
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Судові та правоохоронні органи України  
 

1. Кафедра: Адміністративного права та адміністративного процесу 

2.Інформація про 

викладача. 

Волокітенко Ольга Михайлівна – кандидат юридичних 

наук, доцент кафедри адміністративного права та 

адміністративного процесу факультету підготовки фахівців 

для підрозділів превентивної діяльності. Автор понад 40 

наукових праць. Досвід роботи 7 роки. 

У 2021 році пройшла міжнародне стажування у місті 

Люксембург. 

Сфера наукових інтересів: судові та правоохоронні органи 

України, адміністративне право, адміністративна 

відповідальність. 

З викладачем можна зустрітися: м. Одеса , пров. 

Сабанський , 4 каб…,електронна адреса 

olgavolokitenko@ukr.net 

3. Ступінь вищої освіти Бакалавр 

4. Форма навчання Денна, заочна 

5. Статус навчальної 

дисципліни 

Вибіркова 

6. Місце в структурно-

логічній схемі 

Викладається для денної форми навчання у третьому 

семестрі на другому році навчання, для заочної форми 

навчання у шостому семестрі на третьому році навчання. 

7. Кількість кредитів 

ЄКТС: 

- загальна кількість  
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8. Короткий зміст 

навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Судові та правоохоронні 

органи України» є універсальною, базовою та ввідною 

до загальнотеоретичних і спеціальних юридичних 

навчальних дисциплін, таких як теорія держави та права, 

конституційне право, цивільний процес, кримінальний 

процес тощо. 

Предмет навчальної дисципліни «Судові та 

правоохоронні органи України» – це система знань про 

організацію та діяльність як державних органів які 

здійснюють правоохоронну і правозахисну діяльність 

так і недержавних органів, які здійснюють правозахисну 

діяльність. 

Метою викладання курсу «Судові та правоохоронні 

органи України» ознайомити здобувачів вищої освіти з 

теоретичними основами та категоріальним апаратом 



навчальної дисципліни «Судові та правоохоронні органи 

України», її об’єктом, предметом, методами. 

 

9.Міждисциплінарні 

зв’язки 

Дисципліна «Судові та правоохоронні органи України» має 

безпосередній зв’язок з: «Теорія держави та права», 

«Конституційне право України», «Адміністративне право 

України», «Кримінальне право України», «Цивільне право 

України», «Кримінальний процес  України», «Цивільний 

процес України», «Кримінологія», «Кримінально-

виконавче право України», «Оперативно-розшукова діяль-

ність» та іншими галузями права та дисциплінами, що 

вивчаються в Одеському державному університеті 

внутрішніх справ. 

10. Форми і методи 

навчання: 

Заняття проводяться у формі лекцій, семінарських та 

практичних занять. Лекції здійснюються з ключових 

проблем курсу. 

Методами навчання є: діалектичний метод який  

поділяється на динаміку та статику. Динаміка розглядає 

дисципліну з точки зору розвитку напрямів діяльності 

судових та правоохоронних органів, а статика досліджує 

навчальну дисципліну «Судові та правоохоронні органи 

України» як константу. 

 11.Форми контролю. Залік 

12. Методи та критерії 

оцінювання: 

Система оцінювання передбачає накопичення 100 

балів з кожної навчальної дисципліни, які перераховуються 

в національну шкалу та шкалу оцінювання ЄКТС.  

Встановлюються: максимальні суми балів за 

виконання завдань у рамках аудиторної, самостійної роботи 

та модульної контрольної роботи - 60 балів;         40 балів - 

за виконання завдань, винесених на підсумковий контроль. 

ДЛЯ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль 
Підсумковий 

контроль 

Аудиторна 

робота 

Самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 

ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН (Е) 

≤ 30 ≤ 20 ≤ 10 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = 

ПК+Е ≤100 



ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль 
Підсумковий 

контроль 

Аудиторна 

робота 
Самостійна робота ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН (Е) 
≤ 20 ≤ 40 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = 

ПК+Е ≤100 
 

13.Результати 

навчання:  

Здобувач вищої освіти має 

 

знати:  

– сутність правоохоронної політики держави і механізму 

захисту прав громадян; 

– поняття і ознаки правоохоронної діяльності і 

правоохоронного органу, місця правоохоронних органів у 

механізмі держави; 

– систему судових, правоохоронних і право захисних 

органів України;  

– організаційно-правові основи діяльності як державних, 

так і недержавних органів, які виконують правоохоронні 

завдання; 

– основи взаємодії правоохоронних органів України між 

собою та з міжнародними органами, які захищають права 

громадян та протидіють злочинності. 

 

Вміти:  

– аналізувати правовідносини, що виникають у зв'язку з 

діяльністю правоохоронних органів; 

– системно усвідомлювати правоохоронну діяльність 

державних та недержавних правоохоронних інституцій; 

– формулювати і тлумачити цілі й завдання діяльності 

правоохоронних органів; 

– розуміти положення нормативно-правових актів щодо 

правоохоронної діяльності у системі та в динаміці; 

– додержуватися вимог закону, основних положень 

міжнародних норм і стандартів правозастосування; 

– практично тлумачити та застосовувати положення 

нормативно- правових актів щодо правоохоронної 

діяльності. 

 



14. Основні 

інформаційні 

джерела 

1. Конституція України : Закон України від 

28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-ВР (дата 

звернення: 03.11.2020).  

2. Кодекс адміністративного судочинства України : 

Закон України від  06.06.2005 р. №  2747-IV. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15 (дата 

звернення: 03.11.2020).  

3. Кодекс України про адміністративні 

правопорушення : Закон України від 07.12.1984 р. 

№ № 8073-X. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/go/80731-10 (дата 

звернення 02.11.2020). 

4. Про співробітництво територіальних громад : 

Закон України від 17 черв. 2014 р. № 1508-VII.  

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1508-18 

(дата звернення 08.07.2020). 

5. Про центральні органи виконавчої влади : Закон 

України від 17 бер. 2011 р. № 3166-VI. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3166-17 (дата 

звернення: 17.07.2020). 

6. Про запобігання корупції : Закон України від 14 

жовт. 2014 р. № 1700-VII. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18 (дата 

звернення 02.08.2020). 
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