
 

 

 



2 

 

  

 



3 

 

  

Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, спеціальність, 

освітній ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань 

_26 Цивільна безпека_ 

(шифр і найменування) обов’язкова 

Модулів – 1 

Спеціальність (освітня 

програма, спеціалізація) 

_262 Правоохоронна 

діяльність, Правоохоронна 

діяльність_ 

(код і найменування) 

Рік підготовки: 
Змістових модулів – 2 2-й 2-й 
Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

___________ 

                                          

(назва) 

Семестр 

Загальна кількість годин 

–120 

3-й 3-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

здобувача вищої освіти – 

8 

Освітній ступінь: 

бакалавр 

30 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

14 год. 2 год. 

Лабораторні 
 год.  год. 

Самостійна робота 
76 год. 112 год. 
Індивідуальні завдання:  

 

Вид контролю: екзамен, 

курсова 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 36% до 63%; 

для заочної форми навчання – 7% до 93%. 
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1. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни «Судові та правоохоронні органи 

України» є формування цілісного уявлення про правову основу та організацію 

діяльності, завдання, систему та структуру, повноваження, компетенцію 

судових та правоохоронних органів України. 

Основними завданнями навчальної дисципліни «Судові та правоохоронні 

органи України» є: дати майбутнім правоохоронцям загальну уяву та вихідні 

знання про систему судових та правоохоронних органів держави, їх склад і 

структуру, організаційно-правові засади діяльності та соціальне призначення. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

повинен отримати 

інтегральну компетентність: здатність вирішувати складні спеціалізовані 

задачі та практичні проблеми у сфері правоохоронної діяльності або у процесі 

навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів 

правоохоронної діяльності і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов; 
Загальні компетентності: 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК5. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК10. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства 

та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні.  

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

СК1. Усвідомлення функцій держави, форм реалізації цих функцій, правових 

основ правоохоронної діяльності; дотримання основних принципів реалізації 

правоохоронної функції держави.  

СК5. Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та 

узагальнювати правову інформацію з різних джерел.  

СК6. Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, 

формулювати аргументовані висновки та рекомендації. 

Очікувані програмні результати навчання:  

РН3. Збирати необхідну інформацію з різних джерел, аналізувати і оцінювати 

її. 

РН4. Формулювати і перевіряти гіпотези, аргументувати висновки. 

РН6. Розуміти принципи і мати навички етичної поведінки, соціально 

відповідальної та свідомої діяльності у сфері правоохоронної діяльності. 

РН8. Здійснювати пошук інформації у доступних джерелах для повного та 

всебічного встановлення необхідних обставин. 

РН10. Виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані 

правові висновки. 
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РН11. Знати і розуміти сучасні правові доктрини, цінності та принципи 

функціонування національної правової системи. 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Організація діяльності судової влади в Україні 

 

ТЕМА № 1: Основні поняття, предмет та система навчальної 

дисципліни «Судові та правоохоронні органи України». 

 

Правоохоронна діяльність, її основні ознаки, поняття, завдання та цілі. 

Загальна характеристика та напрямки (види) правоохоронної діяльності 

держави. Правоохоронні органи та організації, їх ознаки та завдання.  

Предмет і система дисципліни. Місце дисципліни в системі правових 

дисциплін і її значення для вивчення інших юридичних дисциплін.  

Загальна характеристика законодавчих і інших правових актів про 

правоохоронні органи і їх діяльність. Класифікація актів по їх змісту та 

юридичному значенню. 

 

 

ТЕМА № 2: Судова влада. 

 

Природа і поняття судової влади. Ознаки судової влади.  

Поняття судової системи загальних судів, її основні риси. Судова система 

загальних судів. Місцеві суди та їх повноваження. Поняття ланки судової 

системи і поділ загальних судів на ланки. Поняття судової інстанції. Види 

судових інстанцій. Поняття суду першої інстанції та його повноваження. 

Поняття суду другої інстанції та його повноваження. Поняття суду третьої 

інстанції та його повноваження.  

 

ТЕМА № 3: Принципи судової влади. 

 

Поняття правосуддя. Відмінні ознаки правосуддя.  

Принципи діяльності правосуддя: законність; здійснення правосуддя 

виключно судом; рівність усіх учасників судового процесу перед законом і 

судом; незалежність і недоторканність суддів, їх підкорення лише закону; 

забезпечення доведеності вини; змагальність сторін і свобода в наданні ними 

суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості; підтримання 

державного обвинувачення в суді прокурором; забезпечення обвинуваченому 

права на захист; гласність судового процесу та його повне фіксування 

технічними засобами; обов’язковість рішень суду. 

 

ТЕМА № 4: Загальна характеристика судової системи України. 

 

Основні поняття та інститути судової системи. Міжнародно-правові 



6 

 

  

принципи побудови судової системи держави. Загальна характеристика системи 

судів загальної юрисдикції. Місцеві суди та їх повноваження. Апеляційні суди 

та їх повноваження.. Вищі спеціалізовані суди та їх повноваження. Верховний 

Суд України та його повноваження.  

 

ТЕМА № 5: Конституційний суд України. 

 

Статус, основні принципи та мета діяльності. Повноваження 

Конституційного Суду України. 

Склад та порядок утворення. Вимоги, що пред’являються до судді. 

Гарантії діяльності суддів Конституційного Суду України. 

Форми звернення до Конституційного суду України. Суб’єкти права на 

конституційне подання та конституційне звернення. 

Провадження зі справ у Конституційному Суді України. 

 

ТЕМА № 6: Статус суддів. 

 

Вимоги до кандидата на посаду судді. Порядок зайняття посади судді в 

системі судів загальної юрисдикції. Порядок зайняття посади судді в системі 

апеляційних судів України. Порядок зайняття посади судді в системі вищих 

спеціалізованих судів та Верховного суду України. 

Права і обов’язки суддів. Гарантії діяльності суддів. 

Дисциплінарна відповідальність суддів.  

Особливості притягнення судді до кримінальної в відповідальності. 

 

Змістовий модуль 2. Організація діяльності правоохоронних органів 

в Україні. 

 

ТЕМА № 7: Органи прокуратури. 

 

Завдання та основні напрямки діяльності прокуратури. 

Принципи організації та діяльності прокуратури: централізації; 

незалежності; захисту прав громадян на засадах їх рівності перед законом; 

публічності; гласності; єдності; законності. 

Система та структура органів прокуратури.  

Прокурор – процесуальний керівник та державний обвинувач у 

кримінальному провадженні. 

Акти прокурорського реагування. 

 

ТЕМА № 8: Органи досудового розслідування. 

 

Поняття, завдання та строки досудового розслідування. Види досудового 

розслідування.  

Дізнання. Система оперативних підрозділів України. Досудове 

C://Users/USER/Desktop/ZNTY%202015/НМК%20_%20Назаренко/marochkin_i_e_red_organizaciya_sudovih_ta_pravoohoronnih_org.doc#bookmark54
C://Users/USER/Desktop/ZNTY%202015/НМК%20_%20Назаренко/marochkin_i_e_red_organizaciya_sudovih_ta_pravoohoronnih_org.doc#bookmark54
C://Users/USER/Desktop/ZNTY%202015/НМК%20_%20Назаренко/marochkin_i_e_red_organizaciya_sudovih_ta_pravoohoronnih_org.doc#bookmark55
C://Users/USER/Desktop/ZNTY%202015/НМК%20_%20Назаренко/marochkin_i_e_red_organizaciya_sudovih_ta_pravoohoronnih_org.doc#bookmark57
C://Users/USER/Desktop/ZNTY%202015/НМК%20_%20Назаренко/marochkin_i_e_red_organizaciya_sudovih_ta_pravoohoronnih_org.doc#bookmark59
C://Users/USER/Desktop/ZNTY%202015/НМК%20_%20Назаренко/marochkin_i_e_red_organizaciya_sudovih_ta_pravoohoronnih_org.doc#bookmark59
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розслідування: загальна характеристика.  

Завдання та компетенція органів досудового розслідування. Принципи 

діяльності органів досудового розслідування. Структура та характеристика 

органів досудового розслідування. 

 

ТЕМА № 9: Органи Служби безпеки України. 

 

Основні завдання та напрямки діяльності Служби безпеки України. 

Принципи діяльності: законність; повага до прав і гідності особистості; 

позапартійність; відповідальність перед народом України; гласність і 

конспіративність; єдиноначальність і колегіальність. 

Система і організація діяльності СБУ. Склад Центрального управління. 

Регіональні органи. Антитерористичний центр. 

Кадри і повноваження Служби безпеки. Контроль за діяльністю Служби 

безпеки. 

 

ТЕМА № 10: Органи внутрішніх справ. 

 

Завдання та функції органів внутрішніх справ. Система органів 

внутрішніх справ. 

Поліція, її функції та завдання. Принципи діяльності поліції: законність; 

гуманізм; повага до особистості; соціальна справедливість, взаємодія з 

трудовими колективами, громадянами, організаціями та населенням; гласність. 

Структура поліції. Функції поліції: адміністративна, профілактична, 

оперативно-розшукова, кримінально-процесуальна, виконавча, охоронна. Склад 

поліції. Служба в поліції. Контроль і нагляд за діяльністю поліції.. 

 

ТЕМА № 11: Адвокатура України. 

 

Поняття, основні завдання адвокатури України. Види правової допомоги. 

Організаційні форми діяльності. Принципи діяльності. Адвокатська таємниця. 

Етика адвоката.  

Професійні права та обов’язки адвоката. Гарантії здійснення адвокатської 

діяльності. Дисциплінарна відповідальність адвоката. 

 

ТЕМА № 12: Нотаріат України. 

 

Поняття, основні завдання нотаріату України. Організаційні форми 

діяльності. Принципи діяльності.   
Професійні права та обов’язки нотаріуса. Гарантії здійснення діяльності. 

Дисциплінарна відповідальність нотаріуса. Види правочинів, що підлягають 

обов’язковому посвідченню нотаріусом. 

 

3. Структура навчальної дисципліни 
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Назви змістових модулів 

 і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

у
сь

о
го

 

у тому числі 

у
сь

о
го

 

у тому числі 

л
ек

ц
ії

 

се
м

ін
ар

и
 

(п
р
ак

ти
ч
н

і)
 

л
аб

о
р
ат

о
р
. 

Ін
д

и
в
. 
за

в
д
 

С
ам

. 
р
о
б

о
т.

 

л
ек

ц
ії

 

се
м

ін
ар

и
 

(п
р
ак

ти
ч
н

і)
 

л
аб

о
р
ат

о
р
. 

Ін
д

и
в
.з

ав
д

 

C
ам

. 
р
о
б

о
т.

 

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

Змістовий модуль 1. Організація діяльності судової влади в Україні 
Тема 1. Основні поняття, 
предмет та система навчальної 
дисципліни «Судові органи та 
органи правопорядку». 

7 2    5 8     8 

Тема 2. Судова влада. 9 2 2   5 8     8 
Тема 3. Принципи судової влади. 11 4 2   5 10     10 
Тема 4. Загальна характеристика 

судової системи України. 
9 2 2   5 14 2 2   10 

Тема 5. Конституційний суд 

України 
7 2    5 10     10 

Тема 6. Статус суддів. 10 3 2   5 12 2    10 
Разом за змістовим модулем 1 53 15 8   30 52 4 2   56 

Змістовий модуль 2. Організація діяльності правоохоронних органів в Україні 
Тема 7. Органи прокуратури. 10 2 2   6 8     8 

Тема 8. Органи досудового 
розслідування. 

15 3 2   10 10 2    8 

Тема 9.Органи Служби безпеки 
України. 

10 2 2   6 10     10 

Тема 10. Органи внутрішніх 
справ. 

10 4    6 10     10 

Тема 11. Адвокатура України. 11 2    9 10     10 
Тема 12. Нотаріат України. 11 2    9 10     10 
Разом за змістовим модулем 2 67 15 6   46 58 2    56 

Усього годин  120 30 14 -  76 120 6 2 -  112 

4. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 
Основні поняття, предмет та система навчальної дисципліни 

«Судові та правоохоронні органи України». 
2 2 

2 Судова влада. 2 - 

3 Принципи судової влади. 2 - 

4 Загальна характеристика судової системи України. 4 2 

5 Конституційний суд України 2 - 

6 Статус суддів. 2 - 

7 Органи прокуратури. 2 - 

8 Органи досудового розслідування. 4 - 
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9 Органи Служби безпеки України. 2 - 

10 Органи внутрішніх справ. 2 2 

11 Адвокатура України. 2 - 

12 Нотаріат України. 2 - 

 Разом 28 6 

 

5. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

Інд С/р Інд С/р 

1 
Основні поняття, предмет та система навчальної дисципліни 

«Судові та правоохоронні органи України». 
-  5 - 8 

2 Судова влада. - 5 - 8 

3 Принципи судової влади. - 5 - 10 

4 Загальна характеристика судової системи України. - 5 - 10 

5 Конституційний суд України - 5 - 10 

6 Статус суддів. - 5 - 10 

7 Органи прокуратури. - 6 - 8 

8 Органи досудового розслідування. - 10 - 8 

9 Органи Служби безпеки України. - 6 - 10 

10 Органи внутрішніх справ. - 6 - 10 

11 Адвокатура України. - 9 - 10 

12 Нотаріат України. - 9 - 10 

 Разом 76 112 

 

6. Індивідуальні завдання 

 

З метою самостійного вивчення опрацювання частини програмного 

матеріалу з курсу «Судові та правоохоронні органи України», поглиблення 

знань та вдосконалення умінь і навичок, отриманих у процесі лекційних та 

семінарських занять студенти мають виконувати деякі індивідуальні завдання. 

 

Тематика курсових робіт 

 

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

3. Співвідношення судової влади з іншими гілками державної влади.  

4. Засади організації судової влади.  

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

6. Види і склад апеляційних судів.  

7. Вищі спеціалізовані суди, їх склад і повноваження.  

8. Верховний суд України.  

9. Конституційний суд України: засади діяльності, склад та повноваження.  

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

11.  Дисциплінарна відповідальність судді. Звільнення судді з посади та 

припинення його повноважень.  

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

13. Суддівське самоврядування.  

14. Забезпечення суддів. Організаційне забезпечення діяльності судів.  

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

16. Суддівське самоврядування.  

17. Поняття прокуратури та її роль в Україні.  

18. Засади організації і діяльності прокуратури.  

19. Організаційні основи системи прокуратури.  

20. Система прокуратури України.  

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

прокурора.  

22. Відповідальність прокурора.  

23. Повноваження прокурора з виконання покладених на нього функцій.  

24. Підтримання прокурором державного обвинувачення в суді.  

25. Представництво прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді.  

26. Нагляд прокуратурою за додержанням законів органами, що провадять 

оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство.  

27.  Нагляд прокуратурою за додержанням законів при виконанні судових 

рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів 

примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян.  

28. Прокурорське самоврядування та органи, що забезпечують діяльність 

прокуратури.  

29. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів, її статус та 

повноваження.  

30. Національна академія прокуратури України.  

31. Структура та компетенція Генеральної прокуратури.  

32. Завдання, повноваження та структура МВС України.  

33. Національна поліція України, правова основа та принципи її діяльності.  

34. Основні обов’язки та повноваження поліцейського. Види 

відповідальності поліцейських.  

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

36.  Державна служба України з надзвичайних ситуацій: завдання, структура 

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

38. Державна міграційна служба України: завдання, структура та 

повноваження.  

39. Характеристика завдань досудового розслідування.  

40.  Органи досудового розслідування в Україні, їх система і компетенція.  

41. Загальні положення досудового розслідування.  

42. Засади організаційної побудови і діяльності слідчих підрозділів в системі 

Національної поліції України.  

43. Вимоги до кандидатів на посаду слідчого. Повноваження слідчого.  

44.  Поняття адвокатури та її завдання.  

45. Правові основи, принципи та організаційні форми діяльності адвокатури.  

46.  Види адвокатської діяльності та їх характеристика.  

47. Вимоги до осіб, які бажають займатися адвокатською діяльністю.  

48. Професійні права та обов'язки адвоката.  

49. Поняття і зміст адвокатської таємниці 

50. Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури та Вища кваліфікаційна 

комісія адвокатури України.  

51. Виникнення і розвиток адвокатури в Україні.  

52. Роль Національної асоціації адвокатів України у реалізації завдань 

адвокатури.  

53. Вища кваліфікаційна комісія адвокатури.  

54. Гарантії адвокатської діяльності.  

55. Поняття Служби безпеки України, її основні завдання і принципи 

діяльності.  

56. Система органів безпеки. Структура Центрального управління СБУ.  

57. Правове становище співробітників СБУ, їх права і обов`язки.  

58. Забезпечення законності в діяльності Служби безпеки України.  

59. Нормативно-правове регулювання діяльності НЦБ Інтерполу в Україні.  

60. Принципи діяльності Інтерполу в Україні.  

7. Методи навчання 

 

Організація та здійснення навчально-пізнавальної діяльності при 

викладанні навчального курсу «Судові та правоохоронні органи України» 

здійснюється на основі комплексного підходу і з використанням таких методів 

навчання.  

При передачі і сприйняття навчальної інформації : словесні 

(розповідь, лекція, бесіда); наочні (ілюстрація, демонстрація); практичні 

(реферати, тематичні повідомлення, написання тез на науково-практичних 

заходах, статей тощо). 

При формуванні у студентів логічності мислення : пояснювально-

ілюстративні; репродуктивні; проблемного викладу; індуктивні та дедуктивні; 

частково-пошукові; дослідницькі. 

При активізації навчально-пізнавальної діяльності: метод малих груп; 

навчальна дискусія диспут (обмін думками), круглі столи тощо. 
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Методи дистанційного навчання. 

 

 

8. Очікувані результати навчання з дисципліни 

 

РН3. Збирати необхідну інформацію з різних джерел, аналізувати і оцінювати 

її. 

РН4. Формулювати і перевіряти гіпотези, аргументувати висновки. 

РН6. Розуміти принципи і мати навички етичної поведінки, соціально 

відповідальної та свідомої діяльності у сфері правоохоронної діяльності. 

РН8. Здійснювати пошук інформації у доступних джерелах для повного та 

всебічного встановлення необхідних обставин. 

РН10. Виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані 

правові висновки. 

РН11. Знати і розуміти сучасні правові доктрини, цінності та принципи 

функціонування національної правової системи. 
 

 

9. Засоби оцінювання 

 

Опитування на практичних заняттях; вирішення конкретних правових 

ситуацій; проведення програмованого контролю (тестування); проведення 

групових та індивідуальних консультацій. 

 

10. Критерії оцінювання 

 

Поточна аудиторна та самостійна робота 
Підсумковий 

тест 
Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Екзамен 
100+100+100  

3 

= 100 

100 100 100 

Т1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 Т 6 Т 7 Т 8 Т 9 Т 10 Т 11 Т 12 Т 1 - 12 

100 100 100 

 

Застосування методів перевірки та оцінювання знань, умінь і навичок 

студентів ґрунтується на системному підході. Серед основних 

використовуються такі: спостереження за навчальною діяльністю студентів 

при вивченні навчальної дисципліни, яке дає змогу скласти уявлення про 

пізнавальні можливості студентів, їх ставлення до оволодіння знаннями, рівень 

самостійної підготовки тощо; усне опитування (індивідуальне, фронтальне, 

просте, складне) використовується у традиційній системі перевірки та 

оцінювання навчальних досягнень студентів шляхом постановки перед ними 

запитань за змістом навчального матеріалу та оцінюванні їх відповідей; 

письмовий контроль дозволяє повніше реалізувати діагностичну функцію, 

заощадити, виявити уміння логічного, послідовного викладення думок 
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студентом; графічна перевірка індивідуалізує навчання, дає можливість 

ґрунтовно реалізувати діагностичну та освітню функції навчання, сприяє 

виявленню вміння та навичок студентів узагальнювати, класифікувати 

вивчений матеріал тощо; тестування при вивченні державно-правових явищ і 

інститутів в їх історичному просторі на певному підсумковому етапі сприяють 

визначенню рівню засвоєння поточного матеріалу і підготовки в подальшому 

до кваліфікаційного тесту випускника.  

У процесі викладання курсу «Судові та правоохоронні органи України» 

використовуються таки види контролю знань, вмінь та навичок студентів: 

- діагностичний (попередній, нульовий). Попередній контроль 

(перевірка та оцінка залишкових знань) застосовується як передумова для 

успішного планування і керівництва навчальним процесом. Він проводиться на 

початку вивчення навчальної дисципліни з метою визначення загального рівня 

підготовки студентів до оволодіння її матеріалу. 

– поточний контроль. Поточний контроль знань, вмінь та навичок 

студентів слугує засобом виявлення ступеня сприйняття (засвоєння) 

навчального матеріалу з дисципліни; здійснюється у повсякденній навчальній 

роботі й виражається у систематичних спостереженнях викладача за 

навчальною діяльністю студентів та її оцінки на семінарських заняттях.  

– рубіжний контроль. Рубіжний (тематичний, модульний) контроль 

спрямований на перевірку засвоєння отриманих знань через триваліший період 

і охоплює значний за обсягом розділи курсу, проводиться у формі тестування і 

письмової контрольної роботи; 

– підсумковий контроль – перевірка рівня засвоєння знань, умінь 

студентів при вивчені дисципліни (іспит). Основна мета підсумкового 

контролю – визначення рівня змісту узагальнених знань студентів за весь 

період навчання з дисципліни, вміння застосовувати їх у практичній діяльності.  

Оцінювання знань, умінь та навичок – рейтингове, за багатобальною (100 

бальною) шкалою. Порядок розподілу балів за видами контролю наведений 

нижче. 

 Форма підсумкового контролю – курсова робота, екзамен. 
 

Критерії оцінювання курсової роботи 

 

Критерії оцінювання курсової роботи (проєкту) Курсова робота - це 

комплексне дослідження певної проблеми, що ґрунтується на вимогах і 

завданнях, які ставлять перед дослідниками теорія та практика. Тому важливо, 

щоб у ній були елементи наукової новизни. Потрібно оптимально поєднати 

теоретичні аспекти досліджуваної проблеми з практичною організацією, дати 

ґрунтовний аналіз та оцінку вітчизняного та зарубіжного досвіду її ефективного 

розв'язання. Курсова робота не зводиться до переписування монографій, 

підручників, статей з періодичних видань. Зібраний матеріал потрібно 

узагальнити, проаналізувати, творчо переосмислити, обов'язково показати 

авторське бачення проблеми. Виклад матеріалу потрібно здійснювати своїми 

словами, уникаючи незрозумілих термінів і складних мовних зворотів. 
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Викладати матеріал у курсовій роботі потрібно логічно, слід уникати 

використання невпорядкованого несистематизованого матеріалу, застарілих 

даних. Усі цифри та факти повинні бути вивірені, на них потрібно робити 

посилання у текстовій частині. Таблиці та рисунки повинні мати назву, бути 

пронумерованими для зручності посилання на них. Потрібно також посилатися 

на джерела, з яких ці матеріали взято. При формуванні списку джерел потрібно 

керуватися правилами запису джерел. Працюючи над науковими роботами 

зарубіжних авторів потрібно уникати вживання незрозумілих слів іншомовного 

походження. Якщо можливо, то їх слід замінити українськими відповідниками. 

Курсова робота обов'язково повинна мати зміст, текстову частину слід 

узгоджувати з планом, а її оформлення - всім згаданим вимогам. 

Потрібно уникати граматичних і стилістичних помилок, русизмів, неточного 

цитування першоджерел. Щоб уникнути цього, посилаючись на джерело, слід 

виписувати його повну назву доти, доки не буде сформовано остаточний 

варіант списку джерел. Роботи, виконані без дотримання встановлених вимог, 

до захисту не допускаються. Після виконання курсової роботи, але не пізніше 

ніж за два тижні до початку захисту, повністю оформлена курсова робота 

подається на кафедру. Курсова робота перевіряється рецензентом у 

п’ятиденний термін з моменту її подання. Попереднє оцінювання курсової 

роботи науковим керівником може бути проведено до її захисту під час 

диференційованого заліку для того, щоби допомогти студенту визначити слабі 

та сильні сторони роботи, виправити помилки. У разі незадовільної оцінки 

керівник обґрунтовує невідповідність курсової роботи критеріям оцінювання та 

визначає термін для її доопрацювання, але не пізніше, ніж за тиждень до заліку. 

Диференційований залік з захисту курсової роботи проводиться перед комісією, 

затвердженою кафедрою, за участю наукового керівника. Перевірка та 

оцінювання курсової роботи здійснюються за 100-бальною шкалою 

оцінювання. (табл.1). 

 

Таблиця 1. Загальна шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка  

для екзамену, курсового проекту 

(роботи) 

90 – 100 відмінно   

85 – 89 
добре  

75 – 84 

70 – 74 
задовільно  

60 – 69 

35 – 59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

1 – 34 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 
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У процесі захисту оцінюються вміння здобувача доповісти основні 

положення роботи і висновки проведених досліджень. Оцінюються також 

презентація роботи та відповіді на поставлені питання. Визначена загальна 

оцінка за окремими складовими записується на титульному аркуші роботи. 

Студент не допускається до складання екзамену з однойменної дисципліни, 

якщо загальна оцінка за курсову роботу є меншою 60 балів, або курсову роботу 

не виконано. Студенту, який не виконав курсову роботу у визначені терміни, 

або отримав незадовільну оцінку, може бути надано право повторного 

виконання курсової роботи в установленому вищим навчальним закладом 

порядку. Контроль з питань перевірки виконання окремих етапів курсової 

роботи та своєчасного надання консультацій здобувачам здійснюються 

науковим керівником і завідувачем кафедри. Рейтингова оцінка визначається 

шляхом додавання всіх складових оцінки курсової роботи та оцінки за захист 

здобувачем своєї роботи під час диференційованого заліку за таблицею 2. 

 

Таблиця 2. Складові оцінювання курсової роботи. 

 
Складові оцінки Кількість 

балів 

Оцінка рецензента 

Формування актуальності, проблеми, гіпотези, мети і завдань, новизни та 

практичного значення. 

1 – 10  

Оформлення роботи: наявність обкладинки, титульної сторінки, дотримання 

вимог до розміщення тексту на сторінках, ілюстрацій і таблиць. 

1 – 10 

Стилістика та логічність викладення матеріалу; правильне використання 

спеціальної термінології. 

1 – 10 

Структура роботи (наявність вступу, основних розділі, висновків, 

бібліографії); дотримання вимог до встановлених обсягів кількості сторінок. 

1 – 10 

Бібліографія: а) наявність фундаментальних праць; б) наявність робіт 

останніх п’яти років; в) наявність праць викладачів університету; г) 

оформлення бібліографії відповідно до діючих стандартів. 

1 – 10 

Оцінка екзаменатора 

Якість доповіді студента (форма доповіді, зміст, доказова база, висновки, 

пропозиції). 

1 – 10 

Повнота та логічність відповідей на поставлені питання. 1 – 10 

Якість проведеної презентації (якість представлених слайдів, їх зміст, 

володіння презентаційним матеріалом). 

1 – 10 

Разом  100 
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11. Методичне забезпечення 

 
1. Силабус навчальної дисципліни «Судові та правоохоронні органи України» для 

здобувачів вищої освіти спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» / Укл. Л.В. Баєва. – 

Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022. – 6 с. 

 2. Програма навчальної дисципліни «Судові та правоохоронні органи України» для 

здобувачів вищої освіти спеціальності  262 «Правоохоронна діяльність» / Укл. Л.В. Баєва. – 

Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022. –12 с. 

 3. Робоча програма навчальної дисципліни «Судові та правоохоронні органи України» 

для здобувачів вищої освіти спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» / Укл. Л.В. Баєва. – 

Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022. –– 21 с. 

 4. Конспект лекцій з дисципліни «Судові та правоохоронні органи України» для 

здобувачів вищої освіти спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» / Укл. Л.В. Баєва. – 

Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022. – 230 с. 

 5. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Судові та 

правоохоронні органи України» для здобувачів вищої освіти спеціальності 

262 «Правоохоронна діяльність» / Укл. Л.В. Баєва. – Запоріжжя: НУ «Запорізька 

політехніка», 2022. – 38 с. 

 6. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Судові та 

правоохоронні органи України» для здобувачів вищої освіти спеціальності 

262 «Правоохоронна діяльність» / Укл. Л.В. Баєва. – Запоріжжя: НУ «Запорізька 

політехніка», 2022. – 28 с. 

 7. Методичні вказівки до семінарських (практичних) занять з дисципліни «Судові 

та правоохоронні органи України» для здобувачів вищої освіти спеціальності 

262 «Правоохоронна діяльність» / Укл. Л.В. Баєва. – Запоріжжя: НУ «Запорізька 

політехніка», 2022. – 46 с. 

 8. Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни 

«Судові та правоохоронні органи України» для здобувачів вищої освіти спеціальності 262 

«Правоохоронна діяльність» // Укл. Л.В.Баєва. – Запоріжжя: Національний університет 

«Запорізька політехніка», – 2022. – 28 с. 

 

12. Рекомендована література 

Базова 
1. Організація судових та правоохоронних органів: Навч. посіб. У 2 ч. Ч.1 / Л.М. 

Москвич, І.В. Назаров, О.О. Овсяннікова та ін. X.: Право, 2016. 242 с. 

2. Організація судових та правоохоронних органів: навч. посіб. у 2 ч. Ч.2 / Л.М. 

Москвич, І.В. Назаров, О.О. Овсяннікова та ін. Харків: Право, 2016. 362 с. 

3. Лапкін А.В. Організація судових та правоохоронних органів України: Навч. посіб. 

у схемах. X. : Право, 2016. 168 с. 

4. Судові та правоохоронні органи (у схемах і таблицях) : навчальний посібник / М. 

М. Бурбика, М. С. Уткіна. – Суми : Сумський державний університет, 2016. – 123 с. 

5. Судові та правоохоронні органи: навчальний посібник / М. В. Ковалів, С. С. 

Єсімов, Ю. С. Назар, М. Т. Гаврильців, Г. Ю. Лук’янова, А. І. Годяк, М. М. Бліхар. – Львів: 

Львівський державний університет внутрішніх справ, 2016. – 388 с. 

6. Судові та правоохоронні органи України : мультимед. навч.-метод. посіб / [А. С. 

Симчук, Г. М. Степанова, М. Й. Кулик, Н. С. Моргун, В. В. Підвисоцький]. Київ : Нац. акад. 

внутр. справ, 2019. Національна академія внутрішніх справ : [сайт]. URL: 

https://arm.naiau.kiev.ua/books/spou_2019/start.html. 

7. Судові та правоохоронні органи України : навч. посіб. у схемах і таблицях / Г. М. 

Степанова, А. С. Симчук, Н. С. Моргун, М. Й. Кулик. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2019. 

120 с. 

https://arm.naiau.kiev.ua/books/spou_2019/start.html
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8. Семерак О.С., Семерак І.О. Судоустрій, правоохоронні та правозахисні органи 

України. навч. посібник. Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2017. 278 с. 

9. Судові та правоохоронні органи України: навчальний посібник / М. А. Макаров, А. 

С. Симчук, М. Й. Кулик, Ю. В. Терещенко, С. В. Харченко. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 

2022. – 656 с. 

Нормативно-правові акти: 

1. Загальна декларація прав людини : прийнята та проголошена в резолюції 217 А (III) 

ГА ООН 10 груд. 1948 р. Верховна Рада України : [сайт]. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015.  

2. Закон України «Про Вищий антикорупційний суд» : чинне законодавство станом на 

14 черв. 2021 р. : (Офіц. текст). Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2021. 24 с.  

3. Господарський процесуальний кодекс України : прийн. 06 лист. 1991 р. № 1798-XII. 

Верховна Рада України : [сайт]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12.  

4. Деякі питання територіальних органів Міністерства юстиції : постанова Кабінету 

Міністрів України від 09 жовт. 2019 р. № 870. Верховна Рада України : [сайт]. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/870-2019-%D0%BF. 

5. Конвенція про захист прав людини і основних свобод : підпис. 04 лист. 1950 р. 

Верховна Рада України : [сайт]. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004.  

6. Конституція України : Закон України від 28 черв. 1996 р. № 254к/96- ВР. Верховна 

Рада України : [сайт]. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-

%D0%B2%D1%80.  

7. Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що 

принижують гідність, видів поводження і покарання : прийн. 10 груд. 1984 р. № 995-085. 

Верховна Рада України : [сайт]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_085.  

8. Конвенція Організації Об’єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації 

щодо жінок : прийн. 3 верес 1981 р. Верховна Рада України : [сайт]. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_207.  

9. Кодекс адміністративного судочинства України : прийн. від 06 лип. 2005 р. № 2747-

ІV. Верховна Рада України : [сайт]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15. 

10. Кримінальний процесуальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та 

допов. станом на 10 серп. 2021 р. : (Офіц. текст). Київ : ПАЛИВОДА А. В., 2021. 452 с.  

11. Міжнародний пакт про громадянські i політичні права : прийн. 16 груд. 1966 р. 

Верховна Рада України : [сайт]. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043.  

12. Про адвокатуру та адвокатську діяльність : Закон України від 05 лип. 2012 р. № 

5076-VІ. Верховна Рада України : [сайт]. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17.  

13. Про безоплатну правову допомогу : Закон України від 02 черв. 2011 р. № 3460-VІ. 

Верховна Рада України : [сайт]. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17.  

14. Про Бюро економічної безпеки України : Закон України від 28 січ. 2021 р. № 1150-

IX. Верховна Рада України : [сайт]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1150-20.  

15. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав 

людини : Закон України від 23 груд. 2006 р. № 3477-ІV. Верховна Рада України : [сайт]. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15.  

16. Про Вищу раду правосуддя : Закон України від 21 груд. 2016 р. № 1798–VIII. 

Верховна Рада України : [сайт]. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-19.  

17. Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні : Закон України від 6 

верес. 2012 р. № 5207-VI. Верховна Рада України : [сайт]. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5207-17.  

18. Про затвердження Положення про міжрегіональні управління Міністерства 

юстиції України : наказ Міністерства юстиції України від 23 черв. 2011 р. № 1707/5. 

Верховна Рада України : [сайт]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0759-11.  

19. Про внесення зміни до Положення про міжрегіональні управління Міністерства 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/870-2019-п
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_085
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_207
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1150-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5207-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0759-11
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юстиції України : наказ Міністерства юстиції України від 23 груд. 2019 р. № 4145/5. 

Верховна Рада України : [сайт]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1279-19.  

20. Про день початку роботи Офісу Генерального прокурора : наказ Генерального 

прокурора від 23 груд. 2019 р. № 351. Верховна Рада України : [сайт]. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/go/v0351900-19.  

21. Про Державне бюро розслідувань : Закон України від 12 лист. 2015 р. № 794-VІІІ. 

Верховна Рада України : [сайт]. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19. 

22. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів : Закон України 

від 23 груд. 1993 р. № 3781-ХІІ. Верховна Рада України : [сайт]. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3781-12.  

23. Про затвердження Положення про Державну судову адміністрацію України : 

рішення Вищої ради правосуддя від 17 січ. 2019 р. № 141/0/15-19. Верховна Рада України : 

[сайт]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr141910-19.  

24. Про затвердження Інструкції з організації реагування на заяви і повідомлення про 

кримінальні, адміністративні правопорушення або події та оперативного інформування в 

органах (підрозділах) Національної поліції України : наказ Міністерства внутрішніх справ 

України від 27 квіт. 2020 р. № 357. Верховна Рада України : [сайт]. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0443-20.  

25. Про затвердження Інструкції про порядок направлення представників 

Національного центрального бюро Інтерполу до Міжнародної організації кримінальної 

поліції – Інтерпол : наказ Міністерства внутрішніх справ України від 29 лист. 2018 р. № 968. 

Верховна Рада України : [сайт]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/z1447-18#n2.  

26. Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України : 

постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовт. 2015 р. № 878. Верховна Рада України : 

[сайт]. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/878- 2015-%D0%BF.  

27. Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України : постанова 

Кабінету Міністрів України від 02 лип. 2014 р. № 228-2014-п. Верховна Рада України : 

[сайт]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/228- 2014-%D0%BF.   

28. Про затвердження Положення про Національну поліцію : постанова Кабінету 

Міністрів України від 28 жовт. 2015 р. № 877. Верховна Рада України : [сайт]. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-2015-%D0%BF. 

29. Про затвердження Положення про патрульну службу МВС : наказ Міністерства 

внутрішніх справ України від 02 лип. 2015 р. № 796. Верховна Рада України : [сайт]. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0777-15.  

30. Про Державну фіскальну службу України : постанова Кабінету Міністрів України 

вiд 21 трав. 2014 р. № 236/2014. Верховна Рада України : [сайт]. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236-2014-%D0%BF. 

 31. Про затвердження Інструкції з організації роботи підрозділів ювенальної 

превенції Національної поліції : наказ Міністерства внутрішніх справ України від 19 груд. 

2017 р. № 1044. Верховна Рада України : [сайт]. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0686-18. 

32. Про затвердження Положення про Департамент міжнародного співробітництва 

Міністерства внутрішніх справ України : наказ Міністерства внутрішніх справ України від 

21 серп. 2020 року № 620. ІПС ЛІГА:ЗАКОН : [сайт]. URL: 

https://ips.ligazakon.net/document/MVS984?an=8&ed=2020_08_21.  

33. Про затвердження Порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції 

заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події : наказ Міністерства 
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Верховна Рада України : [сайт]. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3352-12.  

46. Про прокуратуру : Закон України від 14 жовт. 2014 р. № 1697-VII. Верховна Рада 

України : [сайт]. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18.  

47. Про Раду національної безпеки і оборони України : Закон України від 5 берез. 

1998 р. № 183/98-ВР. Верховна Рада України : [сайт]. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/183/98-%D0%B2%D1%80. 48. Про судоустрій і статус 

суддів : Закон України від 02 черв. 2016 р. № 1402-VІІІ. Верховна Рада України : [сайт]. 

URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19.  

49. Статут Міжнародної організації кримінальної поліції Інтерполу : прийн. 13 черв. 

1956 р. ; набрав законної сили 13 черв. 1956 р. ; із змінами, внесеними згідно з станом на 1 

січ. 1986 р. Верховна Рада України : [сайт]. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_142. 

 
 Інформаційні ресурси 

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

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

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

http://www.mvs.gov.ua – офіційний веб-сайт Міністерства внутрішніх справ України.  

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

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

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

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

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

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

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

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1092-20
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/220-93-п
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/876-18
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#n355
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3425-12
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0918-17
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3352-12
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_142


20 

 

  

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

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

В.І.Вернадського.  

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