
 

СИЛАБУС ДИСЦИПЛІНИ  

«Судові та правоохоронні органи України» 

 

Ступінь вищої освіти - Бакалавр 

Спеціальність 081 Право 

Освітня програма «Право» 

Рік навчання 1, семестр 1  

Форма навчання денна/заочна 

Кількість кредитів ЄКТС 4 

Мова викладання: українська 

_______________________  

Лектор курсу Улютіна Олена Анатоліївна 

Контактна інформація 

лектора (e-mail) 

(044) 259-97-25  

ulutina@nubip.edu.ua 

Сторінка курсу в eLearn  https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=475 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Навчальна дисципліна “Cудові та правоохоронні органи” є однією із вступних 

навчальних дисциплін, яка дає вихідні знання про судову та правоохоронну діяльність і 

систему спеціально уповноважених на її здійснення органів та посадових осіб. Мета 

вивчення даної дисципліни - дати майбутнім юристам чітке уявлення про формування цих 

органів, їх систему, склад і структуру, принципи їх організації, функції, взаємодію один з 

одним, іншими державними та громадськими організаціями, їх соціальне призначення. 

Особлива увага приділяється судам, оскільки вони наділені повноваженнями по здійсненню 

судової влади. Завдання дисципліни: сформувати у студентів загальні знання щодо поняття, 

характеристики та змісту судової і правоохоронної діяльності; кола органів, установ, що 

мають повноваження щодо здійснення цієї діяльності, ознак розмежування цих органів та 

характеристик їх компетенції; характеристики статусу посадових осіб, яким надано право 

здійснення цієї діяльності, їх прав, обов’язків та гарантій діяльності. Оволодіння цими знан-

нями допоможе їм зорієнтуватися у майбутній професії, сформувати уявлення про зміст 

діяльності кожного правоохоронного органу та виявити індивідуальну схильність до того 

чи іншого напряму юридичної діяльності. 

 

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 
Години 

(лекції/ 
семінари 

Результати навчання Завдання Оцінювання 

1 семестр 

Тема 1. Предмет, 

система та значення 

курсу "Судові та 

правоохоронні органи 

України" 

 

2/2 

 

 

 

Знати: структуру та систему судових та 

правоохоронних органів, їх функції та 

повноваження; вимоги до осіб, які 

забезпечують діяльність судових та 

правоохоронних органів; функціональні 

обов’язки працівників судових та 

правоохоронних установ; нормативно-

правові акти, які регламентують діяльність 

судових та правоохоронних органів. 

Вміти: визначати повноваження судових 

та правоохоронних органів; 

характеризувати сутність судової влади, її 

ознаки, принципи та методи реалізації; 

тлумачити чинне законодавство про 

судоустрій, про порядок створення та 

функціонування правоохоронних органів. 

Набути навиків: 
Загальні компетентності: 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

Написання 

рефератів, 

доповідей, 

підготовка 

схем,  

виконання 

самостійно

ї роботи 

(в.т.ч. в 

elearn), 

розв’язок 

ситуативн

их задач, 

тощо 

 

Тема 2. Судова влада 

України 
2/2  

Тема 3. Судова система 

України 
2/2  

Тема 4. Конституційний 

Суд України 
2/2  

Тема 5. Правовий 

статус суддів 
2/2  

Тема 6. Вища 

кваліфікаційна комісія 

суддів України 

2/2  

Тема 7. Вища рада 

правосуддя 
2/2  

mailto:ulutina@nubip.edu.ua
https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=475


Тема 8. Суддівське 

самоврядування 
2/2 ЗК3. Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК4. Здатність спілкуватися державною 

мовою як усно, так і письмово. 

ЗК6. Навички використання 

інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями. 

ЗК8. Здатність бути критичним і 

самокритичним. 

ЗК9. Здатність працювати в команді. 

Спеціальні компетентності: 

СК1. Знання і розуміння структури 

правничої професії та її ролі у суспільстві. 

СК2. Знання і розуміння ретроспективи 

формування правових та державних 

інститутів. 

СК7. Здатність застосовувати знання 

завдань, принципів і доктрин 

національного права, а також змісту 

правових інститутів. 

СК11. Здатність визначати належні та 

прийнятні для юридичного аналізу факти. 

СК12. Здатність аналізувати правові 

проблеми, формувати та обґрунтовувати 

правові позиції. 

СК16. Здатність до логічного, критичного і 

системного аналізу документів, розуміння 

їх правового характеру і значення. 

 

Тема 9. Система органів 

внутрішніх справ 

України 

2/2  

Тема 10. Органи 

Служби Безпеки 

України 

2/2  

Тема 11. Національне 

антикорупційне бюро 

України. Державне 

бюро розслідувань 

2/2  

Тема 12. Система і 

структура органів 

прокуратури. 

2/2  

Тема 13. Адвокатура та 

адвокатська діяльність в 

України 

2/2  

Тема 14. Міністерство 

юстиції України 
2/2 

 

 

Тема 15. 

Уповноважений 

Верховної Ради України 

з прав людини 

2/2 

 

 

Всього за 1 семестр 70 

Екзамен    30  

Всього за курс 100 

 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 
Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання: 

Організація навчального процесу здійснюється відповідно до ЗУ 

«Про вищу освіту», «Положення про організацію навчального 

процесу в НУБіП України». Перескладання модулів відбувається із 

дозволу лектора за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний). Онлайн консультації: за попередньою домовленістю 

Viber, Skype, WhatsApp, Cisco Webex Meetings, Hangoust Meet, Zoom 

в робочі дні з 9.30 до 17.30 

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Очікується, що кожен студент повинен самостійно виконувати 

завдання, обдумувати та викладати власну аргументацію своєї 

правової позиції. Відсутність посилань на використані джерела, 

фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших 

студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої 

академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в роботах студента є підставою для її 

незарахуванння, незалежно від масштабів плагіату чи обману. 

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із 

деканом факультету) 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 
Рейтинг здобувача 

вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків 

екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно не зараховано 



 


