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1. Опис навчальної дисципліни
Мова навчання: українська
Статус дисципліни: обов’язкова
Передумови вивчення навчальної дисципліни: Вивчення дисципліни повинне
базуватись на знаннях, отриманих здобувачами вищої освіти під час опанування ними
фундаментальних положень таких навчальних дисциплін як Теорія держави і права, Логіка та к
та ін..ритичне мислення, Інформаційні технології в юридичній діяльності, Конституційне право,
Ринок юридичних послуг та ін.
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Судові та правоохоронні органи» є:
структурний устрій, організаційна побудова та завдання суду, органів прокуратури, досудового
розслідування, МВС і Національної поліції України, Служби безпеки України, адвокатури,
нотаріату, взаємодії цих органів між собою та з іншими державними органами й громадськими
формуваннями.
Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. На вивчення навчальної дисципліни
відводиться 120 годин __4__кредити ECTS.
2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни «Судові та правоохоронні органи» є засвоєння
основних теоретико-правових положень, що стосуються сутності та завдань правоохоронної
діяльності, її напрямків і видів; характеристики судової влади та змісту діяльності судових
органів; поняття, системи та організації правоохоронних органів; системи законодавчих та інших
нормативних актів, регламентуючих організацію та діяльність судових та правоохоронних
органів; статусу суддів; характеристики повноважень працівників прокуратури України, органів
Національної поліції України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби
України, органів та установ Міністерства юстиції України, Державної служби України з
надзвичайних ситуацій, Державної пенітенціарної служби України; особливостей взаємодії
судових та правоохоронних органів з іншими державними органами і об’єднаннями громадян;
форм забезпечення законності в правоохоронній діяльності.
Основні завдання вивчення дисципліни «Судові та правоохоронні органи» полягають у
засвоєнні здобувачами вищої освіти предмету, системи та основних понять дисципліни «Судові
та правоохоронні органи України», організації діяльності судової влади, правоохоронних та
правозахисних органів України.
3. Компетентності та заплановані результати навчання
Дисципліна «Судові і правоохоронні органи» забезпечує набуття здобувачами вищої освіти
компетентностей:
Загальні компетентності (ЗК)
ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
Спеціальні (фахові) компетентності
СК1. Здатність застосовувати знання з основ теорії та філософії права, знання і розуміння
структури правничої професії та її ролі у суспільстві.
СК10. Знання і розуміння соціальної природи трудових відносин та їх правового
регулювання.
Програмні результати навчання (ПР)
ПР5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з достатньою
обґрунтованістю.
ПР8. Використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного

ПР13.
ПР14.
ПР20.
ПР21.

встановлення певних обставин.
Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням професійного та
суспільного контексту.
Належно використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та
вторинних джерел для своєї професійної діяльності.
Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів.
Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично
значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки.
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5. Зміст програми навчальної дисципліни
Тема 1. Предмет, система та основні поняття дисципліни «Судові та правоохоронні
органи України»
Предмет дисципліни «Судові та правоохоронні органи України» та її місце серед інших
юридичних дисциплін. Методи дисципліни «Судові та правоохоронні органи України». Система
дисципліни «Судові та правоохоронні органи України». Основні поняття дисципліни «Судові та
правоохоронні органи України». Поняття судових і правоохоронних та правозахисних органів.
Поняття судової діяльності. Ознаки судової діяльності. Система і структура правоохоронних
органів. Правоохоронна діяльність. Основні напрямки правоохоронної діяльності. Головні риси
правоохоронної діяльності. Поняття і види принципів правоохоронної діяльності. Законність як
універсальний принцип правоохоронної діяльності. Поняття і зміст правопорядку. Правозахисна
діяльність. Потреба в утворенні інститутів з правозахисної діяльності. Предмет правозахисної
діяльності. Складові правозахисної діяльності. Суб’єкти правозахисної діяльності. Законодавчі
джерела дисципліни «Судові та правоохоронні органи України». Класифікація нормативних
джерел дисципліни «Судові та правоохоронні органи України».

Тема 2. Судова влада в Україні
Поняття й основні ознаки судової влади. Виникнення і розвиток інституту судової влади.
Взаємозв’язок судової влади з іншими гілками державної влади. Форми реалізації судової влади
та її основні функції. Правове регулювання діяльності органів судової влади. Поняття та основні
ознаки правосуддя. Система судоустрою України. Спеціалізація судів. Порядок утворення та
ліквідація суду. Судова ланка. Судова інстанція. Місцеві суди в Україні, їх склад і компетенція.
Види, склад і повноваження апеляційних судів. Вищі спеціалізовані суди, їх види, склад і
компетенція. Верховний Суд. Склад та структура Верховного Суду. Пленум Верховного Суду.
Статус судді. Права та обов’язки судді. Порядок зайняття посади судді. Дисциплінарна
відповідальність судді. Звільнення з посади та припинення його повноважень. Присяжний.
Вимоги до присяжного. Залучення присяжного до виконання обов’язків суді. Гарантії прав
присяжного. Вища рада правосуддя її склад та повноваження. Вища кваліфікаційна комісія
суддів України. Суддівське самоврядування. Організаційне забезпечення діяльності судів.
Державна судова адміністрація України.
Тема 3. Конституційний Суд України
Конституційний Суд України (далі – Конституційний Суд або Суд) як орган
конституційної юрисдикції. Засади діяльності Суду. Повноваження Суду. Межі повноважень
Суду. Склад Суду. Повноважність Суду. Вимоги до судді Конституційного Суду. Порядок
призначення судді Конституційного Суду Президентом України, Верховною Радою України та
з’їздом суддів України. Статус судді Конституційного Суду. Припинення повноважень та
звільнення з посади судді Конституційного Суду. Організаційна структура Суду. Голова Суду та
його повноваження. Форми звернення до Конституційного Суду. Конституційне подання та
суб’єкти права на конституційне подання. Конституційне звернення та суб’єкти права на
конституційне звернення. Конституційна скарга та суб’єкти звернення на конституційну скаргу.
Порядок прийняття звернень до Конституційного Суду. Розгляд справ у Конституційному Суді.
Акти Конституційного Суду їх види та вимоги до них.
Тема 4. Прокуратура України
Поняття прокуратури та її роль в Україні. Функції прокуратури. Засади діяльності
прокуратури. Система прокуратури України. Правове регулювання діяльності органів
прокуратури. Структура та компетенція Генеральної прокуратури. Особливості організації і
діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Структура та компетенція
регіональних прокуратур. Місцеві прокуратури, їх призначення. Військові прокуратури, їх
завдання. Статус прокурора. Гарантії незалежності прокурора. Вимоги щодо несумісності.
Відповідальність прокурора. Порядок зайняття посади прокурора та порядок звільнення
прокурора з адміністративної посади. Вимоги до кандидатів на посаду прокурора. Призначення
Генерального прокурора. Звільнення прокурора з посади, припинення, зупинення його
повноважень на посаді. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів. Дисциплінарна
відповідальність прокурора. Види дисциплінарних стягнень. Органи прокурорського
самоврядування. Класні чини працівників прокуратури. Повноваження прокурора.
Конституційні функції прокуратури. Поняття прокурорського нагляду. Підтримання публічного
обвинувачення в суді як функція прокуратури. Організація і процесуальне керівництво
досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального
провадження, нагляд за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів
правопорядку. Представництво інтересів держави в суді у виключних випадках і в порядку, що
визначенні законом. Функції, які передбаченні в Законі України «Про прокуратуру» та їх
співвідношення з конституційними. Підтримання державного обвинувачення в суді. Нагляд за
додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання,
досудове слідство. Нагляд 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.
Тема 5. МВС і Національна поліція України
Міністерство внутрішніх справ та його основні завдання. Структура центрального
апарату МВС. Основні напрямки діяльності МВС. Основні повноваження Міністра внутрішніх
справ у відносинах з поліцією. Національна поліція України та її завдання. Принципи поліції.

Система поліції. Центральний орган управління поліції. Структура і компетенція
територіального органу поліції в Автономній Республіці Крим, областях містах Києві та
Севастополі. Структура і компетенція районного, міського, районного у місті органу поліції.
Статус поліцейських. Основні обов’язки поліцейського. Види відповідальності поліцейських.
Повноваження поліції. Поліцейські заходи. Добір на посаду поліцейського. Загальні засади
проходження служби в поліції. Соціальний захист працівників поліцейських та членів їх сімей.
Тема 6. Органи досудового розслідування в Україні
Органи досудового розслідування в Україні. Правова основа діяльності органів
досудового розслідування. Завдання органів досудового розслідування. Принципи діяльності
органів досудового розслідування в України. Система органів досудового розслідування.
Компетенція слідчих підрозділів органів Національної поліції, органів безпеки, органів, що
здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органів державного бюро
розслідувань, органів Державної кримінально-виконавчої служби України. Підрозділ детективів,
підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України та їх
компетенція. Керівник органу досудового розслідування, його права і обов’язки. Правове
становище слідчого органу досудового розслідування. Правове становище слідчого підрозділу
досудового розслідування органу Національної поліції. Гарантії процесуальної незалежності
слідчого органу досудового розслідування. Порядок призначення слідчих на посаду, їх
переміщення і звільнення з посади. Правове становище слідчого-криміналіста. Відповідальність
слідчого. Помічник слідчого і його повноваження.
Тема 7. Служба безпеки України
Служба безпеки України та її завдання. Правове регулювання діяльності органів безпеки.
Принципи діяльності Служби безпеки. Система органів Служби безпеки. Структура
Центрального управління СБУ. Колегія Служби безпеки, її склад і повноваження. Правове
становище співробітників СБУ, їх права і обов`язки. Гарантії законності в діяльності Служби
безпеки. Соціальний і правовий захист працівників органів безпеки.
Тема 8. Міжнародна організація кримінальної поліції – Інтерпол
Форми міжнародного співробітництва у сфері боротьби із злочинністю. Історія створення
Інтерполу. Поняття і значення Інтерполу. Основні завдання Інтерполу. Правові засади
функціонування Інтерполу. Статут міжнародної організації кримінальної поліції Інтерпол.
Принципи організації і діяльності Інтерполу. Головні напрямки діяльності Інтерполу. Бюджет
Інтерполу. Система органів Інтерполу. Генеральна асамблея. Виконавчий комітет. Президент і
віце-президенти Інтерполу. Повноваження Генерального Секретаря Інтерполу. Структура
Генерального Секретаріату Інтерполу. Європол. Радники Інтерполу. Національне центральне
бюро Інтерполу в Україні (Укрбюро Інтерполу).
Тема 9. Адвокатура України
Адвокатура в Україні. Правова основа діяльності адвокатури. Завдання адвокатури.
Принципи адвокатської діяльності. Організаційні форми адвокатської діяльності. Вимоги до
осіб, які бажають займатися адвокатською діяльністю. Адвокатська діяльність та її види.
Правове регулювання адвокатської діяльності. Гарантії адвокатської діяльності. Професійні
права та обов'язки адвоката. Правила адвокатської етики. Поняття і зміст адвокатської таємниці.
Договір про надання правової допомоги. Правове становище помічника адвоката. Адвокатське
самоврядування. Рада адвокатів України, повноваження та порядок роботи. Рада адвокатів
регіону та її повноваження. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури. Вища
кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури. Ревізійна комісія адвокатів регіону. Вища
ревізійна комісія адвокатури. Соціальний захист працівників адвокатури. Національна асоціація
адвокатів України. Дисциплінарна відповідальність адвоката. Кримінальна процесуальна
діяльність адвоката.
Тема 10. Нотаріат в Україні
Поняття нотаріату. Система нотаріальних органів в Україні. Завдання органів нотаріату.
Нормативно-правове забезпечення організації та діяльності органів нотаріату. Правове
регулювання діяльності нотаріату. Державна нотаріальна контора. Державний нотаріальний
архів. Нотаріус. Вимоги, що ставляться до осіб, які бажають займатися нотаріальною діяльністю.
Повноваження державних нотаріусів. Повноваження приватних нотаріусів. Таємниця вчинення

нотаріальних дій. Гарантії нотаріальної діяльності. Повноваження посадових осіб, які
уповноважені вчиняти окремі нотаріальні дії. Обмеження у праві здійснення нотаріальних дій.
Відповідальність нотаріуса. Кваліфікаційні комісії нотаріату, їх структура і повноваження.
Органи юстиції і їх роль у організації нотаріальної діяльності. Українська нотаріальна палата.
6. Теми лекцій
№
з/п

Назва теми

1

Тема 1. Предмет, система та основні поняття дисципліни
“Судові та правоохоронні органи України”
Тема 2. Судова влада в Україні
Тема3.Конститу-ційний Суд України
Тема 4. Прокуратура України
Тема 5. МВС і Національна поліція України

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Тема 6.Органи досудовогорозслідування в Україні
Тема 7. Служба безпеки України
Тема 8.Міжнародна організація кримінальної поліції –
Інтерпол
Тема 9. Адвокатура України
Тема 10. Нотаріат в Україні
Усього годин
7.
Теми семінарських занять

№
з/п

Назва теми

1

Тема 1. Предмет, система та основні поняття дисципліни
“Судові та правоохоронні органи України”
Тема 2. Судова влада в Україні
Тема3.Конститу-ційний Суд України
Тема 4. Прокуратура України
Тема 5. МВС і Національна поліція України

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Обсяг у годинах

Тема 6.Органи досудового розслідування в Україні
Тема 7. Служба безпеки України
Тема 8.Міжнародна організація кримінальної поліції –
Інтерпол
Тема 9. Адвокатура України
Тема 10. Нотаріат в Україні
Усього годин

Денна
форма
3

Заочна
форма
1

3
3
3
4

1
1
1
1

4
4
4

1
1
1

4
4
36 год.

1
1
10 год.

Обсяг у годинах
Денна фо
рма
1

Заочна
форма
2

1
2
2
2

2

2
2
2

-

2
2
18 год.

4 год.

8.
Теми практичних занять
Не передбачено навчальним планом
№
з/п
1

9.
Теми самостійної роботи
Назва теми

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

Обсяг у годинах
Денна
форма
8

Заочна
форма
9

2
3
4
5

Тема 2. Судова влада в Україні
Тема3.Конститу-ційний Суд України
Тема 4. Прокуратура України
Тема 5. МВС і Національна поліція України

8
7
7
6

11
11
11
9

6
7
8

Тема 6.Органи досудовогорозслідування в Україні
Тема 7. Служба безпеки України
Тема 8.Міжнародна організація кримінальної поліції –
Інтерпол
Тема 9. Адвокатура України
Тема 10. Нотаріат в Україні
Усього годин

6
6
6

11
11
11

6
6
66 год.

11
11
106 год.

9
10

10. Теми лабораторних занять
Назва теми

№
пп

Не заплановано навчальним планом

Кількість годин
Денна
Заочна
форма
форма
навчання навчання
-

11. Завдання для самостійної роботи
1. Що входить до предмету дисципліни «Судові та правоохоронні органи»?
2. Що таке метод вивчення дисципліни?
3. Чи входять суди до складу правоохоронних органів?
4. Що означають і як співвідносяться поняття «законність» і «правопорядок»?
5. Які Ви знаєте законодавчі джерела дисципліни «Судові та правоохоронні органи»?
6. Які ознаки характеризують правоохоронну діяльність?
7. Які існують основні напрямки правоохоронній діяльності?
8. Дайте визначення поняття і зміст правопорядку.
9. Які ознаки характеризують правозахисну діяльність?

-

Тема 2. Судова влада в Україні
1. Законспектувати та вивчити основні положення:
– Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02 червня 2016 р.
– Закону України «Про Вищу раду правосуддя» від 21 грудня 2016 р.
- Закону України « Про Вищий антикорупційний суд» від 7 червня 2018 р.
2. Підготувати реферативні повідомлення, доповіді:
Верховенство права як засада здійснення правосуддя в Україні.
Вища рада правосуддя її склад та компетенція.
Вища кваліфікаційна комісія суддів України, склад та повноваження.
Здійснення правосуддя судом присяжних: історія та сучасність.
Незалежність суду як засада здійснення правосуддя в Україні.
Організація діяльності Вищого антикорупційного суду.
Органи суддівського самоврядування їх види та їх повноваження.
Контрольні запитання:
1. Дайте визначення поняття судової влади.
2. Назвіть основні ознаки правосуддя.
3. У яких формах здійснюється правосуддя?
4. Як ви розумієте поняття «засади правосуддя»?
5. Чому йдеться мова про систему засад, а не про їх сукупність?

6.Які принципи правосуддя проголошені у міжнародно-правових документах і як вони
реалізуються в чинному законодавстві України?
7. Що таке конституційні засади?
8. Розкрийте зміст засад судочинства, закріплених у ст. 129 Конституції України?
9. Які Ви знаєте галузеві засади правосуддя?
10. Що таке судова ланка?
11. Що таке судова інстанція?
12. Які суди складають систему судоустрою України?
13. Як утворюються місцеві, апеляційні та Вищі спеціалізовані суди?
14. Які повноваження має Верховний Суд?
15.Хто може бути присяжним?
16. Які вимоги ставляться до кандидатів на посаду судді?
17. Який порядок призначення на посаду судді?
Тема 3. Конституційний Суд України
1. Законспектувати Регламент Конституційного Суду України затверджений Постановою
Конституційного Суду № 1-пс/2018 { Із змінами, внесеними згідно з Постановою
Конституційного Суду № 4-пс/2018 від 11.09.2018} // [Електронний ресурс] / Верховна Рада
України;
офіційний
веб-сайт.
–
Режим
доступу
до
сайту:
http://www.zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0001710-18
2. Підготувати реферативні повідомлення, доповіді:
1) Гарантії незалежності і недоторканності судді Конституційного Суду України.
2) Особливості провадження у справах щодо відповідності Конституції України
(конституційності) законів України (їх окремих положень) за конституційною скаргою.
3) Особливості провадження у справах щодо відповідності Конституції України
(конституційності) питань, які пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за
народною ініціативою.
Контрольні запитання:
1. Яка правова основа діяльності Конституційного Суду України?
2. Які засади діяльності Конституційного Суду України?
3. Який склад Конституційного Суду України?
4. Який порядок утворення та повноваження Конституційного Суду України?
5. Які гарантії діяльності судді Конституційного Суду України
6. Назвіть повноваження судді Конституційного Суду України.
8. Вирішення яких завдань покладається на Конституційний Суд України?
10. Які вимоги ставляться до кандидата в судді Конституційного Суду України?
11. Які повноваження мають голова Конституційного Суду України, його заступники,
судді Конституційного Суду України?
12. Які ви знаєте форми звернення до Конституційного Суду України?
Тема 4. Прокуратура України
1. Законспектувати основні положення:
1) Закону України «Про прокуратуру України» від 14 жовтня 2014 р. із змінами,
внесеними згідно із Законами України.
2) Додаток до Закону України «Про прокуратуру України» від 14 жовтня 2014 р в
редакції Закону від 2 липня 2015 року № 578-VIII.
3) Положення про класні чини працівників прокуратури України, затвердженого
Постановою Верховної Ради України від 6 листопада 1991 р. зі змінами, внесеними 15 липня
2015 року.
2. Підготувати реферативні повідомлення, доповіді:
1. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів: статус та повноваження.
2. Органи прокурорського самоврядування.
3. Підтримання публічного обвинувачення в суді прокурором.
4. Представництво інтересів держави в суді прокурором.

5. Дисциплінарна відповідальність працівників прокуратури.
6. Співвідношення конституційних функцій прокуратури та передбачених у Законі
України «Про прокуратуру».
Контрольні запитання:
1. В чому полягають основні засади організації та діяльності прокуратури?
2. Структура Генеральної прокуратури України?
3. Структура регіональної та місцевої прокуратури?
4. Який порядок призначення прокурорів на посаду?
5. В якому порядку і яким чином заохочуються і притягуються до дисциплінарної
відповідальності працівники прокуратури?
6. Як присвоюються класні чини працівникам прокуратури?
7. Повноваження керівника регіональної прокуратури.
8. Органи прокурорського самоврядування.
9. Особливості організації і діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Тема 5. МВС і Національна поліція України
1). Підготувати реферативні повідомлення, доповіді:
1. Роль Національної поліції України у боротьбі із кримінальними правопорушеннями.
2. МВС України та його структурні підрозділи.
3. Правовий і соціальний захист працівників поліції та членів їх сімей.
4. Дисциплінарна відповідальність працівників поліції.
2). Законспектувати основні положення:
- Розділу VI Загальні засади проходження служби в поліції Закону України «Про
Національну поліцію» від 02 липня 2015 р.
Контрольні запитання:
1. На яких принципах здійснюється діяльність поліції?
2. Що виступає правовою основою діяльності поліції?
3. Яка існує загальна система поліції?
4. Які функції виконують підрозділи поліції?
5. Які види поліцейських заходів, можуть застосовуватися поліцією для виконання
покладених на неї завдань?
6. В якому порядку застосовуються фізична сила, спеціальні засоби і вогнепальна зброя?
7. Назвіть гарантії, що спрямовані на правовий і соціальний захист працівників поліції та
членів їх сімей.
9. Які спеціальні звання і в якому порядку встановлюються поліцейським?
Тема 6. Органи досудового розслідування в Україні
1). Підготувати реферативні повідомлення, доповіді:
1.Засади організаційної побудови і діяльності слідчих підрозділів Національної поліції
України.
2. Вимоги до кандидатів на посаду слідчого.
3. Повноваження слідчого.
4. Гарантії процесуальної незалежності та самостійності діяльності слідчого.
4. Повноваження керівника органу досудового розслідування.
Контрольні запитання:
1. Охарактеризуйте правове становище керівника органу досудового розслідування.
2. Органи досудового розслідування в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку.
3. В чому полягає процесуальна незалежність та самостійність діяльності слідчого?
4. В чому полягає сутність нерозголошення даних досудового розслідування?
5. Назвіть повноваження слідчого органів досудового розслідування.

Тема 7. Служба безпеки України
1). Підготувати реферативні повідомлення, доповіді:
1. Особливості соціального і правового захисту працівників СБУ.
2. Колегія Служби безпеки України, її склад і повноваження.
3. Роль СБУ у боротьбі зі злочинністю.
2). Законспектувати основні положення:
- Закону України від 25 березня 1992 р. «Про Службу безпеки України» зі змінами,
внесеними 06 вересня 2019 р.
Контрольні запитання:
1. Яка структура Закону України «Про Службу безпеки України»?
2. Які завдання покладаються на Службу безпеки України?
3. Яка система органів Служби безпеки України?
4. Яку роль відіграє Колегія СБУ?
5. Які є повноваження у Служби безпеки України?
6. Які існують гарантії, спрямовані на соціальний і правовий захист працівників СБУ?
Тема 8. Міжнародна організація кримінальної поліції – Інтерпол
I. Підготувати реферативні повідомлення, доповіді:
1. Нормативно-правове регулювання діяльності НЦБ Інтерполу в Україні.
2. Принципи діяльності Інтерполу в Україні.
3. Моральні засади діяльності НЦБ Інтерполу в Україні.
4. Принципи діяльності Інтерполу.
II. Законспектувати основні положення:
Постанови Кабінету Міністрів України № 220 від 25 березня 1993 р. { Із змінами,
внесеними згідно з Постановами КМ № 532 ( 532-2012-п ) від 13.06.2012 № 968 (968-2017п ) від 13.12.2017 «Про Національне центральне бюро Інтерполу».
Контрольні запитання:
1. Які завдання є основними для Укрбюро Інтерполу?
2. На який орган покладаються повноваження Укрбюро Інтерполу?
3. Які суб’єкти виступають сторонами взаємодії по лінії Інтерполу?
4. Історичні особливості створення Міжнародної організації кримінальної поліції –
Інтерполу.
5. Основні завдання Робочого апарату Укрбюро Інтерполу .
Тема 9. Адвокатура України
1. Законспектувати основні положення:
1) Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05 липня 2012
року // Урядовий кур’єр. – 05.09.2012. – № 159.
2) Закону України «Про безоплатну правову допомогу» від 02.06.2011 // Урядовий
кур’єр. – 27.07.2011. – № 135.
3) Постанову Кабінету Міністрів України «Питання оплати послуг та відшкодування
витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу» від 17 вересня
2014 року {Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 110 від 11.03.2015, № 1048
від 21.12.2016} // /http: // www.rada.gov.ua.
4) Наказ Міністерства юстиції України № 337/25114 від 26 лютого 2014 р. «Про
затвердження стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у
кримінальному процесі».
2. Підготувати реферативні повідомлення, доповіді:
1. Виникнення і розвиток адвокатури в Україні.
2. Безоплатна правова допомога в Україні.
3. Вища кваліфікаційна комісія адвокатури.
4. Гарантії адвокатської діяльності.
Контрольні запитання:
1. Які вимоги ставляться до особи, котра бажає стати адвокатом?

2. Що входить до змісту поняття «адвокатська таємниця»?
3. Який склад, порядок формування і повноваження кваліфікаційно-дисциплінарних
комісій адвокатури?
4. Який порядок допуску адвоката до участі в кримінальному провадженні?
Тема 10. Нотаріат в Україні
1. Підготувати реферативні повідомлення, доповіді:
1) Реєстрація приватної нотаріальної діяльності. Реєстраційне посвідчення
2) Підстави та порядок зупинення та припинення нотаріальної діяльності приватного
нотаріуса.
Контрольні запитання:
1. Система нотаріальних органів в Україні.
2. Завдання органів нотаріату.
3. Нормативно-правове забезпечення організації та діяльності органів нотаріату.
4. Правове регулювання діяльності нотаріату.
5. Державна нотаріальна контора.
6. Державний нотаріальний архів.
7. Правове становище нотаріуса.
8. Вимоги, що ставляться до осіб, які бажають займатися нотаріальною діяльністю.
9. Повноваження державних нотаріусів.
10. Повноваження приватних нотаріусів.
11. Таємниця вчинення нотаріальних дій.
12. Повноваження посадових осіб, які уповноважені вчиняти окремі нотаріальні дії.
13. Відповідальність нотаріуса.
14. Кваліфікаційні комісії нотаріату, їх структура і повноваження.
15. Органи юстиції і їх роль у організації нотаріальної діяльності.
16. Українська нотаріальна палата.
12. Питання для підготовки до модульного та підсумкового контролю (екзамену)
1. Предмет та система дисципліни «Судові та правоохоронні органи України».
2. Судова влада в Україні та її ознаки.
3. Форми реалізації судової влади та її функції.
4. Система судоустрою України.
5. Судова ланка і судова інстанція.
6. Принципи побудови судоустрою України.
7. Поняття правосуддя та його основні риси.
8. Поняття та система засад правосуддя.
9. Здійснення правосуддя виключно судом.
10. Здійснення правосуддя на засадах рівності громадян перед законом і судом.
11. Склад суду та його визначення.
12. Система господарських судів в Україні та їх завдання.
13. Види, склад та повноваження місцевих судів.
14. Система адміністративних судів в Україні та їх завдання.
15. Структура та компетенція апеляційних судів.
16. Вищі спеціалізовані суди та їх правовий статус.
17. Структура Верховного Суду України.
18. Пленум Верховного Суду України, його склад і повноваження.
19. Гарантії незалежності та недоторканості суддів.
20. Порядок утворення і ліквідація суду.
21. Підстави звільнення судді з посади.
22. Вища кваліфікаційна комісія суддів України її статус і повноваження.
23. Органи суддівського самоврядування. Завдання, організаційні форми суддівського
самоврядування.
24. Засади діяльності Конституційного Суду України.

25. Вимоги до судді Конституційного Суду України.
26. Організаційна структура Конституційного Суду України.
27. Склад Конституційного Суду України та його повноважність. Порядок призначення
на посаду судді Конституційного Суду.
28. Голова Конституційного Суду України та його повноваження.
29. Форми звернення до Конституційного Суду України та їх характеристика.
30. Вища рада правосуддя її склад та повноваження.
31. Характеристика основних напрямків діяльності органів прокуратури в Україні.
32. Засади діяльності прокуратури.
33. Гарантії незалежності прокурора при здійсненні повноважень.
34. Функції прокуратури.
35. Правовий статус прокурора.
36. Підтримання публічного обвинувачення в суді.
37. Організація і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, вирішення
відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляд за негласними та
іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку.
38. Представництво інтересів держави в суді у виключних випадках і в порядку, що
визначені законом.
39. Вимоги до кандидата на посаду прокурора.
40. Система прокуратури України.
41. Структура Генеральної прокуратури України.
42. Структура регіональної та місцевої прокуратури.
43. Особливості організації і діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
44. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів: склад та повноваження.
45. Органи прокурорського самоврядування.
46. Види дисциплінарних стягнень та заохочень, що застосовуються до працівників
прокуратури.
47. Класні чини в органах прокуратури, їх співвідношення зі спеціальними званнями
поліцейських.
48. Міністерство внутрішніх справ України: завдання і структура.
49. Національна поліція України: основні завдання і функції.
50. Загальні принципи діяльності Національної поліції.
51. Характеристика структурних підрозділів Національної поліції.
52. Досудове розслідування: поняття, характеристика.
53. Форми досудового розслідування та їх характеристика.
54. Компетенція органів досудового розслідування.
55. Умови призначення на посаду слідчого.
56. Процесуальний статус керівника органу досудового розслідування.
57. Правовий і соціальний захист працівників поліції та членів їх сімей.
58. Порядок застосування фізичної сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї
працівниками поліції.
59. Поняття адвокатури України.
60. Правова основа діяльності адвокатури України.
61. Принципи та засади адвокатської діяльності.
62. Організаційні форми адвокатської діяльності.
63. Вимоги до осіб, які бажають займатися адвокатською діяльністю в Україні.
64. Види адвокатської діяльності.
65. Гарантії адвокатської діяльності.
66. Професійні права та обов’язки адвоката.
67. Поняття і зміст адвокатської таємниці.
68. Правове становище помічника адвоката.
69. Соціальний захист працівників адвокатури.
70. Дисциплінарна відповідальність адвоката.
71. Склад і структура кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

72. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісії адвокатури, її склад та повноваження.
73. Рада адвокатів України, її склад та повноваження.
74. Організаційні форми адвокатського самоврядування.
75. Поняття нотаріату. Система нотаріальних органів в Україні, їх завдання і значення.
76. Правове становище нотаріуса. Вимоги, що ставляться до осіб, які бажають займатися
нотаріальною діяльністю.
77. Повноваження державних і приватних нотаріусів, а також інших посадових осіб,
уповноважених виконувати окремі нотаріальні дії.
78. Правові основи діяльності Служби безпеки України.
79. Завдання Служби безпеки України.
80. Органи та посадові особи, на які покладається контроль і нагляд за діяльністю
Служби безпеки України.
81. Основні завдання та повноваження Національного центрального бюро Інтерполу.
13. Методи оцінювання
У процесі вивчення дисципліни використовуються такі методи оцінювання: для
поточного контролю у вигляді усного та письмового опитування, фронтального опитування,
тестування, вирішення ситуаційних завдань, розв'язування задач, написання есе (рефератів),
виконання індивідуальних та групових проектів, творчих завдань, тощо; для модульного
контролю у вигляді письмової відповіді, тестування, вирішення ситуаційних завдань,
розв'язування задач, тощо; для підсумкового контролю проведення екзамену (усна та/або
письмова відповідь, тестування, вирішення ситуаційних завдань, розв'язування задач, тощо.).
14. Методи оцінювання
У процесі вивчення дисципліни «Судовы та правоохоронны органи» використовуються
такі методи оцінювання:
- для поточного контролю у вигляді усного та письмового опитування, фронтального
опитування, тестування, вирішення ситуаційних завдань, розв'язування задач, написання есе
(рефератів), виконання індивідуальних та групових проектів, творчих завдань, тощо.
- для модульного контролю у вигляді письмової відповіді, тестування, вирішення
ситуаційних завдань, розв'язування задач, тощо.
- для підсумкового контролю проведення екзамену (усна та/або письмова відповідь,
тестування, вирішення ситуаційних завдань, розв'язування задач, тощо.).
15. Засоби діагностики результатів навчання
Робоча програма передбачає застосування засобів діагностики результатів навчання за
формами контролю знань:
 поточний контроль може передбачати застосування широкого спектру форм та
методів оцінювання знань, що проводиться за кожною темою.
 модульний контроль передбачає письмове виконання різних видів контрольних
завдань.
 підсумковий контроль передбачає проведення екзамену.
16. Критерії та порядок оцінювання результатів навчання
Рекомендоване оцінювання окремих видів навчальної діяльності здобувача вищої освіти:
№
Вид навчальної діяльності здобувачів вищої освіти*
Кількість балів
1.
Реферат, есе
1-5
2.
Вирішення ситуаційних завдань, розв’язання задач
1-5
3.
Індивідуальне завдання
1-5
4.
Відповідь на практичному, семінарському, лабораторному занятті
1-5
5.
Ділова гра, практичний кейс, тощо.
1-10
6.
Участь у публічних заходах (конференція, олімпіада тощо)
1-10
7.
Модульний контроль (для денної форми здобуття освіти)
1-20
8.
Контрольна робота (для заочної форми здобуття освіти)
1-50

*види навчальної діяльності здобувачів освіти обираються та оцінюються викладачем за рекомендованою шкалою в залежності від ос обливостей
навчальної дисципліни
.
Для визначення ступеня засвоєння навчального матеріалу та поточного оцінювання знань
здобувачів вищої освіти оцінюються за такими критеріями:
Бали
90-100

82-89

75-81

64-74

60-63
35-59
1-34

Критерії оцінювання
Здобувач вищої освіти повною мірою засвоїв програмний матеріал, виявляє знання
основної та додаткової літератури, наводить власні міркування, робить
узагальнюючі висновки, використовує знання інших галузей знань, вдало наводить
приклади.
Здобувач вищої освіти демонструє достатньо високий рівень знань, при цьому
відповідь досить повна, логічна, з елементами самостійності, але містить деякі
неточності або незначні помилки, або присутня недостатня чіткість у визначенні
понять.
Здобувач вищої освіти володіє достатнім обсягом навчального матеріалу, здатний
його аналізувати, але не має достатніх знань для формування висновків, не завжди
здатний асоціювати теоретичні знання з практичними прикладами
Здобувач вищої освіти в загальній формі розбирається в матеріалі, проте відповідь
неповна, неглибока, містить неточності, є помилки у формулюванні понять,
відчуваються складнощі в застосуванні знань при наведенні прикладів.
Здобувач вищої освіти в загальній формі розбирається в матеріалі, допускає
суттєві помилки при висвітленні матеріалу, формулюванні понять, не може
навести приклади.
Здобувач вищої освіти не володіє переважною частиною програмного матеріалу,
допускає суттєві помилки при висвітленні понять.
Здобувач вищої освіти не засвоїв програмний матеріал.

Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового оцінювання може бути
досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим результатом
навчання навчальної дисципліни. Мінімальний пороговий рівень оцінки варто визначати за
допомогою якісних критеріїв і трансформувати його в мінімальну позитивну оцінку
використовуваної числової (рейтингової) шкали.
Порядок переведення оцінок у систему ЕСТS
Сума балів за
всі
види
навчальної
діяльності
90-100
82-89
75-81
64-74
60-63

ОЦІНК
А ЕСТS
A
B
C
D
E

35-59

FX

1-34

F

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ
для диференційованого заліку,
для недиференційованого
екзамену, курсової роботи
заліку
(проекту), практики
відмінно
добре

зараховано

задовільно
не
зараховано
з
незадовільно
з
можливістю
можливістю
повторного складання
повторного складання
незадовільно з обов’язковим
не
зараховано
з
повторним
вивченням обов’язковим
повторним
дисципліни
вивченням дисципліни

17. Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти

Т1
1

Т2
1

Для денної форми здобуття освіти
Поточний контроль та самостійна робота
Підсумковий
контроль
Змістовий модуль 1
Самостійна
робота
Т3
Т4 Т5
Т6 Т7
Т8
Т9 Т10
1
1
2
2
2
2
2
1
10
40

Сума

100

Модульний контроль 1 - 20
Для заочної форми здобуття освіти
Поточний контроль та самостійна робота
Підсумковий
контроль
Контрольна робота
Самостійна робота
50

10

50

Сума
100

18. Методичне забезпечення
Методичне забезпечення дисципліни «Судовы та правоохоронны органи» узагальнено в
комплексі навчально-методичного забезпечення, який включає:
- силабус;
- робочу програму навчальної дисципліни;
- методичні вказівки до вивчення дисципліни;
- опорний конспект лекцій;
- варіанти завдань для самостійної та індивідуальної роботи студентів;
- варіанти завдань для модульного контролю;
- варіанти завдань для підсумкового контролю;
- інші матеріали.
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