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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
 

Навчальна дисципліна «Судові та правоохоронні органи сучасної 

України» спрямована на: засвоєнні студентами нормативно-правової бази, 

основних принципів, організації, завдань, функцій, повноважень та основних 

напрямків діяльності державних органів, які здійснюють судову та 

правоохоронну діяльність, а також недержавних організацій, покликаних 

сприяти реалізації правоохоронної функції держави, зокрема, щодо: місця та 

завдання Конституційного Суду України у системі судових органів; 

організації сучасної судової сиситеми; організації системи судів сучасної 

України; новел діяльності Верховного суду України; ролі та місця Вищого 

антикорупційного суду у вітчизняній судовій системі; органів суддівського 

самоврядування та значення системи правоохоронних органів в сучасній 

Україні; новел законодавства. 
 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 

Годин

и 
(лекції/ 

семінарс

ькі) 

Результати навчання Завдання 

Оцін

юван

ня 

Модуль 1 

1. Поняття, 

ознаки та 

співвідношення 

судової влади з 

іншими гілками 

державної влади. 

Суд та 

правосуддя 

2/2 Знати та розуміти: 

«Поняття судової влади та її 

співвідношення з іншими 

гілками влади. Ознаки 

(загальні риси) судової влади. 

Суд як орган судової влади. 

Критерії відмінності суду від 

інших державних органів. 

Поняття та ознаки 

правосуддя. Органи, 

Виконання 

практичної 

роботи в elearn та 

написання 

самостійної 

роботи в аудиторії  

(в.т.ч. з 

виконанням 

задач, тощо) 

25 



уповноважені здійснювати 

правосуддя в Україні. 

Співвідношення понять 

„правосуддя”, „судочинство” 

та „судовий процес”. 

2. Організація 

сучасної  судової 

системи України 
 

2/2 Знати та розуміти: 

«Поняття судової системи 

України, її головні риси. 

Поняття та види судових 

ланок. Поняття та види 

судових інстанцій. Правовий 

статус, структура, склад та 

компетенція місцевих судів 

України. Правовий статус, 

структура, склад та 

компетенція апеляційних 

судів. Правовий статус, 

структура, склад та 

компетенція вищих 

спеціалізованих судів в 

Україні. Верховний Суд як 

вищий орган в системі судів 

загальної юрисдикції, його 

структура, склад та 

компетенція. Організаційне 

забезпечення діяльності 

судів. Державна судова 

адміністрація України. 

Апарат суду. Національна 

школа суддів України. 

Актуальні проблеми 

реформування судової 

системи України» 

Виконання 

практичної та 

самостійної 

роботи в elearn та 

написання 

самостійної 

роботи в аудиторії  

(в.т.ч. з 

виконанням 

задач, тощо) 

25 

3. Правовий 

статус 

професійних 

суддів та 

присяжних 

- Знати та розуміти: 

«Поняття та загальна 

характеристика правового 

статусу суддів України. 

Вимоги до кандидатів на 

суддівські посади. Порядок 

призначення та обрання 

суддів. Гарантії незалежності 

суддів. Історія виникнення та 

розвитку суду присяжних у 

світі. Нормативно-правова 

регламентація, реалії та 

проблемні питання участі 

присяжних у здійсненні 

правосуддя в Україні. 

Правовий статус присяжних в 

Україні. Перспективи 

реформування кримінально-

процесуального 

законодавства України в 

частині повноважень суду 

присяжних». 

Виконання 

практичної 

роботи в elearn та 

написання 

самостійної 

роботи в аудиторії  

(в.т.ч. з 

виконанням 

задач, тощо) 

20 



 

Тестові завдання 

до модуль 1 

   30 

Всього за модуль 

1 

   100 

Модуль 2 

4. 

Прокуратура 

України в 

сучасній 

Україні 

2/2 Знати та вміти давати 

юридичне трактування 

наступним категоріям: 

«Історія виникнення та 

розвиток інституту 

прокуратури у світі. Поняття 

прокуратури. Місце 

прокуратури в системі гілок 

державної влади. Поняття та 

форми прокурорського 

нагляду. Система та 

структура органів 

прокуратури України. 

Принципи організації та 

діяльності органів 

прокуратури. Завдання та 

загальні функції прокуратури. 

Кадри органів прокуратури. 

Права та обов’язки робітників 

прокуратури. 

Відповідальність робітників 

прокуратури. Офіс 

Генерального прокурора 

України» 

Виконання 

практичної 

роботи в elearn та 

написання 

самостійної 

роботи в аудиторії  

(в.т.ч. з 

виконанням 

задач, тощо) 

35 

5. Система 

антикорупцій

них органів  

- Знати та вміти давати 

юридичне трактування 

наступним категоріям: 

«Заборона на одержання 

Спеціально уповноважені 

органи щодо протидії 

корупції. Перелік 

антикорупційних органів. 

Нормативно-правові основи 

їх діяльності.  Національне 

агентство з питань 

запобігання корупції як 

основний антикорупційний 

орган в Україні». 

Виконання 

практичної 

роботи в elearn та 

написання 

самостійної 

роботи в аудиторії  

(в.т.ч. з 

виконанням 

задач, тощо) 

35 

Тестові завдання 

до модуль 2 

   30 

Всього за модуль 

2 

   100 

Всього за навч роботу 70 

Екзамен    30  

Всього за курс 100 

 

 

 



ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 

відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин 

(наприклад, лікарняний).  

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені 

(в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Усі доповіді та 

реферативні роботи повинні мати коректні текстові посилання 

на використану літературу 

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 ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

Рейтинг здобувача 

вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів  

екзаменів 

90-100 відмінно 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно 

 

 

 


