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ВСТУП 
 

Програма навчальної дисципліни «Судові та правоохоронні органи України» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра 

(перший рівень вищої освіти) спеціальності 081- Право, освітня програма Право 

 

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є підготовка фахівців, які мають 

високу правосвідомість та правову культуру, володіють необхідними в їхній 

професійній діяльності знаннями і практичними навичками для вирішення 

конкретних завдань повʼязаних з організацією діяльності судових та 

правоохоронних органів. Дати майбутнім юристам чітке уявлення про те, як 

формуються правоохоронні та правозахисні органи, органи суддівської влади, який 

вони мають склад і структуру, які функції виконують, як взаємодіють один з 

одним, іншими державними та громадськими організаціями, яке їх соціальне 

призначення. Вона має на меті дати майбутнім фахівцям не тільки базові знання, 

необхідні для успішної професійної діяльності, але й знання, які допоможуть більш 

глибокому засвоєнню інших юридичних дисциплін. 

На відміну від багатьох інших юридичних дисциплін (цивільного, 

адміністративного, кримінального права та ін.), основою яких є стійкі, якісно 

однорідні суспільні відносини, що піддаються правовому регулюванню певним 

колом визначених правових норм (галуззю права), навчальна дисципліна “Судові 

та правоохоронні органи України” вивчає сферу діяльності судової влади та 

правоохоронних органів України і ґрунтується переважно на базі тих чи інших 

правових інститутів (судоустрій, правосуддя, статус суддів, процесуальний статус 

прокурора, досудове слідство, адвокатури, СБУ, органів юстиції, фіскальних 

органів, оперативно-розшукова діяльність тощо), а також окремих положень тих чи 

інших галузей права – конституційного, адміністративного, кримінально-

процесуального, міжнародного та ін.  

 Одна з особливостей цієї дисципліни полягає також в тому, що від тих, хто її 

вивчає, вимагається засвоєння численних нормативно-правових актів. У цілому 
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студенту доводиться мати справу з  декількома десятками нормативних актів 

різного рівня, починаючи від Конституції України, законів та міжнародних 

договорів, обов'язкових для України, і закінчуючи відомчими нормативними 

актами. 

1.2. Основним завданням вивчення дисципліни є формування таких інтегральних, 

загальних та предметних компетенцій: 

знати та розуміти предметну область та розуміти професійну діяльність (ЗК-3); 

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 (ЗК -11); здатність аналізувати правові проблеми, формувати та 

обґрунтовувати правові позиції(СК-12): 

 

 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми, студенти мають досягти 

таких результатів навчання  

В межах формування інтегральної компетентності студенти повинні знати 

 знати: норми чинного законодавства, яке регламентує діяльність суду, 

правоохоронних та правозахисних органів; правила тлумачення закону з метою 

правильного його застосування; судову практику, у тому числі Постанови Пленуму 

Верховного Суду;  

вміти: аналізувати юридичні ситуації, правильно їх кваліфікувати та 

визначати правові приписи, які належить застосувати, а також обирати правові 

форми та способи реагування залежно від фактичних обставин; 

володіти: обґрунтування і прийняття правових рішень, які відповідають 

вимогам закону.  

- в межах формування компетенції ЗК-3: 

 знати: систему джерел судових та правоохоронних органів України, основні 

проблеми функціонування судових та правоохоронних органів 

 вміти: правильно складати і оформлювати юридичні документи; давати 

правове обґрунтування рішень; аналізувати юридичні факти; аналізувати, 

тлумачити та правильно застосовувати правові акти; робити кваліфіковані 
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висновки та надавати консультації; приймати рішення і вчиняти дії у точній 

відповідності до закону; 

 володіти: юридичною термінологією; навичками роботи з правовими 

актами; навичками аналізу юридичних фактів та правових норм, що є об’єктом 

професійної діяльності; навичками вирішення правових проблем та застосування 

правових норм. 

- в межах формування компетенції ЗК-11: 

 знати: сутність і зміст основних положень науки про судові та 

правоохоронні органи України. 

 вміти: аналізувати юридичні факти, давати їх правову оцінку та визначати, 

які правові приписи належить застосувати у даних фактичних обставинах; 

приймати рішення і вчиняти дії у точній відповідності до закону; 

 володіти: юридичною термінологією; навичками роботи з правовими 

актами; навичками аналізу юридичних фактів та правових норм, що є об’єктом 

професійної діяльності; 

- в межах формування компетенції (СК-12): 

 знати: суть та зміст основних положень  науки, нормативні правові акти, 

галузеві накази 

 вміти: аналізувати норми діючого законодавства, тлумачити норми діючого 

законодавства,складати процесуальні документи у точній відповідності до норм 

діючого законодавства. 

 володіти: юридичною термінологією, навичками роботи. 

 

Студент повинен досягнути таких програмних результатів навчання:  

Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням професійного та 

суспільного контексту (ПРН-13). Виявляти знання і розуміння основних сучасних 

правових доктрин, цінностей та принципів функціонування національної правової 

системи (ПРН-18). Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та 

змісту основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей права 

(ПРН-19). Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів 

(ПРН-20). 
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1.3. Кількість кредитів – 5 
1.4. Загальна кількість годин – 150 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 
 

Нормативна  
 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 
Рік підготовки 

1-й 1 -й 
Семестр 

2-й 2-й 
Лекції 

48  год. 8 год. 
Семінарські заняття 

32 год. 4 год. 
Самостійна робота 

70 год. 138 год. 
 

1.5. Заплановані результати навчання: 
Знати: 
- суть та зміст основних положень  науки, нормативні правові акти, галузеві 

накази; 
- сутність та поняття  судової влади,  її характерні ознаки, завдання та  

функції; характеристику правоохоронної та правозахисної діяльності, відомості 
про органи, що здійснюють таку діяльність, їх структуру, завдання, функції, 
компетенцію, повноваження та основи статусу посадових осіб, які працюють у цих 
органах; 
 принципи побудови, завдання  та основні напрямки діяльності системи 
органів прокуратури,  дізнання та досудового слідства, адвокатури та нотаріату, 
СБУ, МВС, Міністерства юстиції; поняття та значення принципів організації та 
діяльності судової влади та  вміти розкрити сутність кожного з них; 
 норми чинного законодавства, яке регламентує діяльність суду, 
правоохоронних та правозахисних органів ; правила тлумачення закону з метою 
правильного його застосування; судову практику, у тому числі Постанови Пленуму 
Верховного Суду;  

Вміти: 
- аналізувати юридичні ситуації, правильно їх кваліфікувати та визначати 

правові приписи, які належить застосувати, а також обирати правові форми та 
способи реагування залежно від фактичних обставин; 

- аналізувати норми діючого законодавства, тлумачити норми діючого 
законодавства, складати процесуальні документи у точній відповідності до норм 
діючого законодавства 

 
Володіти навичками: 
- обґрунтування і прийняття правових рішень, які відповідають вимогам закону 
- юридичною термінологією; навичками роботи з правовими актами; навичками 

аналізу юридичних фактів та правових норм, що є об’єктом професійної 
діяльності; 
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2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 
 
Розділ 1.  Основні засади судоустрою та судової влади. 
 

Тема 1. Предмет, система та основні поняття курсу 
"Судова влада та правоохоронні органи України" 

Даною темою передбачено двохгодинну лекцію та семінарське заняття. При 
підготовці до семінарського заняття необхідно ретельно опрацювати конспект 
лекції, наявні підручники, навчальні посібники, статті, законодавчі та інші 
нормативні акти, які характеризують побудову та діяльність судових,  
правоохоронних органів, а також правозахисних організації в Україні. При потребі 
законспектувати в робочому зошиті окремі положення, які є, на думку студента, 
найбільш суттєвими і стосуються даної теми. 

Слід мати на увазі, що на сьогодні актуальним  питанням є саме остаточне та 
єдине визнання такого питання, як правоохоронний орган. Чинне законодавство 
України налічує три закони, в яких зустрічається визнання правоохоронних 
органів: „Про основи національної безпеки України”, „Про демократичний 
цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами”, а 
також „Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів”. 

Усі ці визнання не дуже відрізняються один від одного, але відповідь на таке 
важливе питання повинен давати лише один закон України. Найбільш вдалим 
вбачається визначення у Законі „Про державний захист працівників суду і 
правоохоронних органів”. Закон не тільки визначає, що це органи, які здійснюють 
правозастосовні або правоохоронні функції, але також дає перелік  таких органів, 
який може бути доповнений чи зменшений залежно від ситуації.      

 
Тема 2. Судова влада. Судова система України 

Даною темою передбачено 2 год. лекційних, 2 год. семінарських занять. Під 
час підготовки до семінару слід мати на увазі, що в незалежній Україні судова 
влада почала формуватися з прийняттям таких актів політичного характеру, як 
Декларація про державний суверенітет України (1990 р.) та Акт проголошення 
незалежності України (1991 р.). 28 квітня 1992 року було прийнято Концепцію 
судово-правової реформи, яка передбачала вдосконалення судової системи, 
зокрема, утворення Конституційного Суду  України, утворення спеціалізованих 
судів, введення апеляційних судів, побудову органів суддівського самоврядування 
тощо. 

В умовах сьогодення державна влада в Україні здійснюється на засадах її 
поділу на законодавчу, виконавчу, судову. Відповідно до Конституції України (ст. 
126) судові органи виконують свої функції незалежно від законодавчої, виконавчої 
влади в установлених Конституцією межах і згідно із законами України. Отже, 
судова влада відповідно до теорії та практики розподілу влади, є самостійною, 
незалежною сферою публічної влади, яка становить сукупність повноважень із 
здійснення правосуддя, тлумачення норм права, з відповідними контрольними 
повноваженнями спеціально вповноважених органів – судів. Атрибутами судової 
влади є широкі юрисдикційні повноваження: це, насамперед, правовий статус судів 
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як особливих органів державної влади; це й власне виконання суддівських 
повноважень. 

       
Тема 3. Демократичні засади (принципи) здійснення  правосуддя в України 
Даною темою передбачено 6 години лекційних, 4 години семінарських занять.  
При вивченні цієї теми потрібно мати на увазі, що вона є однією з основних 

тем з курсу. Складнощі у засвоєнні питань теми у студентів можуть виникнути 
через великий обсяг правової інформації, що зумовлено різними поглядами 
науковців на природу принципів правосуддя, визначення їх поняття і системи, в 
яку деякі автори включають неоднакову кількість принципів. 

Пануючою в теорії вважається точка зору, згідно з якою до принципів 
правосуддя слід відносити лише закріплені в правових нормах положення, які 
виражають панівні в державі політичні та правові ідеї, що стосуються завдань, 
способу формування і здійснення правосуддя, тобто положення, які визначають 
головні, найважливіші моменти устрою і діяльності органів судової влади. 
Порушення будь-якого з принципів означає незаконність рішення в справі та 
обов'язково тягне за собою його скасування. 

При цьому система принципів правосуддя розподіляється на дві основні 
групи: а) конституційні принципи і б) інші галузеві принципи, що зумовлено 
юридичною силою і значенням нормативного акту, яким закріплено принцип. 

Дуже поширеним є також розподіл принципів правосуддя на: а) організаційні, 
які визначають засади судоустрою; б) функціональні (процесуальні), що 
стосуються здійснення правосуддя і в) організаційно-функціональні, тобто такі 
принципи, які впливають як на організацію органів судової влади, так і на порядок 
здійснення правосуддя. 

Студенти повинні чітко уяснити та вміти розкрити зміст кожного з принципів, 
пояснити його роль і значення в загальній системі демократичних основ 
правосуддя. 

Треба пам'ятати, що за обсягом змісту і сферою дії принципи правосуддя іноді 
значно розрізняються, але відмінність ця швидше суто кількісна, а не якісна. Тому 
принципи не можна поділяти на основні та неосновні, головні та другорядні. 
Тільки реалізація всіх принципів в їх сукупності, в системі, у взаємозв'язку і 
взаємодії може привести до виконання завдань судочинства. 

На семінарському занятті слід розглянути теоретичні питанні, пов'язані з 
поняттям і змістом принципів правосуддя, а також чітко визначити, які з цих 
принципів належать до конституційних, а які – до галузевих, і розкрити їх зміст. 
Засвоєнню питань теми буде сприяти й аналіз правових норм, які закріплюють 
принципи правосуддя та забезпечують їх реалізацію. 

Під час самостійної підготовки студентам слід проаналізувати відповідні 
статті Конституції України, Закону України "Про судоустрій та статус суддів", 
КУпАП, КПК, ЦПК і ГПК України, які закріплюють принципи правосуддя, і 
здійснити їх класифікацію за функціональним призначенням (на процесуальні, 
організаційні і організаційно-процесуальні). На занятті відбувається обговорення 
результатів самостійної роботи. 

 
Тема 4. Система судів загальної юрисдикції 
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Даною темою передбачено 6 години лекції, 2 години семінарського заняття. 
На семінарських (практичних) заняттях студенти закріплюють одержані на лекції 
та в часи самопідготовки теоретичні знання. 

Слід мати на увазі, що вагомим внеском у розбудову судової системи України 
можна вважати прийняття Закону  України „Про судоустрій та статус суддів”. 
Студентам слід з’ясувати, що вважається системою судоустрою України, які суди 
відносяться до загальних судів загальної юрисдикції та спеціалізованих судів цієї 
юрисдикції. Необхідно звернути увагу на такі питання, як "судова ланка", "судова 
інстанція", а також встановити, чим вони відрізняються одне від одного. Потрібно 
усвідомити, що Верховний Суд є найвищим судовим органом в системі судів 
загальної юрисдикції. 

Глибокому вивченню питань семінару буде сприяти ознайомлення з Законом 
України: "Про судоустрій та статус суддів", Концепцією судової реформи, а також 
іншими  нормативними актами, що регламентують діяльність окремих судів 
загальної юрисдикції (адміністративних, господарських тощо).   

Відповіді на питання семінару повинні бути аргументованими, з посиланням 
на конкретні правові норми, що регулюють організацію та діяльність тих чи інших 
видів судів загальної юрисдикції. 

 
Тема 5.  Статус суддів 

Даною темою передбачено 4 години лекції, 2 години семінарського заняття. 
Під час підготовки до семінару студентам необхідно мати на увазі, що для 

реалізації судової влади судді мають відповідний статус, тобто сукупність прав і 
обов’язків, закріплених у законі. Такий статус єдиний для всіх суддів України 
незалежно від того, у якому суді вони працюють. Єдність статусу суддів України 
забезпечується єдиними в цілому вимогами до кандидатів на посаду судді; 
порядком наділення суддів повноваженнями (конкурсна основа, рекомендація 
кваліфікаційної комісії суддів); сукупністю прав і обов’язків суддів; незалежністю, 
самостійністю суддів і неприпустимістю втручання в їхню діяльність; 
незмінюваністю  суддів; недоторканістю суддів тощо. 

Правовий статус суддів, насамперед, визначається Конституцією України, 
Законом України „Про судоустрій та статус суддів”, „Про Конституційний Суд 
України”.                         

Тема 6. Вища рада правосуддя  
Цією темою передбачається одногодинна лекція 1 година семінарського 

заняття. 
Студентам слід мати на увазі, що за правовим статусом Вища рада правосуддя 

є колегіальним, незалежним органом, відповідальним за формування суддівського 
корпусу в державі, здатним професійно, кваліфіковано, відповідно до вимог 
чинного законодавства  чинити правосуддя. Водночас цей орган держави в межах 
своєї компетенції здійснює дисциплінарні функції, приймаючи рішення стосовно 
порушень суддям й прокурорам вимог щодо несумісності. 

 
Тема 7. Державна судова адміністрація 

Даною темою передбачено лекція (1 година) та 1 година семінарського 
заняття. 
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Насамперед слід мати на увазі, що з прийняттям Закону України „Про 
судоустрій та статус суддів”  

Державну судову адміністрацію України цей же закон визначає як 
центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, що здійснює 
організаційне забезпечення діяльності судів загальної юрисдикції (крім 
Конституційного Суду України, Верховного Суду), а також інших органів і 
установ судової системи. 

 
Тема 8. Конституційний Суд України 

Даною темою передбачено читання 2-х годинної лекції і проведення 
семінарського заняття тривалістю 2 години. Студенти мають усвідомити, що 
Конституційний Суд України – єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні. 
Його завданням є гарантування верховенства Конституції України як Основного 
Закону держави на всій території України. 

При підготовці до семінарського заняття студентам слід звернути увагу на 
порядок утворення Конституційного Суду України; його повноваження; структуру; 
загальні засоби діяльності та організації Конституційного Суду України; вимог, які 
висуваються до кандидата в судді Конституційного Суду України; порядок 
конституційного провадження. 

 
Розділ 2 Правоохоронні та правозахисні органи. 

 
Тема 9. Прокуратура України 

 
Цією темою передбачається читання 4-х годинної лекції, проведення 

семінарського (4 год.) заняття 
У процесі підготовки до семінару студентам слід ознайомитись із конспектом 

лекцій, вивчити законодавчі акти, що регламентують діяльність органів 
прокуратури. При цьому слід врахувати зміни, які вносились до чинного 
законодавства, студентам необхідно також звернути увагу на відомі нормативні 
акти, які регулюють побудову органів прокуратури України. 

На семінарському занятті студенти обговорюють рішення ситуаційних 
завдань, які необхідно розв'язувати письмово з посиланням на відповідні 
нормативні акти. 

Тому, готуючись до семінарського  заняття, крім вивчення окремих розділів 
Закону України "Про прокуратуру" потрібно звернутись до діючих наказів 
Генерального прокурора України, які стосуються окремих напрямків 
прокурорської діяльності. Перелік цих наказів міститься в списку літератури з цієї 
теми. 

Перевірити рівень своїх знань студенти можуть за допомогою контрольних 
питань, які містяться в матеріалах теми. 

Ці ж питання можуть стати предметом обговорення при проведенні 
семінарського заняття. 

 
Тема 10. Органи  внутрішніх справ України 

Цією темою передбачається проведення лекції (2 год.) і семінарського заняття 
(2 год.). 
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У процесі підготовки до нього студентам потрібно звернутися до 
законодавчих та інших нормативних актів, які регламентують організацію та 
діяльність органів внутрішніх справ. 

Необхідно засвоїти основні положення Закону України "Про національну 
поліцію", Студентам потрібно знати основні положення законів, якими керуються 
працівники органів внутрішніх справ у своїй діяльності, зокрема Закону України 
"Про оперативно-розшукову діяльність" 

Крім того, необхідно ознайомитися з наказами і інструкціями, які 
регламентують діяльність МВС і підпорядкованих йому органів на місцях. 

 
Тема 11. Органи служби безпеки України 

Цією темою передбачається проведення лекції (2 год.) та самостійна 
підготовка. При самостійній підготовці студентам слід засвоїти основні положення 
Закону України "Про Службу безпеки України", а саме: визначення та завдання 
Служби безпеки; засади її діяльності; структуру органів Служби безпеки; 
соціальний і правовий захист співробітників Служби безпеки; контроль і нагляд за 
діяльністю Служби безпеки і таке інше. Система і організація діяльності СБУ. 
Склад Центрального управління. Регіональні органи. Розвідувальна та 
контррозвідувальна діяльність правоохоронних органів України.  

Кадри і повноваження Служби безпеки України. Контроль за діяльністю та 
контроль за дотриманням законодавства Служби безпеки України.  

Потрібно ознайомитися з порядком комплектування, матеріально-технічного, 
військового та фінансового забезпечення Служби безпеки України. 

 
Тема 12. Органи досудового слідства і дізнання 

Цією темою передбачається читання 2-х годинної лекції та проведення 
двогодинного семінарського заняття. 

У процесі підготовки до семінарського заняття студентам слід вивчити 
основні положення законодавства та інших нормативних актів, які регламентують 
діяльність органів досудового слідства і дізнання. 

При цьому слід враховувати ті численні зміни, які вносились до чинного 
законодавства. Необхідно також вивчити ряд документів відомчого характеру, 
насамперед ті, які стосуються діяльності слідчих підрозділів та підрозділів 
дізнання в системі МВС. Начальник органу досудового розслідування та його 
повноваження. Слідчий та його повноваження. Детектив НАБУ та його 
повноваження. Поняття підслідності та порядок її застосування. Прокурор як 
процесуальний керівник. Поняття строків досудового розслідування та сприяння 
виконанню завдань кримінального провадження.  

 
Тема 13. Військова служба правопорядку у Збройних Силах України 

При самостійному засвоєнні матеріалів даної теми студентам насамперед слід 
мати на увазі, що військова служба правопорядку у Збройних Силах України – 
спеціальне правоохоронне формування у складі Збройних Сил України, 
призначене для забезпечення правопорядку і військової дисципліни серед 
військовослужбовців Збройних Сил України  у місцях дислокації військових 
частин, у військових навчальних закладах, установах та організаціях, військових 
містечках, на вулицях і в громадських місцях для запобігання злочинам, іншим 
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правопорушенням у Збройних Силах України, їх розкриття і припинення; для 
захисту життя, здоров’я, прав і законних інтересів військовослужбовців, 
військовозобов’язаних під час проходження ними зборів, працівників Збройних 
Сил України, а також для захисту майна Збройних Сил України від розкрадання та 
інших протиправних посягань, для участі у протидії диверсійним проявам і 
терористичним актам на військових об’єктах. 

 
Тема 14. Митні органи 

Під час самостійної роботи студентам, насамперед, потрібно ознайомитись із 
літературою та нормативними актами, які містять відомості про митні органи в 
Україні. Митні органи становлять систему органів управління, митниць та інших 
митних установ. Посадовим особам митних органів України присвоюються 
спеціальні звання, що встановлюються законами України. Вони виконують такі 
правоохоронні функції:  контроль за додержанням законодавства України про 
митну справу та виявлення фактів порушення митних правил і чинного 
законодавства  під час перетинання митного кордону завдяки проведенню огляду 
речей, особистого огляду тощо; 
припинення правопорушень і злочинів (контрабанди тощо), затримання винних 
осіб; провадження адміністративних справ, накладення адміністративних стягнень. 

 
Тема 15. Органи охорони державного кордону 

 При самостійному засвоєнні цієї теми студентам насамперед необхідно 
усвідомити, що державним правоохоронним органом, що має забезпечити 
недоторканість державного кордону України, є Державна прикордонна служба 
України. 
 Завдання Державної прикордонної служби України. Правові основи 
діяльності Державної прикордонної служби. Структура Державної прикордонної 
служби України. Компетенція Державної прикордонної служби України. Контроль 
і нагляд за законністю актів та дій Державної прикордонної служби України.     
 

Тема 16. Органи й  установи виконання покарань 
 Під час самостійної роботи студентам слід приділити увагу вивченню норм 
законодавства, які регламентують систему органів й установ виконання покарань в 
Україні. Зокрема, Державний департамент України з питань виконання покарань є 
центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який 
безпосередньо реалізовує єдину державну політику у сфері виконання 
кримінальних покарань. До складу установ та органів виконання покарань 
належать територіальні управління Державного департаменту з виконання 
покарань, кримінально-виконавча інспекція  (яка займається організацією 
виконання громадських і виправних робіт, а також кримінального покарання у 
вигляді позбавлення права займати певні посади або займатися певною 
діяльністю), а також установи  виконання покарань, такі як арештні дома, установи 
виконання покарань відкритого типу (виправні центри) і установи виконання 
покарань закритого типу (виправні колонії).  

 
Тема 17. Бюро економічної безпеки 
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Даною темою передбачено проведення 2-х годинної лекції і двогодинного 
семінарського заняття з обговоренням реферативних запитань та запропонованих 
запитів.  
 Студентам слід усвідомити, що сплачувати податки та збори в порядку і 
розмірах, встановлених законом – конституційний обов’язок кожного у державі 
(ст. 67 Конституції України). Бюро економічної безпеки – правоохоронний орган, 
що розслідуватиме кримінальні порушення в економіці. Його діяльність 
координуватиме Кабінет міністрів.  
 Бюро економічної безпеки – це новий сучасний орган. Він займатиметься 
розслідуванням усіх злочинів у сфері публічних фінансів – тобто економічних, 
фінансових і податкових.Раніше такі правоохоронні функції були і в податкової 
міліції, і в економічних підрозділах СБУ та Міністерства внутрішніх справ. Але 
тепер вони не дублюватимуться. Це, до речі, частина міжнародних зобов’язань 
України: одна з вимог Меморандуму з МВФ та Європейським Союзом. 

При підготовці до семінарського заняття студентам слід ознайомитись із 
конспектом лекції, вивчити законодавчі та інші нормативні акти, які 
регламентують функції, завдання та компетенцію органів БЕБ України. 
       

Тема 18. Антимонопольний комітет України та його органи на місцях 
 Під час самостійного вивчення цієї теми студентам слід усвідомити, що 
Антимонопольний комітет України є державним органом, покликаним 
забезпечувати відповідно до його компетенції державний контроль за дотриманням 
антимонопольного законодавства, захист інтересів підприємців і споживачів від 
його порушень. У своїй діяльності Антимонопольний комітет України 
підпорядкований Кабінету Міністрів України. Антимонопольний комітет України 
утворюється у складі Голови та десяти державних уповноважених, із яких 
призначається перший заступник та два заступника Голови Антимонопольного 
комітету України. Антимонопольний комітет України утворює територіальні 
відділення. Діяльність Антимонопольного комітету України регулюється Законом 
України „Про Антимонопольний комітет України” та іншими законодавчими 
актами.  
 

Тема 19. Інші правоохоронні органи України 
Даною темою передбачено проведення 2-х годинної лекції і двогодинного 

семінарського заняття. Під час самостійної роботи студентам слід мати на увазі, 
що до правоохоронних органів України належать також інші органи державної 
влади, на які законом покладено здійснення однієї чи кількох правоохоронних 
функції. На практичному рівні такі органи мають ще назву „контролюючі органи” 
або ”інспекційні органи”. Відмінною рисою цих органів є те, що поряд із 
правоохоронними вони виконують також організаційно-управлінські, контрольно-
перевірочні та інші функції. До них можуть бути віднесені, насамперед, Рахункова 
палата, Державний комітет фінансового моніторингу України, органи і підрозділи 
цивільного захисту, Управління державної охорони України та ін. 

Рахункова палата є постійно діючим органом контролю, який утворюється 
Верховною Радою України, підпорядкований і підзвітний їй. Рахункова палата 
здійснює свою діяльність самостійно, незалежно від будь-яких інших органів 
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держави. Вона уповноважена здійснювати контроль щодо законності, ефективності 
та доцільності використання коштів Державного бюджету України.  
 Управління державної охорони України здійснює систему організаційно-
правових, режимних, оперативно-розшукових, інженерно-технічних та інших 
заходів з метою забезпечення нормального функціонування органів державної 
влади України, безпеки посадових осіб і об’єктів державного значення. Управління 
державної охорони підпорядковане Президентові України та підконтрольне 
Верховній Раді України. Правовий статус і компетенцію Управління державної 
охорони визначено Законом України „Про державну охорону органів державної 
влади України та посадових осіб”. 

 Державний комітет фінансового моніторингу України діє на підставі Закону 
України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом” від 12 червня 2003 р. Здійснення державного 
моніторингу покладено також на Державну комісію з цінних паперів та фондового 
ринку, Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг і Національний 
банк України. Саме ці інститути виконують функції регулювання та нагляду за 
діяльністю фізичних та юридичних осіб разом із спеціально вповноваженим 
органом виконавчої влади з питань фінансового моніторингу – 
Держфінмониторингом, на який покладено не тільки збір, обробку й аналіз 
інформації про підозрілі фінансові операції, а й повноваження передавати 
узагальнені матеріали правоохоронним органам за умови достатності підстав 
вважати фінансову операцію пов’язаною з легалізацією „брудних” коштів або 
фінансування тероризму.        

Органи і підрозділи цивільного захисту діють на підставі законів України 
„Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру”, „Про Цивільну оборону України”, „Про правовий режим 
надзвичайного стану”, „Про правовий режим воєнного стану”, „Про аварійно-
рятувальні служби”, „Про пожежну безпеку”, „Про об’єкти підвищеної небезпеки”, 
„Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”, „Про забезпечення 
санітарного та епідемічного благополуччя населення”, „Про правовий режим 
території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської 
катастрофи”.  

 Окрему групу правоохоронних (контролюючих) органів складають 
спеціалізовані підрозділи галузевих органів виконавчої влади (міністерств і 
державних комітетів), на які покладено здійснення правоохоронних (контрольних) 
функцій в окремій галузі.  

 До них належать: Державна санітарно-епідемічна служба 
(Держсанепідемслужба); Державна екологічна інспекція; Державна інспекція з 
контролю за використанням і охороною земель (Держземінспекція); Державна 
лісова охорона; Державна інспекція рибоохорони; Державна архітектурно-
будівельна інспекція; Головна державна інспекція з нагляду за ядерною та 
радіаційною безпекою; Єгерська служба; Державна служба з карантину рослин 
України; Органи захисту прав споживачів (Держспоживстандарт); Державна 
інспекція праці; Органи державного геологічного контролю; Органи державного 
ветеринарного контролю; Органи державного  контролю у насінництві; Органи 
виконавчої влади у сфері захисту рослин; Державна інспекція електрозв’язку; 
Державна транспортна інспекція; Органи держсільтехнадзору; Державна пробірна 
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служба; Органи пенсійного фонду та Фонду соціального страхування; Органи 
державної статистики; Органи державного контролю за цінами; Органи 
державного контролю лікарських засобів та ін.   

  
Тема 20. Міжнародна організація поліції – Інтерпол 

Даною темою передбачено проведення 2-х годинної лекції та самостійна 
робота студентів. При самостійному засвоєнні матеріалів теми студентам 
насамперед потрібно ознайомитись із літературою, яка містить відомості про те, як 
створювався Інтерпол, чому виникла така потреба, на яких принципах побудована 
ця організація. 

При цьому слід усвідомити, що Інтерпол це міжнародна організація, 
призначення якої координація дій національних структур поліції щодо пошуку і 
затримання міжнародних кримінальних злочинців. 

Необхідно ознайомитися зі Статутом Інтерполу, розібратися у структурі 
керівних органів, їх функціях, повноваженнях. Крім цього, потрібно з'ясувати, яку 
роль відіграє Національне Центральне бюро Інтерполу в Україні. 
 

Тема 21. Органи юстиції України 
При самостійному засвоєнні матеріалів теми студентам насамперед потрібно 

засвоїти такі основні положення теми, як: роль Міністерства юстиції в системі 
правоохоронних органів України; основні напрямки діяльності органів юстиції; 
система органів юстиції та їх завдання; структура Міністерства юстиції України 
тощо. 
Міністерство юстиції України. Завдання, структура та повноваження Міністерства 
юстиції України. Роль Міністерства юстиції у міжнародних зв’язках.  
Головні територіальні управління Міністерства юстиції України, їх система та 
повноваження. Завдання управлінь юстиції, їх права. Місцеві районні управління 
юстиції.  

Державна виконавча служба: порядок організації та діяльності. Нотаріат в 
Україні.  

Державна кримінально-виконавча служба.  
Окрім законодавчих актів, у процесі підготовки до семінару студентам слід 

звернутися до літературних джерел. 
 

Тема 22. Адвокатура 
Даною темою передбачено читання 6-і годинної лекції і проведення 

двогодинного семінарського заняття. 
При підготовці до семінарського заняття студентам слід ознайомитись із 

конспектом лекції, вивчити законодавчі акти та інші нормативні акти, які 
регламентують побудову органів адвокатури, їх діяльність, зокрема Закону 
України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", який містить основні 
положення щодо поняття адвокатури, її завдання, принципів та організації 
діяльності, гарантій адвокатської діяльності. 

Необхідно також приділити увагу вивченню норм процесуального 
законодавства, які регламентують діяльність адвокатів як захисників, 
представників потерпілого, цивільного позивача і цивільного відповідача при 
участі у кримінальних справах; як представників сторін у цивільному і 
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господарському процесі, коло їх повноважень, зокрема щодо збору доказів, 
моменту вступу до справи і таке інше. 

 
Тема 23. Нотаріат 

Даною темою передбачено читання двогодинної лекції і проведення 
двогодинного семінарського заняття. Студентам слід усвідомити, що у системі 
правозахисних органів (організацій) важливе місце належить нотаріату. Нотаріат в 
Україні – це система органів і посадових осіб, на яких покладено обов’язок 
засвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняти інші 
нотаріальні дії, передбачені Законом України „Про нотаріат”, для надання їм 
юридичної вірогідності (ст. 1 Закону). 

   У процесі самостійного вивчення цієї теми і підготовки до семінарського 
заняття студентам, насамперед,  необхідно вивчити такі основні положення, як: 
поняття нотаріату, його значення в суспільстві; завдання нотаріату та основні 
напрямки його діяльності; повноваження державних та приватних нотаріусів та 
інше. 

Перевірити рівень своїх знань студенти можуть шляхом самоконтролю, 
відповівши на ряд питань, що містяться в матеріалах теми. 

 
Тема 24. Уповноважений Верховної Ради з прав людини 

Під час самостійної роботи студентам слід мати на увазі, що правовий статус 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини регулюються статтями 55, 
85, 101 і 150 Конституції України, а також Законом України „Про Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини”. Інститут Уповноваженого  з прав 
людини, якого у розвинутих європейських країнах називають „омбудсменом”, 
формулюється тоді, коли існуючі інститути захисту прав людини недостатньо 
ефективні, внаслідок чого і виникає потреба у додатковихмеханізмах їх захисту. 

Діяльність Уповноваженого ВР спрямовується безпосередньо  на охорону і 
захист прав людини та громадянина, розширення обізнаності громадян про 
порушення органами влади, посадовими особами їх прав і свобод. У результаті 
діяльності „омбудсмена” підтримується віра людини у справедливість, 
нейтралізується негативне ставлення особи до влади, пом’якшуються  конфлікти 
між державою, її органами і громадянами.  Отже, Уповноважений Верховної Ради 
України з прав людини   на постійній основі здійснює легітимний парламентський 
контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини та громадянина і 
захист прав кожного на території України. 
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3. Структура навчальної дисципліни 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усьог
о  

у тому числі 
л с ла

б. 
ін
д. 

с.
р. 

л с ла
б. 

ін
д. 

с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Розділ 1. Основні засади судоустрою та судової влади. 

Предмет, система та 
основні поняття курсу 

7 2 2   3 5     5 

Судова влада. Судова 
система України 

7 2 2   3 7 2    5 

Демократичні засади 
(принципи) здійснення 
правосуддя в Україні 

13 6 4   3 7 2    5 

Система судів загальної 
юрисдикції 

11 6 2   3 14 2 2   10 

Статус суддів 10 4 2   4 10     10 
Вища рада правосуддя 6 1 1   4 10     10 
Державна судова 
адміністрація 

6 1 1   4 5     5 

Конституційний Суд 
України 

9 2 2   5 1     1 

Разом за розділом 1 69 24 16   29 59 6 2   51 
Розділ 2. Правоохоронні та правозахисні органи. 

Прокуратура України 12 4 4   4 14 2 2   10 
Органи внутрішніх справ 6 2 2   2 7     7 
Органи Служби безпеки 

України 
4 2    2 5     5 

Органи досудового слідства  
і дізнання  

6 2 2   2 5     5 

Військова служба 
правопорядку у Збройних 

Силах України  

1     1 5     5 

Митні органи 2     2 5     5 
Органи охорони 

державного кордону 
3     3 5     5 

Органи й установи 
виконання покарань  

3     3 5     5 

Бюро економічної безпеки 7 2 2   3 5     5 
Антимонопольний комітет 
України та його органи на 

місцях 

3     3 5     5 

Інші правоохоронні органи 
України 

7 2 2   3 5     5 

Міжнародна організація 
поліції – Інтерпол 

5 2    3 5     5 

Органи юстиції України 2     2 5     5 
Адвокатура 12 6 2   4 5     5 

Нотаріат  6 2 2   2 5     5 
Уповноважений Верховної 

Ради України з прав 
людини 

2     2 5     5 
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Разом за розділом 2 81 24 16   41 91 2 2   87 
 Усього 

годин  
150 48 32   70 150 8 4   138 

 
4. Теми семінарських занять 

№ 
з/п Назва теми 

Кількість 
годин 

Денне/заочне 
1 Предмет, система та основні поняття курсу 2/0 
2 Судова влада. Судова система України 2/2 
3 Демократичні засади (принципи) здійснення правосуддя в 

Україні 
4/0 

4 Система судів загальної юрисдикції 2/0 
5 Статус суддів 2/0 
6 Вища рада юстиції  1/0 
7 Державна судова адміністрація 1/0 
8 Конституційний Суд України 2/0 
9 Прокуратура України 4/2 

10 Органи внутрішніх справ 2/0 
11 Органи досудового слідства і дізнання 2/0 
12 Бюро економічної безпеки 2/0 
13 Інші правоохоронні органи України 2/0 
14 Адвокатура 2/0 
15 Нотаріат  2/0 

 Усього 32/4 
 

5. Завдання для самостійної роботи 
 

№ 
з/п Назва теми Кількість годин 

Денне/заочне 
Форма 

контролю 
 Предмет, система та основні поняття курсу 3/5 поточний 
 Судова влада. Судова система України 3/5 поточний 
 Демократичні засади (принципи) здійснення 

правосуддя в Україні 
3/5 поточний 

 Система судів загальної юрисдикції 3/10 поточний 
 Статус суддів 4/10 поточний 
 Вища рада юстиції  4/10 поточний 
 Державна судова адміністрація 4/5 поточний 
 Конституційний Суд України 5/1 поточний 
 Прокуратура України 4/10 поточний 
 Органи внутрішніх справ 2/7 поточний 
 Органи Служби безпеки України 2/5 поточний 
 Органи досудового слідства і дізнання 2/5 поточний 
 Військова служба правопорядку у Збройних 

Силах України  
1/5 поточний 

 Митні органи 2/5 поточний 
 Органи охорони державного кордону 3/5 поточний 
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 Органи й установи виконання покарань  3/5 поточний 
 Бюро економічної безпеки 3/5 поточний 
 Антимонопольний комітет України та його 

органи на місцях 
3/5 поточний 

 Інші правоохоронні органи України 3/5 поточний 
 Міжнародна організація поліції – Інтерпол 3/5 поточний 
 Органи юстиції України 2/5 поточний 
 Адвокатура 4/5 поточний 
 Нотаріат  2/5 поточний 
 Уповноважений Верховної Ради України з 

прав людини 
2/5 поточний 

 Разом  70/138 підсумковий 
 

6. Індивідуальні завдання 
Індивідуальні завдання розвивають можливості самостійної роботи і 

сприяють більш поглибленому вивченню теоретичного матеріалу, формуванню 
вмінь використання знань для вирішення відповідних практичних завдань.  

Види індивідуальних завдань з навчальної дисципліни (реферати, контрольні 
роботи, що виконуються під час аудиторних занять та самостійної роботи) 
визначаються навчальним планом. Терміни виконання індивідуальних завдань 
визначаються програмою навчальної дисципліни.  

Індивідуальні завдання виконуються особою, яка навчається, самостійно із 
одержанням необхідних консультацій з боку науково-педагогічного працівника. 
Допускаються випадки виконання робіт комплексної тематики кількома особами. 
 

 

7. Методи навчання 
 

Лекція – основний вид навчальних занять, призначених для викладення 
теоретичного матеріалу. Лекції є елементом курсу лекцій, що охоплює основний 
теоретичний матеріал навчальної дисципліни «Судові та правоохоронні органи 
України». Всі лекції є інформаційними (тематичними). 

З урахуванням Вимог до навчання, в 2022/2023 н.р. організація та 
проведення лекцій з дисципліни проводиться виключно у онлайн режимі. При 
цьому застосовується комбінована форма спілкування з лектора аудиторією, яка 
включає ознайомлення студентами з навчальним контентом (лекційним 
матеріалом, окресленням окремих навчальних питань, розміщеним на платформі 
google-class або викладених лектором в режимі відеоконференції ZOOM (до 60 
хв.) та подальше обговорення (до 20 хв.) матеріалу студентами з викладачем 
(лектором) в режимі реального часу із застосуванням платформи для 
відеоконференцій ZOOM. Здійснюється супровід навчального контенту 
навчальними презентаційними матеріалами та питаннями для самоперевірки із 
використанням веб-сервісу Google Classroom. 

Практичне заняття – вид групового навчального заняття, на якому студенти 
під керівництвом викладача закріплюють теоретичні положення навчальної 
дисципліни і набувають вмінь та навичок їх практичного застосування шляхом 
індивідуального виконання визначених викладачем завдань (казусів). 
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Практичні заняття проводяться синхронно, зі всіма студентами групи. 
З урахуванням Вимог до навчання, в 2022/2023 н.р. організація та 

проведення семінарських занять з дисципліни може проводитись або у онлайн 
режимі із використанням веб-сервісу Google Classroom та платформи для 
відеоконференцій ZOOM. 

Практичні заняття з міжнародного кримінального права є активною формою 
опанування навчального матеріалу, яка дає можливість набути навичок 
практичного застосування положень кримінального законодавства до конкретних 
життєвих ситуацій, закріпити теоретичні знання з предмету. Під час цих занять 
студентами під контролем викладача обговорюються заздалегідь підготовлені 
рішення завдань, здійснюється розв’язання контрольних завдань, їх перевірка та 
оцінювання.  

Як правило, на одне практичне заняття виноситься три завдання за однією 
навчальною темою.  

Рішення кожного завдання повинне бути виконане у письмовій формі. 
Вирішувати письмові завдання слід у вигляді окремого кейсу. У рішенні 
обов’язково має бути умовно виділено установчо-описову (виклад вихідних даних 
та задач, котрі мають бути вирішені), мотивувальну (мотивування рішення, його 
детальна аргументація з обов’язковим посиланням на відповідні норми чинного 
кримінального законодавства) та резолютивну (остаточне формулювання 
висновків) частини;  

Починаючи відповідь по вирішеному кейсу студент повинен самостійно 
викласти його умову (фабулу казусу). Вміння викласти фабулу казусу (описова 
частина рішення) свідчить про  засвоєння його суті та самостійність роботи над 
завданням.  

Викладач оцінює повноту й обґрунтованість рішень, складених студентами, їх 
активність у дискусії, рівень знань та уміння формулювати й відстоювати свою 
позицію тощо. Отримані оцінки враховуються при виставленні підсумкової оцінки 
з даної навчальної дисципліни. 

Семінарське заняття – вид навчального заняття, на якому викладач організує 
дискусію з попередньо визначених проблем (як правило, в межах плану заняття). 
На кожному семінарському занятті викладач оцінює підготовлені студентами 
виступи, активність в дискусії, вміння формулювати та відстоювати свою позицію 
та ін.  

З урахуванням Вимог до навчання, в 2022/2023 н.р. організація та 
проведення семінарських занять з дисципліни може проводитись або у онлайн 
режимі із використанням веб-сервісу Google Classroom та платформи для 
відеоконференцій ZOOM. 

Рекомендується певний порядок підготовки до семінарського заняття: 
ознайомитися з питаннями, які заплановано розглянути на даному занятті; 
звернутися до конспекту лекцій, вказівок лектора щодо особливостей вивчення 
теми; опрацювати основні положення кримінального законодавства, які 
стосуються теми, рекомендовану для вивчення літературу, законспектувати окремі 
положення, що стосуються питань теми; засвоїти поняття, які є основними 
(опорними) для цієї теми; продумати кожне питання, яке виноситься на 
обговорення, план відповіді. 
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Колоквіум – вид навчальної роботи, що передбачає з'ясування рівня 
засвоєння студентами знань, оволодіння вміннями й навичками з окремої теми чи 
розділу. На колоквіумі викладач опитує групу студентів (орієнтуючись на ключові 
слова теми) і в процесі співбесіди з'ясовує рівень засвоєння матеріалу. 

З урахуванням Вимог до навчання, в 2022/2023 н.р. організація та 
проведення колоквіуму з дисципліни може проводитись або у онлайн режимі із 
використанням веб-сервісу Google Classroom та платформи для відеоконференцій 
ZOOM. 

Консультація – форма навчального заняття, при якій студент отримує від 
науково-педагогічного працівника відповіді на конкретні питання або пояснення 
окремих теоретичних положень чи їх практичного використання. Окрім того, під 
час консультацій студенти відпрацьовують аудиторні заняття, на яких вони були 
відсутні. 

Консультація є формою індивідуального (асинхронного) спілкування студента 
й викладача.  

З урахуванням Вимог до навчання, в 2022/2023 н.р. організація та 
проведення консультацій з дисципліни може проводитись або у онлайн режимі із 
використанням веб-сервісу Google Classroom та платформи для відеоконференцій 
ZOOM, або в аудиторії. 

Самостійна робота студентів, письмові завдання 
Самостійна робота студента є основним засобом засвоєння навчального 

матеріалу у вільний від аудиторних занять час. Самостійна робота студента 
включає: опрацювання навчального матеріалу, виконання індивідуальних завдань, 
науково-дослідну роботу. 

Самостійна робота забезпечується системою навчально-методичних засобів, 
передбачених для вивчення конкретної навчальної дисципліни (підручник, 
навчальні та методичні посібники, конспект лекцій, робочі зошити, рекомендована 
відповідна наукова та фахова монографічна і періодична література). 
Навчальний матеріал з дисципліни, передбачений для засвоєння студентом у 
процесі самостійної поза аудиторної роботи, виноситься на підсумковий контроль 
разом з навчальним матеріалом, що вивчався при проведенні аудиторних 
навчальних занять. 

 

8. Методи контролю 

Контрольні заходи є необхідним елементом зворотного зв’язку у процесі 
навчання. Вони визначають відповідність рівня набутих здобувачами вищої освіти 
знань, умінь та навичок вимогам нормативних документів щодо вищої освіти. 

За рівнем контролю результатів навчання розрізняють: самоконтроль, 
кафедральний та факультетський (інститутський) контроль. 

Самоконтроль призначений для самооцінки здобувачами вищої освіти якості 
засвоєння навчального матеріалу з конкретної дисципліни (розділу, теми). З цією 
метою в навчальних посібниках для кожної теми (розділу), а також у методичних 
розробках для проведення аудиторних занять передбачаються питання для 
самоконтролю та ключові слова теми. 

Кафедральний контроль проводиться з метою оцінки рівня підготовки 
здобувачами вищої освіти з дисципліни на різних етапах її вивчення, як правило, 
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науково-педагогічними працівниками даної дисципліни і здійснюється у вигляді 
вхідного, поточного та підсумкового семестрового контролю. 

Факультетський (інститутський, університетський) контроль є зовнішнім 
контролем, призначеним для оцінки досягнення студентами базових результатів 
навчання, передбачених освітньою програмою, розробки пропозицій щодо 
оновлення освітніх програм, навчальних планів, робочих програм навчальних 
дисциплін, оновлення засобів діагностики результатів навчання тощо, порівняння 
ефективності навчання студентів. 

Факультетський контроль проводиться у формі контрольних робіт, які 
виконуються письмово або з використанням комп’ютерних технологій і, як 
правило, за тестовими технологіями. 
 Під час вивчення навчальної дисципліни «Судові та правоохоронні органи 
України» використовуються такі види контролю результатів навчання:  
- поточний протягом семестру; 
-  підсумковий семестровий контроль.  

Поточний контроль проводиться науково-педагогічними працівниками на 
всіх видах аудиторних занять протягом семестру. Поточний контроль може 
проводитися у формі усного опитування або письмового контролю на 
семінарських та практичних заняттях, лекціях, у формі колоквіуму, виступів 
здобувачів вищої освіти при обговоренні питань на семінарських заняттях, у формі 
тестування тощо.  

Підсумковий семестровий контроль визначає ступінь досягнення 
здобувачами вищої освіти запланованих результатів навчання, що визначені 
робочою програмою навчальної дисципліни. Підсумковий семестровий контроль 
проводиться відповідно до навчальних планів і робочих навчальних планів. 
Підсумковий семестровий контроль визначає ступінь досягнення здобувачами 
вищої освіти запланованих результатів навчання, що визначені робочою 
програмою навчальної дисципліни.  

Оцінкою підсумкового семестрового контролю є сума балів, набраних 
здобувачем вищої освіти протягом семестру при виконанні контрольних заходів, 
передбачених програмою навчальної дисципліни та балів, набраних ним при 
складанні семестрового заліку (виконанні підсумкової залікової роботи). 
Максимальна сума балів, яку може набрати здобувач вищої освіти при 
підсумковому семестровому (річному) контролі, складає 100. 

Оцінка підсумкового контролю виставляється за дворівневою шкалою 
оцінювання – оцінки «зараховано», «не зараховано». 

До виконання підсумкової залікової роботи, максимальна сума балів, які 
здобувач вищої освіти може набрати протягом семестру, дорівнює 60, а 
максимальна сума балів семестрового екзамену (підсумкової залікової роботи) – 
40. Загальна кількість балів за роботу протягом семестру округлюється до 
найближчого цілого числа. Здобувачі вищої освіти мають бути ознайомлені з 
набраними ними балами до початку екзаменаційної сесії. 

Семестрові підсумкові залікові роботи проводяться в обсязі навчального 
матеріалу, визначеного робочою програмою навчальної дисципліни, і в терміни, 
встановлені навчальним планом. Результати складання семестрових екзаменів і 
підсумкових залікових робіт оцінюються цілим числом балів. Семестрові екзамени 
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проводяться під час екзаменаційних сесій. Семестровий екзамен проводиться в 
письмовій формі. 

Здобувач вищої освіти повинен бути ознайомлений із результатами своєї 
екзаменаційної (підсумкової залікової) письмової роботи не пізніше, ніж через 
п’ять робочих днів після її написання. Здобувач вищої освіти має право 
ознайомитися з перевіреною роботою й одержати пояснення щодо отриманої 
оцінки. 

У разі незгоди з оцінкою здобувач вищої освіти має право подати в день 
оголошення оцінки або наступний робочий день завідувачу кафедри письмову 
апеляцію, вказавши конкретні причини незгоди з оцінкою. Завідувач кафедри 
разом з екзаменатором, залучаючи, за необхідності, інших фахівців, протягом 
трьох днів розглядає апеляцію і в усній формі сповіщає здобувача вищої освіти про 
результати розгляду. 

Результати підсумкового семестрового контролю з навчальної дисципліни 
«Судові та правоохоронні органи України» вносяться науково-педагогічним 
працівником у відомість обліку успішності; працівники деканату роблять 
відповідну позначку в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої освіти.  

Якщо здобувач вищої освіти без поважної причини не з’явився на 
семестровий екзамен, приймання екзамену проводиться після екзаменаційної сесії 
комісією, яка створюється наказом ректора за поданням декана факультету. Склад 
комісії включає не менше п’яти осіб, обов’язковим є включення керівника 
(заступник керівника) Студентської ради факультету, керівника (представника) 
профспілкової організації студентів факультету. 

Якщо результати здобувача вищої освіти за певним видом навчальної 
діяльності сумарно оцінені менше ніж 50 балами, він має право до закінчення 
екзаменаційної сесії повторно виконати підсумкову залікову роботу. 

Результати підсумкового семестрового контролю зберігаються на кафедрі 
протягом календарного року. З цими матеріалами можуть бути ознайомлені 
ректор, проректори, начальник Управління якості освіти, директори Навчальних 
центрів організації освітнього процесу, менеджменту якості та моніторингу 
освітнього процесу, методичної роботи, декан факультету. 

Результати семестрового контролю обговорюються на засіданнях кафедр, 
ректорату, вчених рад факультетів та вченої ради університету. 

 
9. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота Разо
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Т1, Т2 ... Т12 – теми розділів. 

 
Шкала оцінювання 
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Сума балів за всі види навчальної 
діяльності протягом семестру 

Оцінка за національною шкалою 
За чотирибальною шкалою оцінювання 

90 – 100 відмінно   
70-89 добре  
50-69 задовільно  
1-49 незадовільно 

 
Результати складання екзамену оцінюються за чотирибальною шкалою 

(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») і вносяться в екзаменаційну 
відомість та залікову книжку студента. 

Оцінка знань студентів за усну відповідь, виконання індивідуальних завдань 
при поточному контролі на семінарських заняттях, виконанні тестових завдань, 
підсумковому контролі знань на екзамені повинна відповідати наступним вимогам: 

Оцінку «відмінно»  заслуговує студент, який глибоко та твердо засвоїв весь 
програмний матеріал, повністю системно, послідовно, грамотно і логічно його 
викладає, пов’язує теорію з практикою; може відповісти на будь-яке запитання при 
зміні його форми; демонструє знання монографічного матеріалу; правильно та 
повно обґрунтовує, аргументує власні висновки; виявляє уміння самостійно 
узагальнювати та викладати матеріал, не допускаючи помилок. 

Оцінку «добре»– заслуговує студент, який твердо знає програмний матеріал, 
грамотно і по суті викладає його, не допускає суттєвих помилок у відповідях на 
питання, правильно використовує теоретичні положення і володіє необхідними 
навиками щодо узагальнення та систематизації матеріалу, який вивчається. 

Оцінку «задовільно»  – заслуговує студент, який засвоїв тільки основний 
матеріал, але не знає окремих деталей, допускає неточні відповіді, недостатньо 
чіткі формулювання, порушує послідовність у викладанні програмного матеріалу 
та має певні труднощі в узагальненні та систематизації матеріалу, який вивчається. 

Оцінку «незадовільно» – заслуговує студент, який не володіє значною 
частиною програмного матеріалу, допускає суттєві помилки, має значні труднощі 
при узагальненні матеріалу, який вивчається. 

 
 

10. Рекомендована література 
Нормативно-правові акти: 

1. Конституція України від 28 червня 1996 року (із змінами та 
доповненнями). Відомості Верховної Ради України вiд 23 липня 1996 року, № 30.  
Ст.141. зі змінами №1401-VIII від 02.06.2016, ВВР, 2016, №28, ст.532 №2680-VIII 
від 07.02.2019, ВВР, 2019, №9, ст.50 № 27-IX  від  03.09.2019, ВВР, 2019, № 38, 
ст.160.  

2. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 
13.04.2012. Голос України. 2012.  19 травня (№№ 90–91) (із змінами та 
доповненнями, № 2581-VIII від 02.10.2018, Відомості Верховної Ради, 2018, № 46, 
ст.371№ 2599-VIII від 18.10.2018, ВВР, 2018, № 46, ст.374}{Щодо визнання 
неконституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду № 4-
р/2019 від 13.06.2019}{Щодо визнання неконституційними окремих положень див. 
Рішення Конституційного Суду № 7-р/2019 від 25.06.2019}{Із змінами, внесеними 
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згідно із Законами № 100-IX від 18.09.2019, ВВР, 2019, № 40, ст.218 № 101-IX від 
18.09.2019, ВВР, 2019, № 40, ст.219 № 113-IX від 19.09.2019, ВВР, 2019, № 42, 
ст.238.  

3. Положення про слідчі підрозділи національної поліції України: Наказ 
МВС України справ № 403 від 20.05.2020. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0918-17#Text. 18:30. 14.10.2020 

4. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05 липня 
2012 року. Урядовий кур’єр. 05.09.2012.  № 159 (із змінами та доповненнями,  
внесеними згідно із Законами № 1702-VII від 14.10.2014, Відомості Верховної 
Ради, 2014, № 50-51, ст.2057 № 1404-VIII від 02.06.2016, Відомості Верховної 
Ради, 2016, № 30, ст.542 № 1791-VIII від 20.12.2016, ВВР, 2017, № 4, ст.42  № 
1798-VIII від 21.12.2016, ВВР, 2017, № 7-8, ст.50 № 198-IX від 17.10.2019).  

5. Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 02.06.2011 // 
Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 51. – Ст. 577. (ст. 1, 7, 13; ч. 6 ст. 
12; ст. 16; 28).  

6. Про Вищу раду правосуддя: Закон України від 21 грудня 2016 р.  
Відомості Верховної Ради України. 2017. № 1.  Ст.1. Із змінами, внесеними 
Законами № 2147-VIII від 03.10.2017, Відомості Верховної Ради, 2017, № 48, 
ст.436 № 2447-VIII від 07.06.2018, ВВР, 2018, № 24, ст.212 № 2646-VIII від 
06.12.2018, ВВР, 2019, № 4, ст.32 № 193-IX від 16.10.2019 № 263-IX від 
31.10.2019}. 

7.  Про військову службу правопорядку у Збройних Силах України: Закон 
України від 7 березня 2002 року зі змінами, внесеними Законами№ 5040-VI від 
04.07.2012, Відомості Верховної Ради, 2013, № 25, ст.246 № 5288-VI від 
18.09.2012, ВВР, 2013, № 37, ст.490 № 245-VII від 16.05.2013, ВВР, 2014, № 12, 
ст.178 № 1261-VII від 13.05.2014, ВВР, 2014, № 28, ст.937 № 1697-VII від 
14.10.2014, ВВР, 2015, № 2-3, ст.12 № 901-VIII від 23.12.2015, ВВР, 2016, № 4, 
ст.44 № 113-IX від 19.09.2019, ВВР, 2019, № 42, ст.238} 

8. Закон України Про національну безпеку України. Відомості 
Верховної Ради (ВВР), 2018, № 31, ст.241.{Із змінами, внесеними згідно із 
Законами № 522-IX від 04.03.2020№ 808-IX від 17.07.2020}.URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text. 14:30, 14.10.2020 

9. Про Національну поліцію: Закон України від 15 липня 2015 р.  
Відомості Верховної Ради.  2015.  № 40-41.  Ст. 379 (із змінами та доповненнями, 
станом на 01.08.2017).  

10. Про Державне бюро розслідувань: Закон України від 12 листопада 
2015 р. Голос України.  2016. № 7. № 1798-VIII від 21.12.2016, ВВР, 2017, № 7-8, 
ст.50 № 2475-VIII від 03.07.2018, Відомості Верховної Ради, 2018, № 36, ст.272 
№ 2720-VIII від 16.05.2019, ВВР, 2019, № 22, ст.84 № 263-IX від 31.10.2019.  

11. Про Державну прикордонну службу України: Закон України від 3 
квітня 2013 року. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 27.  Ст. 208 (із 
змінами та доповненнями, № 2612-VIII від 08.11.2018, ВВР, 2018, № 48, ст.380 № 
2641-VIII від 06.12.2018, ВВР, 2019, № 3, ст.20 № 113-IX від 19.09.2019, ВВР, 2019, 
№ 42, ст.238 № 324-IX від 03.12.2019).  

12. Про затвердження Положення про організацію діяльності підрозділів 
дізнання  органів Національної поліції України: НАКАЗ МВС України 
20.05.2020  № 405 
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13. Про затвердження Положення про порядок ведення Єдиного реєстру 
досудових розслідувань: Наказ Генеральної прокуратури України від 06 квітня 
2016 року № 139. {Із змінами, внесеними згідно з Наказами Генеральної 
прокуратури № 147 від 22.05.2017 № 16 від 31.01.2019} 

14. Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних 
слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному 
провадженні: Наказ ГПУ, МВС, СБУ, Мін’юсту, Державної прикордонної служби, 
Міністерства фінансів України від 16 листопада 2012 р. № 
114/1042/516/1199/936/1687/5.  

15.  Про Національну гвардію України: Закон України від 13 березня 2014 
року. Відомості Верховної Ради України.  2014.  № 17.  Ст. 594 (із змінами та 
доповненнями, №920-VIII від 24.12.2015, ВВР, 2016, №3, ст.35 №2505-VIII від 
12.07.2018, ВВР, 2018, №38, ст.280 № 2581-VIII від 02.10.2018, ВВР, 2018, № 46, 
ст.371} 

16. Положення про Державну міграційну службу України: Затверджено 
постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 360. 18 {Із 
змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 118 від 01.03.2017 , № 583 від 
09.08.2017} 

17. Про Національне антикорупційне бюро України: Закон України від 14 
жовтня 2014 року. Відомості Верховної Ради України.  2014.  № 47.  Ст. 2051 (із 
змінами та доповненнями, № 140-IX від 02.10.2019 № 187-IX від 04.10.2019, № 
263-IX від 31.10.2019} 

18. Про нотаріат : Закон України : від 2 вересня 1993 р. Відомості 
Верховної Ради України. 1993. № 39. ст.383 {Із змінами, внесеними згідно із 
Законом № 775-IX від 14.07.2020}URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3425-12. 

19. Про прокуратуру: Закон України від 14 жовтня 2014 р. Відомості 
Верховної Ради України.  2015. № 2-3.  Ст. 12 (із змінами та доповненнями, № 
2249-VIII від 19.12.2017, ВВР, 2018, № 6-7, ст.43,  № 2469-VIII від 21.06.2018, ВВР, 
2018, № 31, ст.241№ 2475-VIII від 03.07.2018, ВВР, 2018, № 36, ст.272 № 113-IX 
від 19.09.2019, ВВР, 2019, № 42, ст.238 № 263-IX від 31.10.2019}).  

20. Про Раду національної безпеки: Закон України від 5 березня 1998 р. 
Офіційний вісник України.  1998.  № 13.  С. 18 (із змінами та доповненнями, № 43-
VIII від 25.12.2014, ВВР, 2015, № 4, ст.14 № 2469-VIII від 21.06.2018, ВВР, 2018, № 
31, т.241 № 2646-VIII від 06.12.2018, ВВР, 2019, № 4, ст.32}.  

21. Закон України Про контррозвідувальну діяльність. Відомості 
Верховної Ради України (ВВР). 2003. № 12, ст.89). {Із змінами, внесеними згідно із 
Законами № 662-IV від 03.04.2003, ВВР, 2003, № 27, ст.209 № 3200-IV від 
15.12.2005, ВВР, 2006, № 14, ст.116 № 2939-VI від 13.01.2011, ВВР, 2011, № 32, 
ст.314 № 4652-VI від 13.04.2012, ВВР, 2013, № 21, ст.208 № 245-VII від 16.05.2013, 
ВВР, 2014, № 12, ст.178 № 1052-VIII від 29.03.2016, ВВР, 2016, № 19, ст.214 № 
1798-VIII від 21.12.2016, ВВР, 2017, № 7-8, ст.50 № 720-IX від 17.06.2020} URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/374-15#Text, 14:30, 14.10.2020. 

22. Про Службу безпеки України: Закон України від 25 березня 1992 р. 
Відомості Верховної Ради України.  1992.  № 27.  Ст. 382 (із змінами та 
доповненнями, № 901-VIII від 23.12.2015, ВВР, 2016, № 4, ст.44 № 2469-VIII від 
21.06.2018, ВВР, 2018, № 31, ст.241№ 2505-VIII від 12.07.2018, ВВР, 2018, № 38, 
ст.280 № 2740-VIII від 06.06.2019, ВВР, 2019, № 28, ст.116 № 113-IX від 
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19.09.2019).  
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2016.  545 с.  
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змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 47 від 27.01.2016 № 663 від 
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13.12.2017 }  
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