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1. Анотація до навчальної дисципліни 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є діюче законодавство, яке регулює порядок 

організації та діяльності судових та правоохоронних органів України, їх структуру та напрями 
діяльності. 

Міждисциплінарні зв’язки: Навчальна дисципліна «Судові та правоохоронні органи 

України» має тісний зв’язок з такими навчальними дисциплінами як «Конституційне право», 
«Теорія держави і права», «Трудове право України», «Кримінальне процесуальне право України», 

«Цивільне процесуальне право України», Господарське процесуальне право України. 
 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Змістовий модуль 1 «Судові органи України». 
2. Змістовий модуль 2 «Правоохоронні орг ани України». 

2. Мета та цілі навчальної дисципліни  

Мета навчальної дисципліни «Судові та правоохоронні органи України» – 

виробити в студентів загальне розуміння сутності судової та правоохоронної діяльності,  

допомогти їм грунтовніше засвоїти галузеві юридичні дисципліни при вивченні діяльності 

судових та правоохоронних органів щодо застосування права, забезпечення законності і 

правопорядку в Україні.  

Основними цілями навчальної дисципліни «Судові та правоохоронні органи 

України» є ознайомити студентів з необхідними джерелами права; сприяти глибокому 

засвоєнню нормативних актів, прищепити вміння працювати з ними; ознайомити з 

принципами організації судової системи в Україні та організації правоохоронних органів; 

дати чітке уявлення про сутність судової влади та про сутність правоохоронної діяльності.  

3. Результати навчання (компетентності) 

                  Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

 зміст положень Конституції України, які регламентують організацію та діяльність 

судової влади;  

 зміст судової та правоохоронної діяльності, її ознаки;  

 назву закону, дату його прийняття, структуру, зміст окремих норм відповідних 

нормативних актів, що стосуються конкретних питань, винесених на практичні 

заняття  

 структуру і повноваження органів, які реалізують судову та правоохоронну діяльність, 

методи реалізації;  

 основні положення чинного в Україні законодавства, яке регламентує структуру судової 

системи України та окремих судових органів, їхні повноваження;  

 основні положення чинного в Україні законодавства, яке регламентує структуру окремих 

правоохоронних органів та їхні повноваження. 

вміти:  

 правильно тлумачити і застосовувати норми Конституції України та чинного 

законодавства, які регламентують судову та правоохоронну діяльність;  

 аналізувати законодавство України з окремих тем курсу;  

 орієнтуватися в законодавстві, яке регламентує судову та правоохоронну діяльність;  

 застосовувати положення законодавства при вирішенні домашніх завдань. 

 

4. Організація навчання  
Обсяг навчальної дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 

Лекції 30 

семінарські заняття / 20 



практичні  

самостійна робота 100 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативний / 

вибірковий 
1 081 Право 1 Нормативний 

Тематика курсу 
Тема  кількість год. 

лекції заняття сам. роб. 
Модуль І. Судові органи України 

Тема № 1. Предмет та система  курсу «Судові і правоохоронні 
органи України». Основні поняття курсу «Судові і 

правоохоронні органи України. Поняття та види 

правоохоронних органів. 

2 - 8 

Тема 2. Судова влада: поняття та функції. Поняття, система, 
значення принципів судочинства. 

2 2 8 

Тема 3. Судова система України. 2 2 10 
Тема 4. Організація  діяльності  Конституційного Суду 

України. Конституційне провадження. 
2 2 8 

Тема 5. Особливості правового статусу судді в Україні. 

Правовий статус присяжного. 
2 2 8 

Тема 6. Організаційне забезпечення діяльності судів та органи 

суддівського самоврядування 
2 - 8 

Модуль ІІ. Правоохоронні органи України 
Тема 7. Прокуратура України. Національне антикорупційне 
бюро. 

2 2 8 

Тема 8. Система органів Міністерства внутрішніх справ. 

Органи Служби безпеки України. 
2 2 10 

Тема 9. Органи досудового розслідування та оперативно-
розшукової діяльності. Державне бюро розслідувань. 

2 2 8 

Тема 10. Адвокатура в Україні. 2 2 8 
Тема 11. Нотаріат в Україні. 2 2 8 
Тема 12. Органи та установи юстиції. - 2 8 

ЗАГ.: 30 20 100 
5. Політика курсу 

Письмові роботи: 
Планується виконання студентами модульних письмових робіт: модульної письмової 

контрольної роботи, письмових тестових завдань за темами, винесеними на самостійне 

опрацювання (перелік міститься в Методичних вказівках і завданнях для підготовки до 

семінарських (практичних) занять), письмових експрес-опитувань на семінарських заняттях тощо, 
а також додаткових письмових індивідуальних завдань (за вибором студента)  

Академічна доброчесність: 
Очікується, що студенти будуть дотримуватися принципів академічної доброчесності, 

усвідомлюючи наслідки її порушення. 
Відвідування занять 
Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають 

лекції і практичні заняття курсу.  
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