
 

Силабус навчальної дисципліни 

    Назва дисципліни  Суд і правоохоронні органи 
Ступінь вищої освіти: перший (бакалаврський) 

Галузь знань: 08 “Право” 

Спеціальність: 081 “Право” 

Освітньо-професійна програма: “Право” 
Сторінка курсу в Moodle: http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=816 
Рік навчання:  1 ; Семестр: 2 
Дні занять: (лекції - понеділок, 2 пара, ауд. 424, корпус на вул. У.Самчука,9  
практичні заняття - понеділок, 3 пара, ауд. 424, вівторок, 2 пара ауд. 424,    
корпус на вул. У.Самчука,9) 
Консультації: (вівторок, з 14.00 до 15.00, ауд. 428,  
корпус на вул. У.Самчука,9) 
Назва кафедри: кафедра кримінального права та процесу 
Мова викладання: українська 

Керівник курсу   

Викладач 

 проф. Басиста І.В. 
 ас. Слупко В.М. 

Профайл керівника курсу: 

Профайл викладача: 
 http://www.lute.lviv.ua/personal/kafedri/kafedra-kriminalnogo-prava-ta-
procesu/slupko-valentina-mikolajivna/ 

Контактна інформація basysta-i@ukr.net; walyuschas@ukr.net 
 

Опис дисципліни 
Анотація дисципліни: Суд і правоохоронні органи є дисципліною вибіркової складової 

навчального плану, циклу дисциплін, які формують професійні компетентності. Студенти отримують 

теоретичні знання щодо діяльність уповноважених державних і недержавних органів, які співпрацюють 

у процесі судової, правоохоронної та правозахисної діяльності та фахового світогляду щодо засад 

діяльності держави  із захисту прав людини, охорони правового порядку, державного впливу на 

негативні явища. 

Пререквізити: Для продуктивної праці над засвоєнням дисципліни "Суд і правоохоронні 

органи" студент повинен попередньо вивчити дисципліни «Теорія держави і права», «Конституційне 

право». 

Формат проведення дисципліни: очна серія лекцій і практичних занять, самостійна робота 

студентів. Студенти мають змогу отримувати індивідуальні консультації. Під час сесії формат 

очний. 

Ознаки дисципліни 

Кількість кредитів 
Загальна кількість 

годин 

Тижневих годин для денної форми 

навчання: 
Вид 

підсумкового 

контролю аудиторних 
самостійної роботи 

студента 

4 120 3 4 залік 

Обсяг дисципліни 

Вид навчальної діяльності Загальна кількість годин 

Лекції 26 

Практичні заняття 24 

Самостійна робота 70 

    у т.ч. індивідуальні науково-дослідні завдання 0 

Компетентності, яких набуває студент при вивченні дисципліни відповідно до освітньо-

професійної програми 

Загальні компетентності (ЗК)  Фахові компетентності (ФК) 
ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК3. Знання та розуміння предметної 

СК3. Повага до честі і гідності людини як найвищої 

соціальної цінності, розуміння їх правової природи 

СК11. Здатність визначати належні та прийнятні для 

юридичного аналізу факти. 

СК12.Здатність аналізувати правові проблеми, 
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області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК4. Здатність спілкуватися державною 

мовою як усно, так і письмово. 

ЗК8. Здатність бути критичним і 

самокритичним. 

ЗК9. Здатність працювати в команді. 

ЗК10. Здатність діяти на основі етичних 

міркувань (мотивів). 

ЗК11. Здатність реалізувати свої права і 

обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського 

(вільного демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

ЗК12. Здатність усвідомлювати рівні 

можливості та гендерні проблеми. 

ЗК13. Здатність зберігати та примножувати 

моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі 

розуміння історії та закономірностей 

розвитку права, його місця у загальній 

системі знань про природу і суспільство та 

у розвитку суспільства, техніки і 

технологій. 

формувати та обґрунтовувати правові позиції. 

СК13. Здатність до критичного та системного аналізу 

правових явищ і застосування набутих знань у 

професійній діяльності. 

СК14. Здатність до консультування з правових питань, 

зокрема, можливих способів захисту прав та інтересів 

клієнтів, відповідно до вимог професійної етики, 

належного дотримання норм щодо нерозголошення 

персональних даних та конфіденційної інформації. 

СК15. Здатність до самостійної підготовки проектів актів 

правозастосування. 

СК16.Здатність до логічного, критичного і системного 

аналізу документів, розуміння їх правового характеру і 

значення. 
 

 

Програмні результати навчання відповідно до освітньо-професійної (ПРН) 
ПРН1.Визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь невідомих умов та обставин. 
ПРН2.Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої проблеми і демонструвати 

власне бачення шляхів її розв’язання.  

ПРН4.Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми. Давати 

короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з достатньою обґрунтованістю. 

ПРН6.Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему. 
ПРН8.Використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного встановлення 

певних обставин. 

ПРН11.Володіти базовими навичками риторики. 

ПРН12.Доносити до респондента матеріал з певної проблематики доступно і зрозуміло. 

ПРН13.Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням професійного та суспільного 

контексту. 

ПРН14.Належно використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та вторинних 

джерел для своєї професійної діяльності. 

ПРН15.Вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні технології і бази 

даних. 

ПРН16.Демонструвати вміння користуватися комп’ютерними програмами, необхідними у 

професійній діяльності. 

ПРН17.Працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань групи. 

ПРН18.Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів 

функціонування національної правової системи. 

ПРН19.Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових 

інститутів і норм фундаментальних галузей права. 

ПРН20.Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів. 

ПРН21.Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі 

факти і формувати обґрунтовані правові висновки. 
 

 

 

 

 



 

Дидактична карта дисципліни 
Назва теми, опис теми, завдання для 

самостійної роботи 
Календарний план 

курсу 
Вид 

навчаль-

ної 

діяльнос

ті 

Форми і методи 

навчання 
Оціню-

вання 

роботи, 

бали Тиждень  

семестру 
Дата 

Кіль-

кість 

годин 

Тема 1. Загальні положення про судову, 

правоохоронну та правозахисну діяльність. 

Формування компетентностей: ЗК1-4, 

ЗК8-9, СК3, СК11, СК13. 

Результати навчання: ПРН2, ПРН4, 

ПРН6, ПРН8. 

Рекомендовані джерела: 1,31, 32, 33, 36. 

Завдання для СРС:  

1. Сучасний стан та перспективи проведення 

судово-правової реформи. 2. Правові джерела 

курсу «Суд та правоохоронні органи України» і 

перспективи розвитку законодавства про 

судову, правоохоронну і правозахисну 

діяльність. 3. Напрями правоохоронної 

діяльності, їх особливості. 4. Поняття та 

суб'єкти приватної правозахисної діяльності. 

1-ий  2 лекція Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування  

1 

2-ий  

 

 2 практич

не 

заняття 

Усне опитування  
 

3 

1-ий –  

2-ий 

 

 4 самостійна 

робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-
ня, тестування в 

дистанційному курсі 

3 

Тема 2. Основи здійснення правосуддя в 

Україні. 

Формування компетентностей: ЗК1-4, 

ЗК8-9, ЗК11, СК3, СК11, СК12, СК16. 
Результати навчання: ПРН1, ПРН2, 

ПРН4, ПРН8, ПРН13, ПРН15. 

Рекомендовані джерела: 1-11, 12, 16, 17,  

19, 25, 27, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38. 

Завдання для СРС:  

1. Засади, завдання та організаційні форми 

суддівського самоврядування.2. Вища рада 

правосуддя та її повноваження .3. Статус 

та повноваження державної судової 

адміністрації.4. Забезпечення безпеки осіб, 

які беруть участь у кримінальному 

судочинстві. 

1-ий - 

  2-ий 

 

 4 лекція Лекція-візуалізація, 
експрес-опитування  

1 

3-ий  

 
 2 практич

не 

заняття 

Усне опитування, 
вирішення завдань, 

обговорення 
ситуаційних завдань 

3 

3-ий  

 
 4 самостійна 

робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-
ня, вирішення завдань, 

тестування в 
дистанційному курсі 

4 

Тема 3. Місцеві суди. Суди апеляційної 

інстанції 

Формування компетентностей: ЗК1-4, 

ЗК8-9, ЗК11, СК3, СК11, СК12, СК16. 
Результати навчання: ПРН1, ПРН2, 

ПРН4, ПРН8, ПРН13, ПРН15, ПРН21. 

Рекомендовані джерела: 1-11, 12, 16, 17,  

19, 25, 27, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38. 

Завдання для СРС:  

1. Засади організації та діяльності місцевих 

судів.2. Порядок призначення суддів до 

місцевого суду. 3. Організація роботи 

місцевого суду. 

  3-ий 

 
 2 лекція Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування  
1 

4-ий  

 
 2 практич

не 

заняття 

Усне опитування, 
тестування, вирішення 
завдань, обговорення 
ситуаційних завдань 

3 

4-ий  

 

 4 самостійна 

робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-
ня, вирішення завдань 

3 

Тема 4. Вищі спеціалізовані суди. 

Верховний Суд. 

Формування компетентностей: ЗК1-4, 

ЗК8-9, ЗК11, СК3, СК11, СК12, СК16. 

Результати навчання: ПРН1, ПРН2, 

ПРН4, ПРН8, ПРН13, ПРН15, ПРН21. 

Рекомендовані джерела: 1-11, 12, 16, 17,  

19, 25, 27, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38. 

Завдання для СРС:  

1. Верховний Суд – вищий судовий орган 

держави. Склад, структура, повноваження 

Верховного Суду.2. Суддя вищих 

  4-ий- 

  5-ий 
 4 лекція Лекція, експрес-

опитування  
1 

  5-ий  2 практич

не 

заняття 

Усне опитування, 
тестування, вирішення 
завдань, обговорення 
ситуаційних завдань 

3 

  5-ий  6 самостійна 

робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-
ня, вирішення завдань 

3 



 

спеціалізованих судів, їх правовий статус і 

повноваження.3. Пленум Верховного 

Суду. 

Тема 5. Конституційний Суд України. 

Формування компетентностей: ЗК1, 

ЗК8-9, ЗК11, ЗК12, СК3, СК11, СК12, 

СК16. 

Результати навчання: ПРН1, ПРН2, 

ПРН4, ПРН8, ПРН13, ПРН15, ПРН21. 

Рекомендовані джерела:  1, 12, 16, 19, 25, 

27, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38. 

Завдання для СРС:  
1. Завдання, принципи діяльності, склад та 

повноваження Конституційного Суду 

України.2. Статус суддів  Конституційного 

Суду України.3. Звернення до Конститу-

ційного Суду України. 4. Провадження у 

справах Конституційного Суду України. 

5. Рішення і висновки Конституційного 

Суду України. 

  - лекція  - 

  2 практич

не 

заняття 

Усне опитування 3 

  6-ий  10 самостійна 

робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-
ня, підготовка 

рефератів 

5 

Тема 6. Прокуратура України. 

Формування компетентностей: ЗК1, 

ЗК8-9, ЗК11, ЗК12, СК3, СК11, СК12, 

СК16. 

Результати навчання: ПРН1, ПРН2, 

ПРН4, ПРН8, ПРН13, ПРН15, ПРН21. 

Рекомендовані джерела: 1, 11, 15, 22, 31, 

32, 33, 34, 36, 37, 38. 

Завдання для СРС:  
1. Основні напрями діяльності 

прокуратури, проблеми та перспективи їх 

розвитку. 2. Офіс Генерального прокурора 

України, структура і повноваження. 

3. Кадри органів прокуратури. 

  6-ий- 

  7-ий 
 4 лекція Лекція, експрес-

опитування  
1 

  7-ий  2 практич

не 

заняття 

Усне опитування,  
вирішення завдань, 

обговорення 
ситуаційних завдань 

3 

  7-ий  6 самостійна 

робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-
ня, вирішення завдань, 

тестування в 
дистанційному курсі 

4 

Тема 7. Національна поліція України 

Формування компетентностей: ЗК1, 

ЗК8-9, ЗК11, ЗК12, ЗК13, СК3, СК11, 

СК12, СК16. 

Результати навчання: ПРН1, ПРН2, 

ПРН4, ПРН8, ПРН13, ПРН15, ПРН21 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 11, 13, 15, 

25, 26, 28, 31, 32, 33-38. 

Завдання для СРС:  
1. Правовий статус поліцейських.2. Добір 

на посаду поліцейського. 3. Загальна 

засади проходження служби в поліції.  

4. Громадський контроль за роботою 

поліції. 

  8-ий- 

  9-ий 
 4 лекція Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування  
1 

8-ий  2 практич

не 

заняття 

Усне опитування, 
тестування, вирішення 
завдань, обговорення 
ситуаційних завдань 

3 

8-ий  6 самостійна 

робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-
ня, вирішення завдань 

4 

Тема 8. Державна фіскальна служба. 

Формування компетентностей: ЗК1, 

ЗК8-9, ЗК11, ЗК12, СК3, СК11, СК12, 

СК16. 

Результати навчання: ПРН1, ПРН2, 

ПРН4, ПРН8, ПРН13, ПРН15, ПРН21. 

Рекомендовані джерела: 1, 3, 31, 32. 

Завдання для СРС:  
1. Основні напрями правоохоронної 

діяльності податкової міліції. 

2. Боротьба з відмиванням доходів, 

одержаних  

незаконним шляхом, завдання та функції 

підрозділів 

  - лекція  - 

  2 практич

не 

заняття 

Усне опитування, 
тестування 

3 

  9-ий  6 самостійна 

робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-
ня, підготовка 

рефератів 

5 



 

податкової міліції у цій сфері. 

Тема 9. Служба безпеки України. 

Формування компетентностей: ЗК1, 

ЗК8-9, ЗК11, ЗК12, СК3, СК11, СК12, 

СК16. 

Результати навчання: ПРН1, ПРН2, 

ПРН4, ПРН8, ПРН13, ПРН15, ПРН21. 

Рекомендовані джерела: 1, 7, 11, 13, 15, 

28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38. 

Завдання для СРС:  
1. Правовий статус органів Служби 

безпеки України (СБУ).2. Основні засади 

діяльності органів СБУ.3. Організаційна 

структура, права та обов'язки органів СБУ. 

  10-ий 

   
 2 лекція Лекція, експрес-

опитування  
1 

  2 практич

не 

заняття 

Усне опитування, 
тестування, вирішення 
завдань, обговорення 
ситуаційних завдань 

3 

10-ий  6 самостійна 

робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-
ня, вирішення завдань 

3 

Тема 10. Інші правоохоронні органи 

України. 

Формування компетентностей: ЗК1, 

ЗК8-9, ЗК11, ЗК12, СК3, СК11, СК12, 

СК16. 

Результати навчання: ПРН1, ПРН2, 

ПРН4, ПРН8, ПРН13, ПРН15, ПРН21. 

Рекомендовані джерела: 1-11, 21, 24, 25, 

31, 32, 33, 34, 36, 37, 38. 

Завдання для СРС:  
1. Державна система протидії легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом. Державний 

департамент фінансового моніторингу, 

його структура та завдання. 

2. Митні органи України, їх завдання, 

функції, структура. 

3. Державна прикордонна служба 

України, її завдання. 

4. Правовий статус та компетенція 

Антимонопольного комітету України. 

5. Правовий статус та функції  

Державної аудиторської служби України. 

6. Державна кримінально-виконавча 

служба України, її статус та функції. 

7. Органи захисту прав споживачів.  

Спеціалізовані підрозділи галузевих 

органів виконавчої влади 

11-ий 

 
 2 лекція Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування  
1 

  2 практич

не 

заняття 

Усне опитування 4 

11-ий 

 

 8 самостійна 

робота 

Робота з навчально-
методичною літера-
турою,  підготовка 

рефератів і 
презентацій 

12 

Тема 11. Правозахисні органи України 

Формування компетентностей: ЗК1, 

ЗК8-9, ЗК11, ЗК12, СК3, СК11, СК12, 

СК16. 

Результати навчання: ПРН1, ПРН2, 

ПРН4, ПРН8, ПРН13, ПРН15, ПРН21. 

Рекомендовані джерела: 1, 30, 31, 32, 33, 

34, 36, 37, 38. 

Завдання для СРС:  
1. Загальна характеристика та основні 

завдання нотаріату. 2. Структура та 

повноваження нотаріальних органів. 

3. Статус, правовий і соціальний захист 

нотаріусів. 

12-ий 

 
 2 лекція Лекція, експрес-

опитування  
1 

  2 практич

не 

заняття 

Усне опитування, 
вирішення завдань, 

обговорення 
ситуаційних завдань 

3 

12-ий 

 

 6 самостійна 

робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

турою, конспектуван-
ня, вирішення завдань, 

тестування в 
дистанційному курсі 

4 

Тема 12. Адвокатура в Україні. 

Формування компетентностей: ЗК1, 

ЗК8-9, ЗК11, ЗК12, СК3, СК11, СК12, 

СК14, СК15, СК16. 

Результати навчання: ПРН1, ПРН2, 

ПРН4, ПРН8, ПРН13, ПРН15, ПРН21. 

Рекомендовані джерела: 1-11, 23, 30, 31, 

13-ий 

 

 2 лекція Лекція, експрес-
опитування  

1 

  2 практич

не 

заняття 

Усне опитування, 
вирішення завдань, 

обговорення 
ситуаційних завдань 

3 

13-ий 

 
 4 самостійна 

робота 

Робота з навчально-
методичною літера-

4 



 

32, 33, 34, 36, 37, 38. 

Завдання для СРС:  
1. Участь адвоката в кримінальному та 

цивільному судочинстві.2. Кваліфікаційно-

дисциплінарна комісія адвокатури, її склад 

і повноваження.3.Правила адвокатської 

етики.4. Види адвокатської діяльності. 

турою, конспектуван-
ня, вирішення завдань, 

тестування в 
дистанційному курсі 

 

 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

 
Індивідуальні навчально-дослідні завдання мають на меті поглибити, узагальнити і закріпити 

знання, які студенти отримують у процесі вивчення дисципліни «Суд і правоохоронні органи» та набути 

вмінь і навичок застосування цих знань у практичній діяльності.  

Упродовж семестру студенти в межах годин самостійної роботи виконують власні науково-

дослідні завдання та готують реферати та презентації за обраними темами.  

 

 

Технічне й програмне забезпечення (обладнання) 

 

 Персональні комп’ютери з підключенням до Інтернет і доступом до Веб-центру ЛТЕУ 

(дистанційних курсів і електронної бібліотеки) для ознайомлення з навчальним контентом, 
виконання завдань самостійної роботи, проходження тестування. 

 

Рекомендовані джерела інформації 
 

Основна література 

1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // 

Електронний ресурс. - Режим доступу:  http://zakon3.rada.gov.ua 

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7.12.1984 р.  // Електронний ресурс. - Режим 

доступу:  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 

3.  Кодекс про адміністративне судочинство України від 6.07.2005 р. // Електронний ресурс. - Режим 

доступу:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2747-15 

4. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р// Електронний ресурс. - Режим доступу: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/322-08  

5. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р// Електронний ресурс. - Режим доступу:  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 

6. Кримінально-виконавчий кодекс України від 11.07.2003 р. // Електронний ресурс. - Режим доступу:  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1129-15 

7. Кримінальний кодекс України 05.04.2001 р. // Електронний ресурс. - Режим доступу:  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 

8. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // Електронний ресурс. - Режим доступу:  

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/436-15 

9. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 р. // Електронний ресурс. - Режим доступу:  

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1798-12 

10. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. // Електронний ресурс. - Режим доступу:  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 

11. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. // Електронний ресурс. - Режим доступу:  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 

12. Про судоустрій та статус суддів України: Закон України від 02.06.2016 р. // Електронний ресурс. - Режим 

доступу:  http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2453-17 

13. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві: закон України від 

23.12.1993р. // Електронний ресурс. - Режим доступу:  http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3782-12 

14. Про судову експертизу: закон України від 25.02.1994р. // Електронний ресурс. - Режим доступу:  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4038-12 

15. Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють 

оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду: закон України 

від 01.12.1994р. // Електронний ресурс. - Режим доступу:  http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/266/94-

%D0%B2%D1%80 

16. Про Конституційний Суд України: закон України від 16.10.1996р. // Електронний ресурс. - Режим 

доступу:  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/422/96-%D0%B2%D1%80 



 

17. Про Вищий антикорупційний суд: закон України від 07.06.2018р. // Електронний ресурс. - Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2447-19 

18. Про доступ до судових рішень: закон України від 22.12.2005р. // Електронний ресурс. - Режим доступу:  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3262-15 

19. Про Вищу раду правосуддя: закон України від  21.12.2016р. // Електронний ресурс. - Режим доступу:  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/22/98-%D0%B2%D1%80 

20. Про міжнародні договори України: закон України від 29.06.2004р. // Електронний ресурс. - Режим 

доступу:  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1906-15 

21. Про Раду національної безпеки і оборони України: закон України від 05.03.1998р. // Електронний ресурс. 

- Режим доступу:  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/183/98-%D0%B2%D1%80 

22. Про прокуратуру: закон України від 11.10.2014 р. // Електронний ресурс. - Режим доступу:  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1697-18 

23. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: закон України від 5.07.2012 р. // Електронний ресурс. - Режим 

доступу:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5076-17 

24. Про Національне антикорупційне бюро України: Закон України від 14.10.2014 р. [Електронний ресурс]: 

Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1698-18 

25. Про очищення влади: Закон України від 16.09.2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1682-18 

26. Про національну поліцію: Закон України 2.07.2015 року. – [Електронний ресурс] : Режим доступу : 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/580-19 

27. Про відновлення довіри до судової влади в Україні: Закон України від 08 квітня 2014 р. [Електронний 

ресурс] : Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1188-18 

28. Про оперативно-розшукову діяльність: закон України від 18.02.1992р. // Електронний ресурс. - Режим 

доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2135-12  

29. Про Службу безпеки України: закон України від 25.03.1992р. // Електронний ресурс. - Режим доступу:  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2229-12 

30. Про нотаріат: закон України від 02.09.1993р. // Електронний ресурс. - Режим доступу:  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3425-12 

31. Судові та правоохоронні органи: навчальний посібник / М.В.Ковалів, С.С. Єсімов, Ю.С. Назар, 

М.Т.Гаврильців, Г.Ю. Лук’янова, А.І. Годяк, М.М. Бліхар. – Львів: Львівський державний університет 

внутрішніх справ, 2016. – 388 с. 

32. Судові та правоохоронні органи України: підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.Т. Нор, Н.П. 

Анікіна, Н.Р. Бобечко; за ред. В.Т. Нора. – К.: Ін Юре, 2010. – 240 с. 

Допоміжна література 
33. Бурбика М.М., Уткіна М.С. Судові та правоохоронні органи (у схемах і таблицях): навчальний 

посібник. – Суми : Сумський  державний університет, 2016. – 123 с. 

34.  Дудченко О.Ю. Організація судових та правоохоронних органів: Навчальний посібник з 

підготовки до іспиту, Х. : Право, 2016. - 198с 

35. Закон України Про Національну поліцію. Науково-практичний коментар /   за ред. Пєткова С.В. - 

К.: Центр учбової літератури, 2016. — 292 с. 

36. Судові та правоохоронні органи: навчальний посібник / І.В. Тетарчук. - Київ: Центр навчальної 

літератури, 2018. - 200 с. 

37. Терещук Г.А. Судові та правоохоронні органи України. Конспект лекцій для студентів 

спеціальності 081 - Право денної та заочної форм навчання. -  Луцьк: ЛНТУ, 2017. — 109 с. 

38. Лапкін А. В. Організація судових та правоохоронних органів України: навч. посіб. у 

схемах / А. В. Лапкін. – Вид. 7-ме, змін. і допов. – Харків: Право, 2018. – 170 с.  
 

Інформаційні ресурси в Інтернеті 

1. Пошукові системи. Режим доступу: www.refine.org.ua: www.ukr.net: 

www.google.com.ua. 

2. Енциклопедії і довідники: http://vesna.sammit.kiev.ua/, http://www.slovnyk. 

org/Ink/dic.html. 

3. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади в Україні. Режим доступу: 

http://www.kmu.gov.ua/control/. 

4. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. Режим доступу: 

http://www.nbuv.gov.ua/. 

5. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. Режим доступу: http://portal.rada.gov.ua/. 

6. Офіційний сайт Бази українського законодавства в Інтернет. Режим доступу: 

www.lawukraine.com. 

7. Урядовий портал Кабінету Міністрів України. Режим доступу:  www.kmu.gov.ua. 

8. Офіційний сайт Міністерства економіки України. Режим доступу: www.me.gov.ua. 

https://www.twirpx.com/file/2084942/
https://www.twirpx.com/file/1979158/
https://www.twirpx.com/file/2693125/
https://www.twirpx.com/file/2693125/
http://www.refine.org.ua/
http://www.refine.org.ua/
http://www.google.com.ua/
http://vesna.sammit.kiev.ua/


 

9. Офіційний сайт Львівської електронної бібліотеки ім. В. Стефаника. Режим доступу: 

www.lsl.lviv.ua. 

10. Офіційний сайт Бази українського законодавства в Інтернет. Режим доступу: 

www.lawukraine.com. 

11. Електронна бібліотека ЛТЕУ. Електр. режим доступу: http://lib.lac.lviv.ua/lib. 

12. Бібліотека ЛТЕУ. Електронний режим доступу: http://lib.lac.lviv.ua. 

13. ВЕБ центр ЛТЕУ. Електронний режим доступу: http://virt.lac.lviv.ua. 

Політика курсу 

Курс передбачає як індивідуальну роботу так і роботу у складі груп. 

Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики. 

Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. 

За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, навчання за кордоном за програмами обміну 

студентів) навчання може відбуватись у дистанційному режимі за погодженням із керівником 

курсу з презентацією виконаних завдань під час консультації викладача. 

Самостійна робота включає в себе теоретичне вивчення питань, що стосуються тем 

лекційних занять, які не ввійшли в теоретичний курс, або ж були розглянуті коротко, їх 

поглиблену проробку за рекомендованою літературою, а також виконання завдань з метою 

закріплення теоретичного матеріалу. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. 

Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після встановленого терміну. 

При цьому оцінка знижується на 10 %. 

Здобувачі вищої освіти, які впродовж семестру набрали 90-100, отримують відмінну 

екзаменаційну оцінку автоматично. 

Здобувачам вищої освіти після аудиторних занять надається право підвищувати свій 

рейтинг лише під час складання іспитів (підсумкового оцінювання) за графіком 

екзаменаційної сесії. 

Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної доброчесності. 
 

Система оцінювання та вимоги 
Види контролю: поточний, рубіжний, підсумковий. 

Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю здобувачів вищої освіти, усне 

опитування, письмовий контроль, тестовий контроль, виконання навчальних та індивідуальних 

завдань. 

 

Оцінювання навчальної роботи здобувачів вищої освіти за видами 
Вид контролю Вид навчальної діяльності Оцінювання 

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ Робота на лекціях: 

 - присутність на заняттях   за кожне відвідування 0,3 бала 

 - ведення конспекту   за кожну лекцію 0,3 бали 

 - участь у експрес-опитуванні   
за кожну правильну відповідь 0,1 

бала 

 Робота на практичних заняттях: 

 - доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного вивчення 
дисципліни  

 до 12 балів 

 - усне опитування, тестування, 
рішення практичних задач 

за правильну відповідь 3 бала 

 - участь у навчальній дискусії, 
обговоренні ситуаційного завдання, 
діловій грі   

до 3 балів 

РУБІЖНИЙ КОНТРОЛЬ Контрольне тестування 1 за кожну вірну відповідь - 1 бал 

Контрольне тестування 1 за кожну вірну відповідь - 1 бал 

ДОДАТКОВА ОЦІНКА Участь у наукових конференціях, 
підготовка наукових публікацій, 
участь у  Всеукраїнських конкурсах 
наукових студентських робіт за 
спеціальністю, виконання 
досліджень тощо 

Згідно з рішенням кафедри 

ПІДСУМКОВИЙ 

КОНТРОЛЬ 
залік проводиться в усній формі  Критерії оцінювання зазначено в 

таблицях 

http://www.lawukraine.com/
http://lib.lac.lviv.ua/lib


 

 
Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок (балів), 

одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне оцінювання рівня засвоєння 

теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та самостійної роботи; оцінка (бали) за ІНДЗ; оцінка 

(бали) за участь у наукових конференціях, олімпіадах, виконання досліджень, підготовку наукових 

публікацій тощо. 

 

 Розподіл балів з поточного контролю знань 

Т1, Т2 ... Т12 – порядковий номер теми занять;  

ПТ 1, ПТ 2 – підсумкове тестування. 

 
 

Числова (рейтингова) шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 (А) відмінно 

82-89    (В) 
добре 

74-81    (С) 

64-73    (D) 
задовільно 

60-63    (Е) 

35-59    (FX) незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34    (F) незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни 

 

Результати освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюються відповідно до Положення 

про оцінювання знань і умінь здобувачів вищої освіти Львівського торговельно-економічного 

університету. 
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Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 ПТ Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 ПТ 
100 

5 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 5 5 20 


