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Силабус  

курсу «Судові та правоохоронні органи України» 

2022–2023 навчального року 
 

 

Назва курсу «Судові та правоохоронні органи України» 

Адреса викладання 

курсу 

79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 14 (юридичний факультет) 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Юридичний факультет 

Кафедра кримінального процесу і криміналістики 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

Галузь знань 08 «Право» 

Спеціальність 081 «Правo» 

Викладачі курсу Багрій Микола Васильович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри 

кримінального процесу і криміналістики, доцент 

Баєва Наталя Павлівна, старший викладач кафедри кримінального 

процесу і криміналістики 

Слюсарчук Христина Ростиславівна, кандидат юридичних наук, доцент 

кафедри кримінального процесу і криміналістики 

 

Контактна інформація 

викладачів 

Викладачі кафедри кримінального процесу і криміналістики 

Місце знаходження: юридичний факультет, кафедра кримінального права і 

кримінології, 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 14, ауд. Г-509, тел. 

(032) 239-47-40  

Багрій Микола Васильович: mykola.bahriy@lnu.edu.ua, 

http://law.lnu.edu.ua/employee/bahrij-mykola-vasylovych 

Баєва Наталя Павлівна: nataliya.bayeva@lnu.edu.ua, 

http://law.lnu.edu.ua/employee/anikina-nataliya-pavlivna   

Слюсарчук Христина Ростиславівна: khrystyna.slyusarchuk@lnu.edu.ua, 

https://law.lnu.edu.ua/employee/slyusarchuk-hrystyna-rostyslavivna 

Консультації по курсу 

відбуваються 

Кафедра кримінального процесу і криміналістики 

Адреса: юридичний факультет, кафедра кримінального процесу і 

криміналістики, 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 14, ауд. Г-509 

Багрій Микола Васильович: щосереди, 13:00–15:00 год.; щоп’ятниці, 

13:00–15:00 год.       

Баєва Наталя Павлівна: щовівторка, 12:00–14:00 год.; щосереди, 13:00–

15:00 год.     

Слюсарчук Христина Ростиславівна: щопонеділка, 13:00–15:00 год.; 

щочетверга, 15:00–17:00 год. 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять можуть 

проводитися за попередньою домовленістю між викладачем та студентом. 

Для погодження часу консультацій поза визначеним графіком слід написати 

на електронну пошту викладача або зателефонувати на кафедру. 

Сторінка курсу  

Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, 

обов’язкові для того, щоб використовувати у повсякденній практичній 

діяльності правника норми відповідних нормативно-правових актів, які 

регулюють діяльність судових органів та органів правопорядку. Тому у 

курсі представлено як огляд концепції судових органів та правоохоронних 
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органів (органів правопорядку), так і процесів та інструментів, які 

виявляються у процесі їх правозастосовної діяльності, спрямованої на 

захист прав та законних інтересів особи.  

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Судові та правоохоронні органи України» є обов’язковою 

навчальною дисципліною зі спеціальності 081 «Правo» для освітньо-

професійної програми ОС Бакалавр, яка викладається студентам перщого 

курсу денної та заочної форми навчання відповідно в обсязі 3 кредитів (за 

Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета курсу Метою вивчення обов’язкової навчальної дисципліни «Судові та 

правоохоронні органи України» є вироблення у студентів 1-го курсу 

юридичного факультету, які  розпочали вивчення базових дисциплін 

спеціальності «Право» навиків застосування нормативно-правових актів, які 

регулюють організацію та діяльність судових та правоохоронних органів, а 

також засвоєння доктринальних підходів щодо основних напрямків їх 

реформування та удосконалення для належного засвоєння у подальшому 

галузевих юридичних дисциплін.  

Програмні 

компетентності 

Дисципліна «Судові та правоохоронні органи України» спрямована 

на формування таких компетентностей: 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК3. Знання та розуміння предметної та розуміння професійної 

діяльності. 

СК13. Здатність до критичного, аналітичного, логічного та 

системного аналізу правових явищ, норм та інститутів. Уміння 

застосовувати набуті знання у професійній юридичній діяльності. 

СК15. Здатність до самостійної підготовки проектів актів 

правозастосування у різних сферах правового регулювання, зокрема 

проектів постанов, розпоряджень, рішень, наказів, ухвал, вироків, висновків 

та ін. 

Програмні результати 

навчання 

Унаслідок проходження програми навчальної дисципліни «Судові та 

правоохоронні органи України» студенти формують наступні результати 

навчання: 

РН 6. Оцінювати недоліки і переваги аргументів та контраргументів, 

аналізуючи відому проблему. Прогнозувати можливі шляхи її розвитку та 

підшуковувати способи вирішення. 

РН 16. Користуватися комп’ютерними програмами, необхідними у 

професійній діяльності, демонструвати їх застосування під час підготовки 

юридичних документів – заяв, скарг, клопотань, позовних заяв та ін. 

 

Література для 

вивчення дисципліни 

Основна література: 

1. Городовенко В. В. Принципи судової влади: монографія. Нац. ун-т 

“Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого”. Харків: Право, 2012. 448 с.  

2. Лапкін А. В. Судове право України : навч. посіб. у схемах. Х. : Право. 

2016. 148 с. 

3. Лапкін А. В. Основи прокурорської діяльності в Україні: навч. посіб. у 

схемах / А. В. Лапкін. Вид. 3-тє, змін. та допов. Харків: Право, 2015. 148 

с. 

4. Марочкін І.Є., Москвич Л.М., Каркач П.М. та ін. Організація судових та 

правоохоронних органів. Підручник. Харків, 2014. 448 с. 

5. Нор В.Т., Анікіна Н.П., Бобечко Н.Р. Судові та правоохоронні органи 
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України: підруч. для студ. вищ. навч. закл./ За ред. В.Т. Нора. К.: Ін 

Юре. 2010. 240 с. 

6. Овсяннікова О. О. Транспарентність судової влади: монографія. Харків: 

ФІНН. 2010.    336 с.  

7. Організація судових та правоохоронних органів: підруч. для студентів 

юрид. спеціаліз. вищ. навч. закл. / І. Є. Марочкін, Л. М. Москвич та ін.; 

за ред. І. Є. Марочкіна. Харків: Право, 2013. 448 с. 

8. Організація судових та правоохоронних органів: навч. посібник : у 2 ч. / 

за ред. Л. М. Москвич. Ч. 1 : Основи судоустрою України / В. В. 

Городовенко та ін. Харків : Право. 2016. 244 с. 

9.  Організація судових та правоохоронних органів : навч. посіб. з 

підготовки до іспиту / уклад.: О. Ю. Дудченко, А. В. Іванцова, Ю. І. 

Крючко та ін. ; відп. ред.: О. О. Овсяннікова, І. В. Юревич. Х. : Право. 

2016. 198 с. 

10. Судоустрій України : підруч. / за ред.: М. А. Погорецького, О. Г. 

Яновської. Київ: Юрінком Інтер. 2015. 341 с. 

11. Організація роботи адвокатури в Україні: навч. посіб. / Т. Б. Вільчик, О. 

М. Овчаренко, А. В. Іванцова та ін.; за заг. ред. І. Є. Марочкіна. Харків: 

Право, 2014. 392 с. 

12. Рємєскова Ю. О. Судова влада в системі поділу влади: монографія / Ю. 

О. Рємєскова; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. Харків : Право, 2014. 192 

с.  

13. Судові та правоохоронні органи (у схемах і таблицях) : навчальний 

посібник / М. М. Бурбика, М. С. Уткіна. Суми : Сумський державний 

університет, 2016. 123 с. 

14. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України : підруч. / Захарова 

О. С., Ковальський В. С., Лукомський В. С. та ін.; відп. ред. В. 

Маляренко. 3-тє вид., перероб. і допов. К. : Юрінком Інтер, 2012. 352 с. 

15. Судові та правоохоронні органи України : навч. посіб. / М.В.Ковалів, 

С.С. Єсімов, Ю.С. Назар та ін.; Львів. держ. ун-т внутр. справ. Львів : 

ЛьвДУВС, 2016. 387 с. 

16. Юревич І. В. Єдність судової влади: монографія. НЮУ ім. Я. Мудрого. 

Харків: Право. 2014. 264 с. 

 

 

Додаткова література: 

1. Прилуцький С. В. Вступ до теорії судової влади (Суспільство. 

Правосуддя. Держава) : моногр. / С. В. Прилуцький К. : Ін-т держави 

і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2012. 317 с. 

2. Потапенко В. І. Самостійність судової влади: дис. … канд. юрид. 

наук: 12.00.10. Х. 2015. 216 с. 

3. Калашник О. А. Правовий статус місцевих загальних судів в Україні: 

дис. … канд. юрид. наук: 12.00.10. Одеса, 2016. 234 с. 

4. Прокопенко Б. О. Добір кандидатів на посаду судді : монографія. Х.: 

Право. 2016.    208 с. 

5. Слободяник Н. С. Виборність суддів: зарубіжний досвід та 

перспективи для України. Науковий вісник Ужгородського 

національного ун-ту. Серія: Право. 2015. Вип. 33.    Т. 2. С. 173–177. 
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6. Гацелюк В. Перешкоджання діяльності Вищої ради правосуддя та 

Вищої кваліфікаційної комісії суддів: аналіз дотримання принципів 

криміналізації. Наше право. 2017. № 3. С. 57-66. 

7. Косткіна Ю. О. Організаційно-правове забезпечення діяльності 

Вищої ради правосуддя: суб’єкти, об’єкт та зміст. Науковий вісник 

Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 

2017. № 30. Том 2. С. 26-29. 

8. Бринцев В. Д. Система організаційного забезпечення судової влади 

України: дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.10; Нац. юрид. акад. ім. Я. 

Мудрого. Х., 2011. 520 с. 

9. Алюшина Н. О. Статус державного службовця органів прокуратури в 

Україні: посіб. / Н.О. Алюшина, А.П. Горзов, О.А. Казак, Л.Л. 

Радухівська та ін.; за ред. М.К. Якимчука, М.В. Канавець, Н.С. 

Наулік. Київ: Національна академія прокуратури України. 2018. 290 

с. 

10. Мичко М. І., Толочко О. М. Прокуратура в країнах світу: історія та 

сучасність: моногр. К.: Національна академія прокуратури України. 

2016. 832 с. 

11. Юрчишин В. Місце і роль прокурора у досудовому розслідуванні та 

їх відображення в теорії, законодавстві і практиці. Чернівці: 

Видавничий дім «Родовід». 2013. 308 с. 

12. Статус поліції : міжнародні стандарти і зарубіжне законодавство. / за 

заг. ред. О. А. Банчука. К.: Москаленко О.М.. 2013. 588 с. 

13. На сторожі незалежності держави : 10 років Службі безпеки України 

/ ред. кол.: О.Ф. Бєлов, Г.В. Зеленський, М.В. Куркін та ін.; голова 

редколегії П.М. Шатковський. К.: СБУ. 2013. 170 с. 

14. Басиста І. Прийняття і використання процесуальних рішень слідчого 

на стадії досудового розслідування: теоретичні і практичні проблеми 

: монографія. Львів : ЛьвДУВС, 2013.  600 с. 

15. Державне бюро розслідувань: на шляху розбудови : матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції, 16 червня 2018 р., м. 

Одеса / редкол.: Г. О. Ульянова та ін. Одеса : Юридична література, 

2018. 432 с. 

16. Кодекс етики працівників Національного антикорупційного бюро 

України, затверджений наказом Директора Національного 

антикорупційного бюро України від 1 верес. 2016 р. № 242. URL: 

https://issuu.com/nabukraine/docs/nabu_codeks_all_preview 

17. Ситник Г. П. Державне управління у сфері національної безпеки 

(концептуальні та організаційно-правові засади) (концептуальні та 

організаційно-правові засади). К. : НАДУ. 2012. 543 с. 

18. Юрасов А. В. Адвокат. Процесуальні права згідно діючого 

законодавства України: практ. посіб. Мелітополь: Видавничий 

будинок ММД, 2012. 307 c. 

https://issuu.com/nabukraine/docs/nabu_codeks_all_preview
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Інформаційні ресурси: 

1. http://www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України ім. В.І. 

Вернадського  

2. http://www.nbuv.gov.ua/portal/libukr.html - каталог національних 

бібліотек та інформаційних центрів України  

3. http://www.nbuv.gov.ua/portal/libweb.html - каталог національних 

бібліотек країн світу  

4. http://www.nbuv.gov.ua/portal/books.html - каталог електронних 

бібліотек України  

5. http://allbest.ru/union/ - перелік безкоштовних бібліотек повних 

текстів  

6. http://www.friends-forum.com/forum/printthread.php?t=5838&pp= 30 - 

енциклопедії та словники  

7. http://www.lib.com.ua/ - електронна бібліотека  

8. http://www.slovari.org – каталог словників (у тому числі, юридичні)  

9. http://www.nbuv.gov.ua/db/ref.html - реферативна база данихх НБУ ім. 

В.І.Вернадського (включаючи юридичні науки)  

10. http://www.nbuv.gov.ua/online-2010/ - передплачені науково-

інформаційні ресурси НБУ ім. В.І.Вернадського  

11. http://www.ebk.net.ua – повні тексти юридичних книг (бібліотека 

Князева).  

12. http://law.biz.ua/books/0023/0204.htm - юридична бібліотека (Україна)  

13. http://pravo.biz.ua/ - юридична бібліотека (Україна)  

14. http://chitalka.info/pravoznavstvo.html - безкоштовна студентська 

бібліотека юридичних ресурсів  

15. http://lawbook.by.ru/ - бібліотека юриста   

Тривалість курсу 90 год. 

Обсяг курсу Денне відділення: 48 годин аудиторних занять. З них 16 годин лекцій, 32 

години практичних занять, окрім цього, 42 години самостійної роботи. 

Заочне відділення: 14 годин аудиторних занять. З них 8 годин лекцій, 6 

годин практичних занять, окрім цього, 76 годин самостійної роботи.  

Ключові слова Судова влада; суд; правосуддя; вища рада правосуддя; прокуратура; 

національна поліція; служба безпеки; державне юро розслідувань; 

національне антикорупційне бюро; органи досудового розслідування; 

адвокатура; нотаріат 

Формат курсу Очний /заочний  

 Проведення лекцій та практичних занять, виконання індивідуальних завдань 

та консультації для кращого розуміння тем. 

Теми Тема 1. Судова влада та правоохоронна діяльність. 

Тема 2. Судоустрій України. 

Тема 3. Правовий статус суддів України. 

Тема 4. Органи суддівського врядування.  

Тема 5. Органи суддівського самоврядування та організаційне забезпечення 

судової влади. 

Тема 6. Прокуратура України. 
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Тема 7. Національна поліція України. 

Тема 8. Служба безпеки України. 

Тема 9. Органи досудового розслідування України. 

Тема 10. Державне бюро розслідувань. 

Тема 11. Національне антикорупційне бюро України. 

Тема 12. Адвокатура України. 

Тема 13. Нотаріат в Україні.  

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік в кінці семестру 

Письмовий  

Пре реквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з таких дисциплін: 

«Теорія держави і права», «Логіка», «Історія держави і права України», 

достатніх для сприйняття категоріального апарату, що використовується у 

вивчені начального матеріалу в рамках дисципліни «Судові та 

правоохоронні органи України», розуміння законодавчих джерел та судової 

практики. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Під час викладання навчальної дисципліни підлягають використанню 

методи, спрямовані на: 

- формування у студентів інтересу до пізнавальної діяльності й 

відповідальності за навчальну працю; 

- забезпечення мисленнєвої діяльності (індуктивного, дедуктивного, 

репродуктивного й пошукового характеру); 

- а також методи, пов’язані з контролем за навчальною діяльністю 

студентів.  

Серед методів навчання, зокрема, підлягають застосуванню наступні: 

розповідь, пояснення, бесіда, лекція, демонстрація, спостереження, 

практичне заняття, індивідуальні завдання. 

Під час практичних занять забезпечується постановка проблем у сфері 

діяльності судових та правоохоронних органів, а також їхнє обговорення з 

метою пошуку оптимальних шляхів вирішення цих проблем. На практичних 

заняттях викладач виконує роль модератора дискусії, тобто визначає її 

напрями, забезпечує необхідну динаміку та загострює увагу на проблемних 

аспектах. Після завершення обговорення проблеми викладач підсумовує 

найважливіші моменти, аналізує сильні та слабкі сторони висловлених 

аргументів.      

Індивідуальні завдання полягають у вирішенні задач, що має за мету: 

правовий аналіз випадків порушення прав та свобод особи у процесі 

діяльності судових та правоохоронних органів, обговорення законодавчих 

прогалин щодо нормативного закріплення процесуального статусу 

зазначених органів та їх посадових осіб, обрання оптимальних шляхів 

діяльності відповідних органів у змодельованих фабулах. Рішення задачі 

викладається у письмово, яке повинно бути з посиланням на відповідні 

нормативно-правові акти та відповідну судову практику, бути мотивованим 

та обґрунтованим. 

Під час викладання навчальної дисципліни підлягають використанню 

наступні засоби техніки: презентації, лекції, дискусії, використання 

різноманітних схем, таблиць та інших роздаткових матеріалів. 

Необхідне обладнання Студенти використовують технічні засоби та програмне забезпечення під 

час підготовки до практичних занять з метою пошуку необхідних 

нормативно-правових актів та джерел судової практики, а також під час 
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виконання індивідуальних завдань. 

Під час заліку студенти згідно одержаних завдань складають письмовий 

залік, який виконується індивідуально кожним студентом без застосування і 

використання програмного забезпечення та операційних систем. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за 

наступним співідношенням:  

• практичні заняття, індивідуальні завдання: 25% семестрової оцінки; 

максимальна кількість балів – 25 балів;  

• контрольні заміри (модуль): 25% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів – 25 балів;  

• залік: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів – 50 балів. 

Підсумкова максимальна кількість балів – 100 балів.  

 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають на свій вибір 

декілька індивідуальних завдань, що можуть полягати у написанні рефератів 

щодо обраної тематики, або підготувати невелике есе (до 3-х сторінок) і 

виступити з доповіддю під час практичного заняття. Крім того, за 

результатами вивчення перших 5 тем передбачається модульний контроль. 

Критеріями перевірки індивідуальних завдань є: правильність кваліфікації 

фактів порушення прав та свобод особи; чіткість, логічність та послідовність 

викладеної аргументації; обгрунтованість вибору відповідного засобу 

правового реагування, а також посилання на норми відповідних 

нормативно-правових актів, що урегульовують ситуацію, визначену у 

фабулах.  

Відповіді на практичні завдання (фабули), які не відповідають зазначеним 

критеріям, із зауваженнями та рекомендаціями в усній або письмовій формі 

повертаються студенту. Студент в узгоджені з викладачем строки повинен 

доопрацювати незараховані відповіді на фабули, у тому числі і з 

урахуванням висловлених зауважень та рекомендацій, та повторно подати їх 

викладачу для оцінювання.      

Академічна доброчесність: Очікується, що кожен студент повинен 

самостійно готуватися до практичних занять та вирішувати індивідуальні 

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 письмовій роботі студента є підставою 

для її незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 

обману; у разі нехарахування роботи студент в узгоджені з викладачем 

строки повинен повторно виконати письмову роботу та подати її викладачу 

для оцінювання.     

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі 

студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття курсу. Студенти мають 

інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому 

випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків визначених для 

виконання усіх видів письмових робіт, передбачених курсом. Викладач 

фіксує неявку студента на практичне заняття, що вважається академічною 

заборгованістю, яку студент повинен відпрацювати в межах затвердженого 

графіка консультацій у викладача або у інший узгоджений з викладачем час. 
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Відпрацювання полягає у перевірці підготовки студентом тих завдань, які 

виносилися на практичнее заняття, на якому студент був відсутній.    

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, 

буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі 

третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої 

літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на практичних 

заняттях та за виконання індивідуальних завдань, бали одержані за 

контрольну роботу, а також за підсумками заліку. При цьому обов’язково 

враховуються присутність на заняттях та активність студента під час 

практичного заняття; недопустимість пропусків та запізнень на заняття; 

користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними 

пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування 

та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. Критеріями 

оцінювання роботи студента на практичних заняттях є аргументованість 

правової позиції та її відповідність чинному законодавству; уміння 

лаконічно, переконливо та логічно висловити свою правову позицію; 

здатність до аргументованого аналізу правових позицій, висловлених 

іншими студентами; уміння підсумувати усі висловлені щодо певної 

проблеми аргументи і віднайти їхні позитивні та хибні сторони, що 

підлягають аналізу з погляду сучасних підходів у доктрині та 

правозастосуванні; намагання сформулювати перспективні проблеми, що 

можуть виникнути у різних сферах правозастосування та запропонувати 

шляхи їхнього розв’язання.     

 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

 

Питання до заліку чи 

екзамену. 

Питання для підготовки до заліку викладено у робочій програмі навчальної 

дисципліни   

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
 

 
 
 


