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1. Опис навчальної дисципліни 

1. Шифр і назва галузі знань – 081 Право 

2. Код і назва спеціальності – 081 Право 

3. Назва спеціалізації – кримінально-правова 

4. Назва дисципліни – Організація судових та 

правоохоронних органів 

5. Тип дисципліни – обов’язкова   

6. Код дисципліни – ОДПП 1.2.5. 

7. Освітній рівень, на якому 

вивчається дисципліна 

– перший  

8. Ступінь вищої освіти, що 

здобувається 

– бакалавр 

9. Курс / рік навчання – перший  

10. Семестр – другий  

11. Обсяг вивчення дисципліни:   

 1) загальний обсяг (кредитів 

ЄКТС / годин) 

– 3 / 90 

 2) денна форма навчання:   

 аудиторні заняття (годин) – 44 

 % від загального обсягу – 39,6 

 лекційні заняття (годин) – 26 

 % від обсягу аудиторних годин – 11,44 

 семінарські заняття (годин) – 18 

 % від обсягу аудиторних годин – 7,92 

 самостійна робота (годин) – 46 
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 % від загального обсягу – 41,4 

 тижневих годин:   

 аудиторних занять – 1,6 

 Обсяг вивчення дисципліни: 

3) заочна форма навчання: 

аудиторні заняття (годин) 

% від загального обсягу 

лекційні заняття (годин) 

% від обсягу аудиторних 

годин 

семінарські заняття (годин) 

% від обсягу аудиторних 

годин 

самостійна робота (годин) 

% від загального обсягу 

тижневих годин: 

аудиторних занять 

самостійної роботи 
 

– 0,9 

3 / 90 

12 

10,8 

10 

1,2 

 

2 

0,24 

 

78 

70,2 

0,7 

5 
 

 Форма семестрового контролю – іспит 

 Місце дисципліни в логічній 

схемі: 

  

 1) супутні дисципліни – НФПНЗЕ 1.2.1. Теорія держави і 

права 

 2) наступні дисципліни – ВС ПФ КПС 3.2.1.2.11. Кримінально-

процесуальна документація, НПФ 

1.3.1.9 Кримінальний процес 

 3) наступні дисципліни 

 

 

 

Мова вивчення дисципліни 

– ВДПП 2.2.10 Основи прокурорської 

діяльності; ВДПП 2.2.9 Прокуратура;  

ВДПП 2.2.11 Адвокатура; ВДПП 

2.2.16 Судове право. 

  – українська. 

 

2. Заплановані результати навчання 

Після завершення вивчення дисципліни  

здобувач повинен продемонструвати такі результати навчання: 

1. Знання  
(здатність запам’ятовувати або відтворювати факти (терміни, конкретні факти, методи і процедури, 

основні поняття, правила і принципи, цілісні теорії тощо) 

1.1) відтворювати термінологічну базу, зокрема, зміст понять: «правоохоронна 

діяльність», «правоохоронний орган», «судова влада», «інстанція», 

«ланка», «суддівське самоврядування», «правозахисний орган», 

«правозахисна діяльність» тощо; 

1.2) називати закони, що регулюють діяльність судових та правоохоронних 

органів; 
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1.3) описувати порядок організації, структуру та повноваження судових та 

правоохоронних органів; 

1.4) знаходити основні проблеми організації та діяльності судових та 

правоохоронних органів; 

1.5) помічати особливості діяльності спеціально уповноважених державою 

органів та їх посадових осіб з охорони правопорядку і законності. 

2. Розуміння 
(здатність розуміти та інтерпретувати вивчене, уміння пояснити факти, правила, принципи; перетворювати 
словесний матеріал у, наприклад, математичні вирази; прогнозувати майбутні наслідки на основі отриманих 

знань) 

2.1) пояснювати зміст дефініцій основних термінів, що розкривають суть 

організації та діяльності судових і правоохоронних органів; 

2.2) передбачати перспективи подальшого вдосконалення діяльності судових і 

правоохоронних органів; 

2.3) обговорювати зміст законодавства, що регламентує завдання, побудову та 

основи діяльності судових та правоохоронних органів; 

2.4) пояснювати різницю між правоохоронними і правозахисними органами; 

2.5) ідентифікувати засади функціонування судової влади. 

3. Застосування знань  
(здатність використовувати вивчений матеріал у нових ситуаціях (наприклад, застосувати ідеї та концепції 

для розв’язання конкретних задач) 

3.1) оцінювати інстанційну побудову системи судів; 

3.2) виявляти недоліки в побудові системи судових та правоохоронних 

органів; 

3.3) розробляти пропозиції до удосконалення законодавства, що регулює 

організацію та діяльність судових та правоохоронних органів; 

3.4) демонструвати вміння тлумачити і застосовувати норми законодавства 

України та інших нормативних актів, що регламентують організацію і 

основи діяльності судових та правоохоронних органів; 

3.5) знаходити позитивні риси у побудові та діяльності іноземних судових та 

правоохоронних органів, вносити пропозиції щодо удосконалення 

українського законодавства. 

4. Аналіз 
(здатність розбивати інформацію на компоненти, розуміти їх взаємозв’язки та організаційну структуру, 

бачити помилки й огріхи в логіці міркувань, різницю між фактами і наслідками, оцінювати значимість даних) 

4.1) критикувати побудову системи судів; 

4.2) виділяти головні положення, викладені в нормативно-правових актах; 

4.3) аналізувати практику реалізації функцій прокуратури; 

4.4) робити власні висновки щодо особливостей організації та діяльності 

судових та правоохоронних органів; 

4.5) виділяти місце дисципліни «Організація судових та правоохоронних 

органів» в системі інших юридичних дисциплін 

5. Синтез 
(здатність поєднувати частини разом, щоб одержати ціле з новою системною властивістю) 

5.1) аргументувати потребу реформування судової системи, прокуратури та 

інших органів; 



5 

 

5.2) узагальнювати законодавство, що регулює питання організації та 

діяльності судових та правоохоронних органів; 

5.3) формулювати власні висновки  по вивченому матеріалу; 

5.4) розробляти пропозиції до законодавства щодо удосконалення діяльності 

судових та правоохоронних органів; 

5.5) класифікувати принципи судової влади, судочинства, правосуддя. 

6. Оцінювання 
(здатність оцінювати важливість матеріалу для конкретної цілі) 

6.1) оцінювати рівень правоохоронної та правозахисної діяльності в Україні; 

6.2) співвідносити поняття «правосуддя» та  «судочинство» в Україні; 

6.3) критикувати діяльність органів самоврядування судових, правоохоронних 

та правозахисних органів; 

6.4) узагальнювати систему нормативно-правових актів, що регулюють 

організацію і діяльність судових та правоохоронних органів України 

6.5) пояснювати поняття та ознаки судової влади. 

7. Створення (творчість) 
(здатність до створення нового культурного продукту, творчості в умовах багатовимірності та 

альтернативності сучасної культури) 

7.1) пропонувати зміни до законодавства; 

7.2) планувати перспективи подальшого вдосконалення діяльності судових і 

правоохоронних органів; 

7.3) складати пропозиції щодо впровадження досвіду іноземних судів; 

7.4) пропонувати альтернативні шляхи вирішення існуючих проблем в 

діяльності судових та правоохоронних органів. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Предмет, система та основні поняття навчальної дисципліни  

«Організація судових та правоохоронних органів» 

Предмет, методи, система та загальна характеристика дисципліни 

«Організація судових та правоохоронних органів». Місце дисципліни 

«Організація судових та правоохоронних органів» в системі інших юридичних 

дисциплін. Поняття, зміст, ознаки, види правоохоронної та правозахисної 

діяльності в Україні. Поняття, ознаки, види, функції правоохоронних органів 

України. Система нормативно-правових актів, що регулюють діяльність 

судових та правоохоронних органів в Україні. Основи реформування судових 

та правоохоронних органів в Україні. 

 

Тема 2. Засади функціонування судової влади в Україні 

Поняття судової влади, її функції та характерні ознаки. Місце судової 

влади серед інших гілок влади.  Поняття, ознаки та сутність правосуддя в 

Україні.  Поняття, види та сутність судочинства в Україні.  Засади організації 

судової влади в Україні. Принципи судочинства в Україні. Акти судової влади, 

їх ознаки та види. 
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Тема 3. Статус суддів України. Присяжні 

Поняття статусу суддів. Незалежність судді. Недоторканість та імунітет 

судді. Посвідчення судді. Права та обов’язки судді. Присяжні. Список 

присяжних. Гарантії прав присяжних. Вимоги до кандидатів на посаду судді. 

Порядок зайняття посади судді. Кваліфікаційне оцінювання суддів. Підготовка 

судді та підтримання його кваліфікації. Регулярне оцінювання судді. 

Національна школа суддів України. Дисциплінарна відповідальність судді. 

Вища кваліфікаційна комісія суддів України. Звільнення судді з посади. 

Припинення повноважень судді. Статус судді у відставці. Суддівське 

самоврядування. Забезпечення суддів. Організаційне забезпечення діяльності 

судів.  

Тема 4. Судоустрій 

Організаційні основи судоустрою. Поняття «судової інстанції». 

Спеціалізація судів. Порядок утворення і ліквідації судів. Порядок обрання 

суддів на адміністративні посади. Види і склад місцевих судів. Повноваження 

місцевого суду. Суддя місцевого суду. Голова місцевого суду та його 

заступник. Види і склад апеляційних судів. Повноваження апеляційних судів. 

Суддя апеляційного суду. Голова апеляційного суду та його заступник. Види і 

склад вищих спеціалізованих судів. Повноваження вищого спеціалізованого  

суду. Суддя вищого спеціалізованого суду. Голова вищого спеціалізованого 

суду та його заступник. Верховний Суд – найвищий судовий орган у системі 

судоустрою України. Склад та структура Верховного Суду. Суддя Верховного 

Суду. Голова Верховного Суду. Апарат суду. Державна судова адміністрація 

України. Судові системи зарубіжних країн. 

 

Тема 5. Конституційний Суд України 

Суди конституційної юрисдикції у зарубіжних країнах. Статус та загальна 

характеристика Конституційного Суду України. Принципи діяльності 

Конституційного Суду України. Повноваження Конституційного Суду України. 

Склад Конституційного Суду України. Вимоги до судді Конституційного Суду 

України. Порядок призначення суддів Конституційного Суду України. Голова 

Конституційного Суду України і його заступники. Гарантії діяльності суддів 

Конституційного Суду України. Організація та діяльність Конституційного 

Суду України. Форми звернення до Конституційного Суду України. 

Провадження в справах у Конституційному Суді України. Рішення і висновки 

Конституційного Суду України. 

 

Тема 6. Прокуратура 

Загальна характеристика прокуратури в Україні та світі. Завдання і 

принципи діяльності прокуратури України. Функції прокуратури. 

Повноваження прокурора з виконання покладених на нього функцій. Система 

прокуратури України. Статус прокурора. Вимоги до кандидатів на посаду 
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прокурора. Звільнення прокурора з посади, припинення, зупинення його 

повноважень. Реформування прокуратури. 

 

Тема 7. Органи Національної поліції України 

 Міністерство внутрішніх справ: завдання, функції, повноваження і 

структура. Національна поліція: завдання, структура, повноваження та 

особовий склад. Патрульна служба Міністерства внутрішніх справ України: 

завдання, функції, повноваження та особовий склад. Національна гвардія 

України: завдання, функції, структура та організація діяльності.  

 

Тема 8. Служба Безпеки України 

Загальна характеристика органів національної безпеки в Україні та світі. 

Завдання та засади діяльності Служби безпеки України. Система та організація 

діяльності Служби безпеки України. Центральне управління, регіональні 

органи Служби безпеки України. Органи військової контррозвідки. Голова 

Служби безпеки України. Повноваження Служби безпеки України. Кадри 

Служби безпеки України, їх правовий та соціальний статус. Контроль і нагляд 

за діяльністю Служби безпеки України. Реформування Служби безпеки 

України. 

 

Тема 9. Органи у сфері протидії корупції 

Корупція. Корупційне правопорушення. Статус Національного агентства з 

питань запобігання корупції. Голова та заступник Голови Національного 

агентства. Повноваження членів Національного агентства. Організація 

діяльності Національного агентства. Повноваження Національного агентства. 

Уповноважені особи Національного агентства. Контроль за діяльністю 

Національного агентства. Статус Національного антикорупційного бюро 

України. Основні принципи діяльності Національного бюро. Гарантії 

незалежності Національного бюро. Директор Національного бюро. 

Повноваження Директора Національного бюро. Порядок конкурсного відбору 

та призначення Директора Національного бюро. Працівники Національного 

бюро. Права та обов’язки Національного бюро.  

 

Тема 10. Органи та установи юстиції 

 Загальна характеристика органів юстиції в Україні та світі. Міністерство 

юстиції України: завдання, функції, повноваження і структура. Територіальні 

управління юстиції. Загальна характеристика установ та органів юстиції. 

Загальна характеристика органів, що координуються через Міністра юстиції 

України. Реформування органів юстиції в Україні.  

 

Тема 11. Правозахисні інституції та міжнародні судові установи 

Загальна характеристика адвокатури в Україні та світі. Принципи та 

засади здійснення адвокатської діяльності. Набуття права на заняття 

адвокатською діяльністю. Види адвокатської діяльності. Організаційні форми 
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адвокатської діяльності. Права та обов’язки адвоката. Гарантії адвокатської 

діяльності. Договір про надання правової допомоги. Дисциплінарна 

відповідальність адвоката. Органи адвокатського самоврядування. Особливості 

статусу адвоката іноземної держави. Реформування адвокатури України. 

Міжнародні судові установи. Європейський суд  з прав людини.  Застосування 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Громадські та 

інші правозахисні організації в Україні та світі. Уповноважений Верховної Ради 

України з прав людини: правовий статус, організація діяльності та 

повноваження. 

 

4. Структура вивчення навчальної дисципліни 
4.1. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

 

 

Назви теми 

Кількість годин 

 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

У
сь

о
го

  

у тому числі 

У
сь

о
го

  

у тому числі 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

(п
р
ак

т.
) 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

(п
р
ак

т.
) 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

1 

12 13 

Тема 1. Предмет, 

система та основні 

поняття навчальної 

дисципліни  

«Організація 

судових та 

правоохоронних 

органів» 

6 2 - - - 4 5 - - - - 6 

Тема 2. Засади 

функціонування 

судової влади в 

Україні 

8 2 2 - - 4 10 2 - - - 8 

Тема 3. Статус 

суддів України. 

Присяжні. 

12 4 4 - - 4 12 2 - - - 6 

Тема 4. Судоустрій  12 4     4 - - 4 12 2 2 - - 6 

Тема 5. 

Конституційний 

Суд України 

6 2 - - - 4 6 - - - - 6 

Тема 6. 

Прокуратура 
8 2 2 - - 4 12 2 - - -   6 

Тема 7. Органи 

Національної 

поліції України 

8 2 2 - - 4 8 - - - - 8 

Тема 8. Служба 

Безпеки України 
6 2 - - - 4 8 - - - - 8 

Тема 9. Органи у 6 - - - - 6 8 - - - - 8 
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сфері протидії 

корупції  

Тема 10. Органи та 

установи юстиції 
10 4 2 - - 4 12 - - - - 8 

Тема 11. 

Правозахисні 

інституції та 

міжнародні судові 

установи 

8 2 2 - - 4 12 2 - - - 8 

Всього годин: 90 26 18 - - 46 90 10 2 - - 78 

 

4.2. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 
Назва тем 

Кількість 

Годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 2   

1. Засади функціонування судової влади в Україні 2 - 

2. Статус суддів України. Присяжні 4 - 

3. Судоустрій 4 2 

4. Прокуратура  2 - 

5. Органи Національної поліції України 2 - 

6. Органи та установи юстиції 2 - 

7. Правозахисні інституції та міжнародні судові 

установи 

2 - 

 Всього годин 18 4 

 

4.3. Завдання для самостійної роботи студентів  

№ з/п Назви тем та зміст завдань 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1. Тема 1.  

Предмет, система та основні поняття навчальної 

дисципліни  «Організація судових та правоохоронних 

органів» 

4 6 

 Завдання: 1. Проаналізувати історичні етапи 

становлення та трансформації системи 

судових та правоохоронних органів в 

Україні. 

  

 2. Дослідити зміст та структуру 

дисципліни «Організація судових та 

правоохоронних органів». 

  

4. Дослідити методи навчальної 

дисципліни «Організація судових та 

правоохоронних органів». 

  

2. Тема 2. 4 8 
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 Засади функціонування судової влади в Україні 

Завдання: 1. Проаналізувати історичні етапи 

становлення судової влади в Україні 

2. Проаналізувати засади судочинства 

за Конституцією України. 

3. Дослідити законодавче регулювання 

судової влади в Україні 

 

3 Тема 3.  

Статус суддів України. Присяжні 

4 6 

Завдання: 1. Дослідити трансформацію статусу 

суддів за Законом України «Про 

судоустрій і статус суддів». 

2. Проаналізувати гарантії прав 

присяжних. . 

3. Дослідити здобуття статусу суддів в 

інших країнах світу. 

4. Тема 4. 

Судоустрій    

4 6 

Завдання: 1. Дослідити принципи побудови 

системи судоустрою. 

2. Дослідити місце судової влади в 

суспільстві. 

3. Предметна та територіальна 

юрисдикція судів. 

4. Дослідити основні риси судової 

системи США.. 

5. Тема 5. 

Конституційний Суд України 

4 6 

Завдання: 1. Суб’єкти права на конституційне 

подання та конституційне звернення. 

2. Проаналізувати роль судів 

конституційної юрисдикції в Україні та 

світі. 

3. Дослідити Склад і порядок 

формування КСУ. 

 

6. Тема 6. 

Прокуратура    

4 6 

Завдання: 1. Дослідити реформування 

прокуратури України. 

 2. Підпорядкування прокурорів та 

виконання наказів і вказівок. 

3. Дослідити діяльність Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури. 

4. Проаналізувати гарантії незалежності 

прокурора. 

7. Тема 7. 

Органи національної поліції Україні   

4 8 

Завдання: 1. Дослідити завдання патрульної 

служби. 
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2. Проаналізувати комплектування 

патрульної служби. 

3. Дослідити повноваження МВС 

України. 

 

8. Тема 8. 

Служба Безпеки України 

4 8 

Завдання: 1. Проаналізувати роль та значення 

СБУ. 

2. Дослідити контроль за діяльністю 

СБУ. 

3. Дослідити законодавче регулювання 

діяльності СБУ. 

 

9.  Тема 9. 

Органи у сфері протидії корупції 

6 8 

Завдання: 1. Дайте характеристику статусу 

Національного агентства з питань 

запобігання корупції. 

2. Дослідити поняття корупції. 

3. Дослідити статус Національного 

антикорупційного бюро України. 

4. Дослідити основні принципи 

діяльності Національного бюро. 

10. Тема 10. 

Органи та установи юстиції 

4 8 

Завдання: 1. Підвідомчі установи та державні 

підприємства. 

2. Дослідити роль та значення органів 

юстиції. 

11. Тема 11. 

Правозахисні інституції та міжнародні судові установи 

4 8 

 1. Проаналізувати виконання рішень та 

застосування практики 

Європейського суду з прав людини 

2. Дослідити Правила адвокатської 

етики. 

3. Дослідити роль інституту 

Уповноваженого ВРУ з прав 

людини. 

 46 78 
 

4.4. Індивідуальні завдання 

 У процесі вивчення навчальної дисципліни студенти виконують 

індивідуальні завдання у вигляді науково-дослідних робіт та рефератів. Теми 

науково-дослідних робіт та рефератів, а також методичні рекомендації щодо їх 

виконання визначаються в навчально-методичних матеріалах з навчальної 

дисципліни. 

5.  Методи навчання та контролю 



12 

 

Під час лекційних занять застосовуються: 

1) традиційний усний виклад змісту теми; 

2) слайдова презентація. 

На семінарських та практичних заняттях застосовуються: 

- дискусійне обговорення проблемних питань; 

- вирішення ситуаційних завдань; 

- повідомлення про виконання індивідуальних завдань; 

- складання окремих видів документів. 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться у 

формах: 

1) усне або письмове (у тому числі тестове) бліц-опитування студентів 

щодо засвоєння матеріалу попередньої лекції; 

2) усне або письмове(у тому числі тестове) опитування на семінарських 

заняттях; 

3) виконання поточних контрольних робіт у формі тестування; 

4) захист підготовленого звіту про виконання ІНДЗ; 

5) складання окремих видів документів за ситуаційними завданнями; 

6) захист підготовленого публічного виступу. 

Підсумковий семестровий контроль проводиться у 1 семестрі денної 

форми навчання у формі усного заліку.  

Підсумковий семестровий контроль проводиться на заочній формі 

навчання у формі усного заліку. 

Структура залікового білету на денній формі навчання включає три 

теоретичних питання. 

 Структура залікового білету на заочній формі навчання включає три 

теоретичних питання. 
 

 

6. Схема нарахування балів 

 

 6.1. Нарахування балів студентам з навчальної дисципліни здійснюється 

відповідно до такої схеми: 
 Вивчення  

навчальної дисципліни 

  
   

     

 100 балів   
     

      

Очна (денна, вечірня)  

форма навчання 

 Заочна (дистанційна) форма 

навчання 

 

      

10 балів – 

за результатами  навчання 

під час лекцій 

 5 балів – 

за результатами  навчання 

під час лекцій 

 

      

40 балів – 

за результатами  навчання 

під час семінарських 

(практичних, лабораторних) 

занять 

 25балів – 

за результатами  навчання 

під час семінарських 

(практичних, лабораторних) 

занять 
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20 балів – 

за результатами  самостійної 

роботи 

 40 балів – 

за результатами  самостійної 

роботи 

 

      

       

 30 балів – 

за результатами  складання 

семестрового контролю 

  

  +    

 Додаткові бали   

 

6.2. Обсяг балів, здобутих студентом під час лекцій з навчальної 

дисципліни, обчислюється у пропорційному співвідношенні кількості 

відвіданих лекцій і кількості лекцій, передбачених навчальним планом, і 

визначається згідно з додатками 1 і 2 до Положення про організацію освітнього 

процесу в Хмельницькому університеті управління та права.   

З цієї навчальної дисципліни передбачено проведення 13 лекційних 

занять за денною формою навчання і 5 лекційних занять за заочною формою 

навчання.   

Отже, студент може набрати під час лекцій таку кількість балів: 
№ 

з/п 

Форма 

навчання 

Кількість 

лекцій за 

планом 

Кількість відвіданих лекцій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Денна 13 1,0 1,5 2,5 3,0 4,0 4,5 5,5 6,0 7 7,5 8,5 9,0 10,0 

2. Заочна 5 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 х х х х х х х х 

 

6.3. Обсяг балів, здобутих студентом під час семінарських занять, 

обчислюється за сумою балів, здобутих під час кожного із занять, передбачених 

навчальним планом, і визначається згідно з додатком 3 до Положення про 

організацію освітнього процесу в Хмельницькому університеті управління та 

права.  

З цієї навчальної дисципліни передбачено проведення 8 семінарських 

занять за денною формою навчання і 1 семінарське заняття за заочною формою 

навчання.  

За результатами семінарського (практичного, лабораторного) заняття 

кожному студенту до відповідного документа обліку успішності виставляється 

кількість балів від 0 до 5 числом, кратним 0,5, яку він отримав протягом 

заняття. 

Критерії поточного оцінювання знань студентів наведені у п.4.3.8. 

Положення про організацію освітнього процесу в Хмельницькому університеті 

управління та права (затвердженого 29 травня 2017 року, протокол № 14).  

6.4. Перерозподіл кількості балів в межах максимально можливої 

кількості балів за самостійну роботу студентів та виконання індивідуальних 

завдань наведено в наступній таблиці: 

№ 

з/

п 

11 тем 
Номер теми Усього балів 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.  
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1. 

Максимальна 

кількість 

балів за 

самостійну 

роботу 

1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 14 

2.  

Максимальна 

кількість 

балів за 

індивідуальн

е завдання 

6 6 

 Усього балів  20 

 

7. Рекомендовані джерела 

7.1. Основні  джерела 

1. Конституція України: Закон вiд 28.06.1996 року № 254к/96-ВР // 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80. 

2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. // [ 

Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?nreg=995_004 

3. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 року № 

1402-VIII  // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1402-19  

4. Про Вищу раду правосуддя: Закон України від 21.12.2016 № 1798-VIII // 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1798-19  

5. Про Конституційний Суд України: Закон України від 13.07.2017 № 2136-

VIII // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2136-19  

6. Городовенко В. В. Принципи судової влади: монографія / 

В.В. Городовенко. – X.: Право, 2012. – 447 с. 

7. Кодекс суддівської етики: затв. ХІ черговим з’їздом суддів України 

22.02.2013 р. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 

http://court.gov.ua/userfiles/Kodexsudetiki28129.pdf – Заголовок з екрана. 

8. Організація судових та правоохоронних органів України : навч. посіб. у 

схемах / А. В. Лапкін. – Вид. 5-те, змін. і допов. – Х. : Право, 2016. – 168 с. 

9. Організація судових та правоохоронних органів : навч. посіб. : у 2 ч. / Л. 

М. Москвич, І. В. Назаров, О. О. Овсяннікова та ін. ; за ред. Л. М. Москвич. 

– Х. : Право, 2016. 

10. Про Стратегію реформування судоустрою, судочинства та суміжних 

правових інститутів на 2015-2020 роки: Указ Президента України від 

20.05.2015 р. № 276/2015 [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/276/2015 – Заголовок з екрана. 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_004
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_004
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1402-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1798-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2136-19
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11. Стратегія розвитку судової системи України на 2015-2019 роки: затв. 

Рішенням ХІІ позачергового З’їзду суддів України від 25 верес. 2014 р. 

[Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 

http://cct.com.ua/2014/25.09.2014_1.htm – Заголовок з екрана. 

7.2. Допоміжні  джерела 

12. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України 

від 23.12.1993 року № 3781 – ХІІ //  [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3781-12 

13. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 

р. № 4651-VI // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17  

14. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VII // 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/page 

15. Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України від 06.07.2005 

року № 2747 - IV  // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=2747-15 

16. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06.11.1991 

року № 1798 - ХІІ // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1798-12. 

17. Цивільний процесуальний кодекс України:  Закон України від 18.03.2004 року № 

1618 - ІV //  [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1618-15 

18.  Бабкова В. С. Міжнародні стандарти як джерела судового права України / 

В.С. Бабкова // Право України. – 2015. – № 7. – С. 136-143. 

19.  Глущенко С. В. Єдність судової юрисдикції: продовження дискусії у 

доктринальній площині / С. В. Глущенко // Право України. – 2015. – № 3. – 

С. 78-86. 

20. Городовенко В. В. До питання визначення правової природи та системи 

принципів судового права / В. В. Городовенко // Право України. – 2015. – № 

3. – С. 42-52. 

21. Лобойко Л. М. Концепція судового права у контексті судового захисту 

прав і свобод / Л. М. Лобойко, О. Г. Шило // Право України. – 2015. – № 3. – 

С. 60-70. 

22. Москвич Л. М. Ефективність судової системи: концептуальний аналіз: 

[монографія] / Л. М. Москвич. – Харків: Фінн, 2011. – 384 с. 

23. Москвич Л. М. Судове право: крок від теорії до галузі права / 

Л.М. Москвич // Право України. – 2015. – № 3. – С. 18-25. 

24. Назаров І. В. Джерела судового права / І. В. Назаров // Право України. – 

2015. – № 3. – С. 53-59. 

25. Назаров І. В. Судові системи країн ЄС та України: генезис та порівняння: 

[монографія] / В. І. Назаров. – Xарків: Фінн, 2011. – 432 с. 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3781-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/page
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=2747-15
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1798-12
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1618-15
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26. Овсяннікова О. О. Належна (справедлива) судова процедура як гарантія 

довіри громадськості до судової влади / О. О. Овсяннікова // Право України. 

– 2015. – № 7. – С. 128-135. 

27. Овчаренко О. М. Юридична відповідальність судді: теоретико-прикладне 

дослідження: [монографія] / О. М. Овчаренко. – Харків: Право. – 576 с. 

28. Прилуцький С. В. Судове право як концептуальна основа судової влади 

України / С. В. Прилуцький // Право України. – 2015. – № 3. – С. 26-41. 

29. Селіванов А. О. Судове право як самостійна галузь системи сучасного 

українського права / А. О. Селіванов // Право України. – 2015. – № 3. – С. 9-

17. 

30. Сердюк В. В. Судовий процес як фундамент для реформування судової 

системи / В. В. Сердюк // Право України. – 2015. – № 3. – С. 71-77. 

31. Юревич І. В. Судове право як гарантія єдності судової влади / 

І.В. Юревич // Право України. – 2015. – № 5. – С. 194-201. 

 

8. Інформаційні ресурси в Інтернеті 

1. http://www.rada.gov.ua  

2. http://www.president.gov.ua 

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

4.  http://www.gp.gov.ua/ 

5. http://www.mvs.gov.ua/ 

6. https://nabu.gov.ua/ 
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