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Опис навчальної дисципліни

Мета вивчення
навчальної дисципліни
Тривалість
Форми та методи
навчання
Система поточного та
підсумкового контролю
Базові знання
Мова викладання

Набуття майбутніми юристами чіткого уявлення про формування судових та
правоохоронних органів України, їхньої системи, складу і структури, принципів їхньої
організації, функції, взаємодії з іншими державними та громадськими організаціями,
їхнє соціальне призначення.
5 кредити ЄКТС/150 годин (лекції _ год., семінарські заняття _год., самостійна робота _
год.)
Лекції та практичні заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом.
Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення
матеріалу занять; виконання навчальних завдань; доповіді з рефератами та їх
обговорення; тестування; поточна модульна робота
Підсумковий контроль: залік.
Наявність вихідних знань про судову та правоохоронну діяльність, і систему спеціально
уповноважених на її здійснення органів та посадових осіб.
Українська

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні
результати навчання

№
з/п
1.

2.

Компетентності, якими повинен оволодіти
Програмні результати
студент
навчання
Загальні компетентності
Здатність застосовувати знання на практиці у Визначати вагомість та переконливість аргументів
стандартних та окремих нестандартних ситуаціях в оцінці заздалегідь невідомих умов та обставин
(ЗК-8).
(ПРН 1).

Здатність до аналізу, контролю та
оцінювання власної роботи та роботи
інших осіб у професійному контексті.

Самостійно визначати ті обставини, у з'ясуванні
яких потрібна допомога, і діяти відповідно до
отриманих рекомендацій (ПРН 8).

№
з/п

3.

Компетентності, якими повинен оволодіти
Програмні результати
студент
навчання
(ЗК-9).
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності
Здатність до застосування норм матеріального і Застосовувати набуті знання у різних правових
процесуального права при моделюванні правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі
ситуацій, окремих процедур (ФК-6).
факти і формувати обґрунтовані правові висновки
(ПРН 14).

4.

Здатність
вільно
володіти
юридичною Готувати проекти необхідних актів застосування
термінологією, та основами юридичної техніки права відповідно до правового висновку
(ФК-8).
зробленого у різних правових ситуаціях (ПРН 15).

5.

Здатність до консультування з правових питань,
зокрема, можливих способів захисту прав та
інтересів
клієнтів,
відповідно
до
вимог
професійної етики, належного дотримання норм
щодо нерозголошення персональних даних та
конфіденційної інформації (ФК-11).
здатність до логічного, критичного та системного
аналізу правових явищ і застосування набутих
знань у професійній діяльності (ФК-12);

6.

7.

Надавати консультації щодо можливих способів
захисту прав та інтересів клієнтів у різних
правових ситуаціях (ПРН 16).

Формулювати власні обґрунтовані судження на
основі аналізу відомої проблеми. Оцінювати
недоліки і переваги аргументів (ПРН 4).

Здатність до аналізу актів законодавства та
судової практики, практики діяльності інститутів
публічної влади (ФК-14).
Тематичний план навчальної дисципліни
Назва теми

Тема
1. Предмет,
система,
основні
поняття
навчальної
дисципліни “Судові та
правоохоронні органи
України”.

Тема 2. Судова влада в
Україні..

Тема 3. Судова система
України.

Завдання самостійної роботи у розрізі
тем
Модуль 1. Судова влада в Україні
Відвідування
занять;
захист Слід знайти по дві наукові або науково-практичні
домашнього завдання; обговорення статті у періодичних наукових фахових виданнях
матеріалу
занять;
виконання України за останній рік (2019 - 2020 р.), в яких
навчальних
завдань;
завдання висвітлюються актуальні проблеми організації й
самостійної роботи; тестування
діяльності судових та правоохоронних органів
України (за темою №1).
Для цього доцільно використати електронні
та/або друковані періодичні наукові фахові
видання України.
Знайшовши наукові статті за відповідними
темами, необхідно здійснити у електронному або
письмовому вигляді коротку анотацію (8-9
речень) тих актуальних проблемних питань, що
аналізуються у статті, після чого коротко
висловити і обґрунтувати власну думку щодо
проблем, які досліджені у статті (4-5 речень).
Відвідування
занять;
захист Підготувати реферат на теми: «Міжнароднодомашнього завдання; обговорення правові принципи побудови судової системи
матеріалу
занять;
виконання держави», «Місцеві суди, їх види і склад»,
навчальних
завдань;
завдання «Місцевий суд - основна ланка в системі судів
самостійної роботи; тестування
юрисдикції»,
«Склад
і
повноваження
апеляційних судів» , «Апеляційні суди, їх види,
порядок утворення», «Верховний Суд - вищий
судовий орган у системі судів юрисдикції» (на
вибір).
Відвідування
занять;
захист Слід знайти по дві наукові або науково-практичні
домашнього завдання; обговорення статті у періодичних наукових фахових виданнях
Види робіт

Назва теми

Тема
Конституційний
України.

Завдання самостійної роботи у розрізі
тем
Модуль 1. Судова влада в Україні
матеріалу
занять;
виконання України за останній рік (2019 - 2020 р.), в яких
навчальних
завдань;
завдання висвітлюються актуальні проблеми організації й
самостійної роботи; тестування
діяльності судових та правоохоронних органів
України (за темою №3).
Для цього доцільно використати електронні
та/або друковані періодичні наукові фахові
видання України.
Знайшовши наукові статті за відповідними
темами, необхідно здійснити у електронному або
письмовому вигляді коротку анотацію (8-9
речень) тих актуальних проблемних питань, що
аналізуються у статті, після чого коротко
висловити і обґрунтувати власну думку щодо
проблем, які досліджені у статті (4-5 речень).
Відвідування
занять;
захист Підготувати реферат на теми: «Конституційне
домашнього завдання; обговорення правосуддя - найвища форма конституційного
матеріалу
занять;
виконання контролю в правовій державі», «Правовий статус
навчальних
завдань;
завдання судді
Конституційного
Суду»,
«Статус
самостійної роботи; тестування.
Конституційного Суду України, його завдання й
основні принципи діяльності» (на вибір).
Відвідування
занять;
захист Слід знайти по дві наукові або науково-практичні
домашнього завдання; обговорення статті у періодичних наукових фахових виданнях
матеріалу
занять;
виконання України за останній рік (2019 - 2020 р.), в яких
навчальних
завдань;
завдання висвітлюються актуальні проблеми організації й
самостійної роботи; тестування.
діяльності судових та правоохоронних органів
України (за темою №5).
Для цього доцільно використати електронні
та/або друковані періодичні наукові фахові
видання України.
Знайшовши наукові статті за відповідними
темами, необхідно здійснити у електронному або
письмовому вигляді коротку анотацію (8-9
речень) тих актуальних проблемних питань, що
аналізуються у статті, після чого коротко
висловити і обґрунтувати власну думку щодо
проблем, які досліджені у статті (4-5 речень).
Відвідування
занять;
захист Підготувати доповіді на теми: «Державна судова
домашнього завдання; обговорення адміністрація України: статус, повноваження»,
матеріалу
занять;
виконання «Органи суддівського самоврядування: завдання і
навчальних
завдань;
завдання повноваження», «Національна школа суддів
самостійної роботи; тестування.
України: статус, структура, завдання» (на вибір).
Поточна модульна робота
Модуль 2. Система правоохоронних органів України
Відвідування
занять;
захист Підготувати доповіді на теми: «Проблеми
домашнього завдання; обговорення взаємодії органів досудового розслідування та
матеріалу
занять;
виконання оперативно-розшукової діяльності»; «Статус
навчальних
завдань;
завдання слідчого вимоги що пред’являються на посаду до
самостійної роботи; тестування
кандидатів на посаду слідчого»,
«Органи досудового розслідування: система,
завдання, компетенція» (на вибір).
Відвідування
занять;
захист Підготувати
доповіді
на
теми:
«Історія
домашнього завдання; обговорення виникнення, становлення і розвиток прокуратури
матеріалу
занять;
виконання України», «Міжнародно-правові рекомендації
навчальних
завдань;
завдання стосовно ролі прокуратури в системі державних
самостійної роботи; тестування
органів і в системі судочинства», «Загальна
характеристика системи органів прокуратури та їх
організація», «Особливості дисциплінарного
Види робіт

4.
Суд

Тема
5.
Правовий
статус
професійних
суддів та присяжних.

Тема 6. Органи, що
забезпечують
функціонування
судової влади.

Тема
7. Органи
досудового
розслідування
та
оперативно-розшукової
діяльності.
Тема
8. Органи
прокуратури України.

Назва теми

Тема
9.
Органи
внутрішніх
справ
України. Національна
поліція.

Тема
10.
Служби
України.

Органи
Безпеки

Тема 11. Національне
антикорупційне бюро
України.
Тема 12. Державне
бюро розслідувань.

Тема 13. Органи та
установи
юстиції
України.
Тема 14. Нотаріат в
Україні.

Тема 15.
України.

Адвокатура

Завдання самостійної роботи у розрізі
тем
Модуль 1. Судова влада в Україні
провадження та дисциплінарної відповідальність
щодо прокурора» (на вибір).
Відвідування
занять;
захист Слід знайти по дві наукові або науково-практичні
домашнього завдання; обговорення статті у періодичних наукових фахових виданнях
матеріалу
занять;
виконання України за останній рік (2019 - 2020 р.), в яких
навчальних
завдань;
завдання висвітлюються актуальні проблеми організації й
самостійної роботи; тестування
діяльності судових та правоохоронних органів
України (за темою №9).
Для цього доцільно використати електронні
та/або друковані періодичні наукові фахові
видання України.
Знайшовши наукові статті за відповідними
темами, необхідно здійснити у електронному або
письмовому вигляді коротку анотацію (8-9
речень) тих актуальних проблемних питань, що
аналізуються у статті, після чого коротко
висловити і обґрунтувати власну думку щодо
проблем, які досліджені у статті (4-5 речень).
Відвідування
занять;
захист Підготувати доповідь на тему: «Кадри органів
домашнього завдання; обговорення Служби безпеки України», «Контроль і нагляд за
матеріалу
занять;
виконання діяльністю Служби безпеки України».
навчальних
завдань;
завдання Підготувати реферат на тему: «Правоохоронна
самостійної роботи; тестування.
функція Служби безпеки України» (на вибір).
Відвідування
занять;
захист Підготувати реферат на тему: «Національне
домашнього завдання; обговорення антикорупційне бюро України: правові основи,
матеріалу
занять;
виконання завдання та принципи», «Система і структура
навчальних
завдань;
завдання Національного антикорупційного бюро України»
самостійної роботи; тестування.
(на вибір).
Відвідування
занять;
захист Слід знайти по дві наукові або науково-практичні
домашнього завдання; обговорення статті у періодичних наукових фахових виданнях
матеріалу
занять;
виконання України за останній рік (2019 - 2020 р.), в яких
навчальних
завдань;
завдання висвітлюються актуальні проблеми організації й
самостійної роботи; тестування.
діяльності судових та правоохоронних органів
України (за темою №12).
Для цього доцільно використати електронні
та/або друковані періодичні наукові фахові
видання України.
Знайшовши наукові статті за відповідними
темами, необхідно здійснити у електронному або
письмовому вигляді коротку анотацію (8-9
речень) тих актуальних проблемних питань, що
аналізуються у статті, після чого коротко
висловити і обґрунтувати власну думку щодо
проблем, які досліджені у статті (4-5 речень).
Відвідування
занять;
захист Підготувати доповіді на тему: «Підвідомчі
домашнього завдання; обговорення установи та державні підприємства юстиції»,
матеріалу
занять;
виконання «Державна
кримінально-виконавча
служба
навчальних
завдань;
завдання України» (на вибір).
самостійної роботи; тестування.
Відвідування
занять;
захист Підготувати доповідь на тему: «Порядок допуску
домашнього завдання; обговорення громадян до
здійснення
нотаріальної
матеріалу
занять;
виконання діяльності».
навчальних
завдань;
завдання Підготувати реферат на тему: «Нотаріат як
самостійної роботи; тестування.
інститут превентивного правосуддя» (на вибір).
Відвідування
занять;
захист Підготувати доповіді на тему: «Правове
домашнього завдання; обговорення регулювання адвокатської діяльності», «Статус
матеріалу
занять;
виконання адвоката:
вимоги
та
порядок
набуття»,
Види робіт

Назва теми

Завдання самостійної роботи у розрізі
тем
Модуль 1. Судова влада в Україні
навчальних
завдань;
завдання «Адвокатська
таємниця»,
«Дисциплінарна
самостійної
роботи;
тестування, відповідальність адвоката» (на вибір).
поточна модульна робота.
Види робіт

Інформаційні джерела

1. Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції, К.: Центр навчальної літератури, 2019. – 336с.
2. Бараннік Р. В. Судові, правоохоронні та правозахисні органи України [Текст] : навч. посібник /
Р. В. Бараннік, Т.О. Гій. – Київ: БУРУН и К: КНТ, 2013. – 370 с.
3. Бірюкова А. М. Адвокатура України в умовах глобалізації / А. М. Бірюкова : Акад. адвокатури
України. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2018. – 423 с
4. Бомаров В. В. Нотаріат : підручник : [для студентів, аспірантів, викладачів закл. вищої освіти, наук.
працівників, юристів-практиків] / В. В. Комаров, В. В. Баранкова ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид.
ун-т ім. Ярослав Мудрого. – Харків : Право, 2019. – 414 с.
5. Іваницький С.О. Теоретичні основи організації адвокатури в Україні: принципи та система:
Монографія / С.О. Іваницький. – Київ: Інтерсервіс, 2017. – 800 с.
6. Комарова Т. В. Організація судової системи Європейського Союзу / Т. В. Комарова // Вісник
Національної академії правових наук України. – 2018. – Т. 25, № 1. – С. 79-96.
7. Кондар І. В. Особисті немайнові правовідносини: нотаріат, суд, виконавче провадження / І.В. Бондар.
– Київ : Правова єдність : Алерта, 2019. – 365.
8.
Кулешов Д.В. Конституційно-правовий механізм забезпечення незалежності судової влади
України / Д. В. Кулешов // Проблеми законності. – 2018. – Вип. 141. – С. 43-53.
9.
Лапкін, А. В.Організація судових та правоохоронних органів України: навч. посібник у схемах /
А. В. Лапкін. – 4-те вид., змін. і доповн. – Харків: Право, 2015. – 166 с.
10.
Національна поліція України. Законодавство. Роз’яснення. Коментар. – К.: Юрінком Інтер,
2017. – 540c.
11.
Національна поліція України. Організаційно-правове забезпечення діяльності. / С. Пєтков,
І. Іванов, М. Лошицький та ін., К.: Центр навчальної літератури, 2019. – 360с.
12.
Нотаріат України: підручник: у 3 кн. / за заг. ред. С. Я Фурси. – Київ: Алерта, 2015.
13.
Організація адвокатури та адвокатська діяльність : навч. посіб. Для підгот. до комплекс. іспиту /
[Назаров І. В. та ін.]; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. Адвокатури. – Харків : Право, 2019. –
351с
14.
Організація судових та правоохоронних органів. Частина 1. Основи судоустрою України Москвич Л. М., 2018 – 244с.
15.
Організація судових та правоохоронних органів: навч. посібник: у 2 ч. / В.В. Афанасьєв,
В.С. Бабкова, Т. Б. Вільчик, [та ін.]; за ред. Л. М. Москвич. – Харків: Право, 2016 .
16.
Організація судових та правоохоронних органів: підручник / за ред. I. Є. Марочкін. – Х.: Право,
2014. – 448 с.
17.
Погорецький, М. А. Адвокатура України : підручник / М. А. Погорецький, О. Г. Яновська. –
Київ: Юрінком Інтер, 2014. – 368 с.
18.
Предместніков О. Г. Основні напрямки діяльності органів юстиції зарубіжних країн /
О.Г. Предместніков // Форум права. - 2017. - № 1. - С. 162– 170.
19.
Судові та правоохоронні органи України. Навчальний посібник для підготовки до іспитів. /
І. Тетарчук, Т. Дяків – Київ: Право, 2019 – 202с.
Програмне забезпечення навчальної дисципліни


Пакет програмних продуктів Microsoft Office.



Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання
Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних
причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності).





Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад,
лікарняний).
Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування
заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під
час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття.
Політика щодо відвідування:
відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування,
стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем.
Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya
Оцінювання
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання
Максимальна
Види робіт
кількість балів
Модуль 1 (теми 1-6): захист домашнього завдання (6 балів); обговорення матеріалу занять (6
бали); виконання навчальних завдань (12 балів); завдання самостійної роботи (6 балів);
46
тестування (6 балів); поточна модульна робота (10 балів).
Модуль 2 (теми 7-15): захист домашнього завдання (9 балів); обговорення матеріалу занять (9
бали); виконання навчальних завдань (9 балів); завдання самостійної роботи (8 балів); тестування
54
(9 балів); поточна модульна робота (10 балів).
Разом
100

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни
Сума балів за всі види
Оцінка за
Оцінка за національною шкалою
навчальної діяльності
шкалою ЄКТС
90-100
А
Відмінно
82-89
В
Дуже добре
74-81
С
Добре
64-73
D
Задовільно
60-63
Е
Задовільно достатньо
35-59
FX
Незадовільно з можливістю повторного складання
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням
0-34
F
навчальної дисципліни

