в нормативно-правових джерелах, в 

проблемах захисту прав людини і громадянина, а також юридичних осіб від 

порушень через судову владу і правоохоронні органи; 

- сприяти розвитку в студентів самостійності мислення, засвоєнню 

ними спеціальної юридичної лексики і термінології, формуванню їх правової 

культури. 

3. Результати навчання 

Відтворювати зміст, демонструючи розуміння з основних професійних та 

суспільних тем 

Демонструвати знання і розуміння щодо визначення основних сучасних 

правових доктрин, цінностей та принципів функціонування національної 

правової системи 

Пояснювати природу та зміст основних правових інститутів та процедур 

національного права 

 

4. Структура курсу 

 

Види та тематика навчальних занять 

ЛЕКЦІЇ 

Тема 1. Основні поняття, предмет, система та нормативне регулювання 

навчальної дисципліни «Організація судових та  правоохоронних органів». 

1. Загальна характеристика правоохоронні діяльності: поняття, ознаки та види. 

2. Правоохоронні органи держави: поняття, система та загальна  

характеристика. 

3. Предмет і система дисципліни «Організація судових та правоохоронних 

органів». 

4. Джерела навчальної дисципліни «Організація судових та правоохоронних 

органів» та їх класифікація. 

Тема 2. Судова влада та органи, що її здійснюють. 

1. Поняття судової влади, її характерні ознаки. Співвідношення судової влади із 

законодавчою та виконавчою владою. 

2. Суд як орган судової влади.  



3 

3. Функції судової влади – правосуддя та контроль, їх поняття та ознаки.  

Тема 4. Органи внутрішніх справ України. 

1. Поняття, завдання та місце органів внутрішніх справ в системі 

правоохоронних органів України. 

2. Система органів внутрішніх справ України. 

3. Міністерство внутрішніх справ, завдання та основні напрямки діяльності, 

органи внутрішніх справ на місцях. 

4. Національна поліція України її система та статус поліцейських. 

1. Місце прокуратури в системі органів державної влади. 

2. Засади організації та діяльності прокуратури України. 

3. Функції прокуратури, їх загальна характеристика. 

4. Система прокуратури України, її організаційні основи. 

Тема 4. Органи внутрішніх справ України. 

1. Поняття, завдання та місце органів внутрішніх справ в системі 

правоохоронних органів України. 

2. Система органів внутрішніх справ України. 

3. Міністерство внутрішніх справ, завдання та основні напрямки діяльності, 

органи внутрішніх справ на місцях. 

4. Національна поліція України її система та статус поліцейських. 

Тема 5. Національне антикорупційне бюро України. 

1. Статус, правова основа та основні принципи організації та діяльності 

Національного антикорупційного бюро України. Гарантії незалежності. 

2. Система та структура Національного антикорупційного бюро. Вимоги до 

кадрового складу. 

3. Права та обов’язки Національного антикорупційного бюро України. 

Тема 6. Органи та установи юстиції України. 

1. Поняття, основні завдання, система та повноваження органів юстиції 

України. 

2. Міністерство юстиції України:  завдання та основні напрямки роботи.  

3. Органи та установи юстиції на місцях: структура, повноваження. 

4. Поняття нотаріату. Органи та особи, які вчиняють нотаріальні дії. 

Тема 7. Адвокатура в Україні. 

1. Поняття та організаційні форми діяльності адвокатури. 

2. Принципи та гарантії адвокатської діяльності. 

3. Вимоги до адвокатів. Професійні права та обов’язки адвоката. 

4. Адвокатська таємниця. 

Тема 8. Європейський Суд з прав людини. 

1. Європейська система захисту прав людини. Європейський Суд з прав 

людини. 

Структура і юрисдикція Європейського Суду з прав людини. 

Організація, процедура діяльності Європейського Суду. 

Порядок звернення до Європейського Суду. 

СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ 

Основні поняття, предмет, система та нормативне регулювання навчальної 
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дисципліни «Організація судових та  правоохоронних органів». 

Судова влада та органи, що її здійснюють. 

Прокуратура України. 

Органи внутрішніх справ України. 

Національне антикорупційне бюро України. 

Органи та установи юстиції України. 

Адвокатура в Україні. 

Європейський Суд з прав людини. 

 

5. Технічне обладнання та/або програмне забезпечення 

Спеціально обладнана проектором аудиторія 10/307 або 10/310 для 

проведення лекційних та семінарських занять. 

Для навчання необхідно мати з собою ґаджети зі стільниковим 

інтернетом.  

Студент повинен мати активований акаунт університетської пошти 

(student.i.p@nmu.one) на Office 365. 

 

6. Система оцінювання та вимоги  

6.1. Навчальні досягнення здобувачів вищої освіти за результатами 

вивчення курсу оцінюватимуться за шкалою, що наведена нижче: 

Рейтингова шкала Інституційна шкала 

90 – 100 Відмінно 

75 – 89 Добре  

60 – 74 Задовільно  

0 – 59 Незадовільно 

6.2. Здобувачі вищої освіти можуть отримати підсумкову оцінку з 

дисципліни на підставі поточного оцінювання знань за умови, якщо набрана 

кількість балів з поточного тестування та самостійної й індивідуальної робіт 

складатиме не менше 60 балів. 

 

Засоби діагностики та процедури оцінювання 
ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

навчальне 

заняття 
засоби діагностики процедури 

засоби 

діагностики 
процедури 

лекції контрольні завдання 

за кожною темою 

усне опитування, бліц-

опитування, тестування 

підсумкове 

тестування 

визначення 

загальної 

кількості балів за 

результатами 

поточних 

контролів; 

 

підсумкове 

тестування під 

час екзамену 

семінарські контрольні завдання 

за кожною темою 

усне опитування, 

оцінювання презентації 

виступ-презентація, 

робота в малих групах, 

реферат/есе; 

 

виконання завдань під 

час самостійної роботи 

або індивідуальне 

завдання 
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6.3. Поточна успішність складається з успішності за оцінки за роботу на 

семінарських заняттях (оцінюється 8 занять, участь у занятті максимально може 

принести здобувачу вищої освіти 5 балів). Отримані бали на семінарських 

заняттях та бали за самостійну роботу (максимально 20 балів) додаються до 

оцінки з підсумкової (тестової) роботи в кінці семестру (40 балів) та є 

підсумковою оцінкою за вивчення навчальної дисципліни. Максимальна 

кількість балів з курсу навчальної дисципліни складає 100 балів. 

Екзамен відбувається у письмовій формі та складається з 20 тестових 

запитань. Правильна відповідь на запитання тесту оцінюється у 5 балів. 

Загальна оцінка з навчальної дисципліни «Організація судових та 

правоохоронних органів» визначається за накопичувальною системою, тобто 

сума всіх балів, отриманих за виконання певного виду робіт студента. 

 

6.4. Критерії оцінювання за роботу на семінарських заняттях: 8 

семінарських занять оцінюються максимально у 5 балів кожне, причому: 

5 балів – відповідність еталону, наведення прикладів з додаткової 

літератури, правильна мова викладення матеріалу; 

4 бали – відповідність еталону, помилки в граматиці та/або орфографії; 

3 бали – зміст відповіді має стосунок до предмету запитання, проте не 

відповідає еталону, містить суттєві граматичні та орфографічні помилки, які 

ускладнюють розуміння тексту або викривляють зміст повідомлення; 

2-1 бал – наявність текстової відповіді, яка не відповідає еталону, та/або 

не має стосунку до предмету запитання, містить суттєві граматичні та 

орфографічні помилки, які ускладнюють розуміння тексту або викривляють 

зміст повідомлення; 

0 балів – відсутність відповіді. 

 

7. Політика курсу 

7.1. Політика щодо академічної доброчесності. Академічна 

доброчесність студентів є важливою умовою для опанування результатами 

навчання за дисципліною і отримання задовільної оцінки з поточного та 

підсумкового контролів. Академічна доброчесність базується на засудженні 

практик списування (виконання письмових робіт із залученням зовнішніх 

джерел інформації, крім дозволених для використання), плагіату (відтворення 

опублікованих текстів інших авторів без зазначення авторства), фабрикації 

(вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі).  

У разі порушення студентом академічної доброчесності (списування, 

плагіат, фабрикація), робота оцінюється незадовільно та має бути виконана 

повторно. При цьому викладач залишає за собою право змінити тему завдання. 

 

7.2.Комунікаційна політика. 

Студенти повинні мати активовану університетську пошту.  

Обов’язком студента є перевірка один раз на тиждень (щонеділі) 

поштової скриньки на Office 365. 



6 

Протягом тижнів самостійної роботи обов’язком студента є робота з 

дистанційним курсом «Організація судових та правоохоронних органів» 

(www.do.nmu.org.ua). 

Усі письмові запитання до викладача стосовно курсу мають надсилатися 

на університетську корпоративну електронну пошту.  

 

7.3. Політика щодо перескладання. 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 

оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання відбувається із дозволу деканату 

за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

 

7.4. Відвідування занять.  

Для студентів денної форми навчання відвідування занять є 

обов’язковим. Поважними причинами для неявки на заняття є хвороба, участь в 

університетських заходах, відрядження, які необхідно підтверджувати 

документами у разі тривалої (два тижні) відсутності. Про відсутність на занятті 

та причини відсутності студент має повідомити викладача або особисто, або 

через старосту. Якщо студент захворів, ми рекомендуємо залишатися вдома і 

навчатися за допомогою дистанційної платформи. Студентам, чий стан 

здоров’я є незадовільним і може вплинути на здоров’я інших студентів, буде 

пропонуватися залишити заняття (така відсутність вважатиметься пропуском з 

причини хвороби). Семінарські заняття не проводяться повторно, ці оцінки 

неможливо отримати під час консультації. За об’єктивних причин (наприклад, 

міжнародна мобільність або в період епідемій) навчання може відбуватись 

дистанційно – в онлайн-формі, за графіком, за погодженням з викладачем. 

 

7.5. Бонуси. Студенти, які регулярно відвідували лекції (мають не більше 

двох пропусків без поважних причин) та мають написаний конспект лекцій, 

отримують додатково 5 балів до результатів оцінювання до підсумкової оцінки. 

 

7.6. Участь в анкетуванні. Наприкінці вивчення курсу студентам буде 

запропоновано анонімно заповнити електронні анкети (Microsoft Forms 

Office 365), які буде розіслано на університетські поштові скриньки. 

Заповнення анкет є важливою складовою вашої навчальної активності, що 

дозволить оцінити дієвість застосованих методів викладання та врахувати 

пропозиції стосовно покращення змісту навчальної дисципліни «Організація 

судових та правоохоронних органів».  
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8. Ресурси і література: 

 

1. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року // Права 

людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. – К., 1992. – 

С.18-24.  

2. Міжнародний пакт про громадянські i політичні права від 16 грудня 

1966 року // Права людини. Міжнародні договори України, декларації, 

документи. – К., 1992. – С. 36-62. 

3. Європейська конвенція з прав людини (Конвенція про захист прав і 

основних свобод людини від 4 листопада 1950 року) // Права людини і 

професійні стандарти для юристів в документах міжнародних організацій. – 

Амстердам – Київ, 1996. – С. 12-17. 

4. Конституція України від 28.06.96 р. (із змінами та доповненнями) // 

Відомості Верховної Ради України вiд 23.07.96 р., № 30, ст.141. 

5. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. № 

4651-VI // Голос України від 19.05.2012 р. № 90-91. 

6. Кримінально-процесуальний кодекс України від 28.12.1960 р.: чинне 

законодавство зі змінами та допов. станом на 11 березня 2011 р.: Офіц. текст. – 

К.: ПАЛИВОДА А.В., 2011. – 248 с. 

7. Кримінально-процесуальний кодекс України: Науково-практичний 

коментар / За заг. ред. В.Т. Маляренка, В.Г. Гончаренка. – 6-е вид., перероб. і 

доп. – К.: Юрисконсульт, Юстініан, 2010. – 896 с. 

8. Кримінальний кодекс України: Чинне зак-во зі змінами та допов. на 

18 січня 2011 року / Україна. Закони. – К. : Алерта; ЦУЛ, 2011. – 174 с. 

9. Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних 

справах / упоряд. В.В. Рожнова, А.С. Сизоненко, Л.Д. Удалова. – К.: 

ПАЛИВОДА А.В., 2011. − 456 с. 

10. Про адвокатуру: Закон України від 19 грудня 1992 року // Відомості 

Верховної Ради України. – 1993. – № 9. – Ст. 62. 

11. Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 02 червня 2011 

року // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 51. – Ст. 577. 

12. Про амністію: Закон України від 12.12.2008 р. // Відомості Верховної 

Ради України. – 2009. – № 15. – Ст. 189  

13. Про військову службу правопорядку у Збройних Силах України: 

Закон України від 7 березня 2002 року // Відомості Верховної Ради України. – 

2002. – №32. – Ст. 225. 

14. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Проект закону України 

від 28 квітня 2012 року, реєстраційний № 10424 // [Електронний ресурс]. – 

Режим 

15. http://www.president.gov.ua. – офіційний веб-сайт Президента України. 

16. http://www.portal.rada.gov.ua – офіційний веб-сайт Верховної Ради 

України.  

17. http://www.kmu.gov.ua –офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів 

України.  

http://www.portal.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
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18. http://www.mvs.gov.ua – офіційний веб-сайт Міністерства внутрішніх 

справ України. 

19. http://www.court.gov.ua/vscourt – офіційний веб портал судової влади в 

Україні 

20. http://www.scourt.gov.ua – офіційний веб-сайт Верховного Суду 

України.  

21. http://www.sbu.gov.ua – офіційний веб-сайт СБУ. 

22. http://www.gp.gov.ua – офіційний веб-сайт Генеральної прокуратури 

України. 

23. http://www.minjust.gov.ua – Офіційний веб-сайт Міністерства юстиції 

України. 

24. http://www.reyestr.court.gov.ua – єдиний реєстр судових рішень в 

Україні. 

25. http://www.police.ua – Форум працівників МВС України. 

26. http://www.vkka.gov.ua – офіційний сайт Вищої кваліфікаційної комісії 

адвокатури. 

27. http://www.nbuv.gov.ua – Національної бібліотеки України ім. 

В.І.Вернадського. 

28. http://www.catalogue.nplu.org – Національна парламентська бібліотека 

України. 

29. http://www.pravoznavec.com.ua  – Електронна бібліотека юридичної 

літератури “Правознавець”. 

30. http://www.icpo.centrmia.gov.ua – сайт Національного центрального 

бюро Інтерполу в Україні. 

 

http://www.mvs.gov.ua/
http://www.court.gov.ua/vscourt
http://www.scourt.gov.ua/
http://www.sbu.gov.ua/
http://www.gp.gov.ua/
http://www.reyestr.court.gov.ua/
http://vkka.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://catalogue.nplu.org/

