


 

Очікувані результати навчання. 

Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: знати поняття кримінальної юстиції, загальну 

характеристику органів кримінальної юстиції, основні сучасні напрями їх реформування в Україні, систему та 

порядок функціонування органів кримінальної юстиції в Україні; застосовувати сучасні методи дослідження і 

аналізу проблемних питань, що виникають під час реалізації суб’єктами кримінальної юстиції своїх 

повноважень; визначати проблематику та проводити наукові дослідження, пов’язані із вдосконаленням 

функціонування органів кримінальної юстиції в Україні; аналізувати і застосовувати положення як 

національного так і зарубіжного законодавства щодо функціонування кримінальної юстиції. 

 

Тематичний і календарний план вивчення дисципліни 

 

№ 

Тижн 

я 

Тема лекції
*
 Тема практичного і 

семінарського 

заняття
*
 

Самостійна робота студентів 

Зміст Год. Література 

1 2 3 4 5 6 

1 Загальна Загальна Опрацювання лекційного 7 1, с.4-14; 
 характеристика характеристика матеріалу та   нормативно-  3, с.5-6; 
 кримінальної юстиції кримінальної юстиції правових актів, підготовка  4, с. 4-21 
 України та система її України та система її до семінарського заняття за  1 
 органів. органів. темою № 1   

2 Кримінальна юстиція Кримінальна юстиція в Опрацювання лекційного 7 1, с.15-24; 
 в механізмі протидії механізмі протидії матеріалу та   нормативно-  2, с.20-29; 
 злочинності. злочинності. правових актів, підготовка  4, с.22-31 
    Вибір тематики       

рефератів. 

до семінарського заняття за 
темою № 2 

  

      

3 Стан та основні Стан та основні Опрацювання лекційного 8 1,с.25-32, 
 тенденції злочинності тенденції злочинності в матеріалу та   нормативно-  2, с.30-38; 
 в Україні. Україні. правових актів, підготовка  5, с.48-59 
   до семінарського заняття за   

   темою № 3   

4 Діяльність органів Діяльність органів Опрацювання лекційного 8 2, с,39-52; 
 кримінальної юстиції кримінальної юстиції з матеріалу та   нормативно-  5,с, 60-73 
 з протидії протидії злочинності та правових актів, підготовка   

 злочинності та її її правове до семінарського заняття за   

 правове забезпечення. темою № 4   

 забезпечення.     

5 Стадії кримінального Стадії кримінального Опрацювання лекційного 8 1, с 71-88; 
 судочинства. судочинства. матеріалу та   нормативно-  2, с. 53-61; 
   правових актів, підготовка  4, с.79-82 
   до семінарського заняття за   

   темою № 5 та контрольної   

   роботи за темами № 1-6   

6 Ювенальна юстиція Ювенальна юстиція та Опрацювання лекційного 7 2, с. 67-88; 
 та кримінальне кримінальне матеріалу та   нормативно-  3, с. 98-112; 
 судочинство. судочинство. правових актів, підготовка  4, с.83-89 
   до семінарського заняття за   

   темою № 6   

7 Правова основа Правова основа Опрацювання лекційного 8 2, с.89-99; 
 діяльності діяльності прокуратури матеріалу та   нормативно-  4, с.90-101; 
 прокуратури та та Служби безпеки правових актів, підготовка  5, с.151-174 
 Служби безпеки України до семінарського заняття за   

 України  темою № 7.Підготовка до 
захист рефератів. 

  

8 Правова основа Правова основа Опрацювання лекційного 8 1, с. 104-112; 
 діяльності  діяльності адвокатури. матеріалу та нормативно-  3, с.141-156 



 адвокатури. Захист рефератів. правових актів, підготовка 

до семінарського заняття за 

темою № 8. Підготовка до 

захисту рефератів. 

  

9 Міжнародна  Міжнародна Опрацювання лекційного 8 2, с. 113-118; 
 організація  організація матеріалу та   нормативно-  3, с. 157-189 
 кримінальної поліції кримінальної поліції – правових актів, підготовка  4, с. 136-154 
 – Інтерпол.  Інтерпол. до семінарського заняття за   

   Захист рефератів. темою № 9   

   Всього за семестр 69  

Примітка: 
*
Лекції проводяться по одній годині один раз в два тижні, а семінарські заняття – по дві години в 

тиждень. 
Політика дисципліни. 

Дисципліна передбачає вивчення  засад функціонування органів кримінальної юстиції. Ця дисципліна 

тісно переплітається з багатьма правничими дисциплінами та складає підґрунтя для розуміння їх змісту. При 

вивченні цієї дисципліни робиться ставка на поєднання традиційних (звичних) форм роботи – лекція, 

обговорення питань семінару, а також використовуватимуться робота з текстами, організація диспутів, 

написання творчого завдання-есе з тем, що не мають грифу обмеження.  Тому студент зобов’язаний відвідувати 

лекції і практичні заняття згідно з розкладом, не запізнюватися на заняття, курсову роботу та інші домашні завдання 

виконувати відповідно до графіка. Пропущене практичне заняття студент зобов’язаний опрацювати самостійно 

у повному обсязі і відзвітувати перед викладачем не пізніше, ніж за тиждень до чергової атестації. До практичних 

занять студент має підготуватися за відповідною темою і проявляти активність.  

 

Критерії оцінювання результатів навчання. 
Кожний вид роботи з дисципліни оцінюється за чотирибальною шкалою. Семестрова підсумкова 

оцінка визначається як середньозважена з усіх видів навчальної роботи, виконаних і зданих позитивно з 

урахуванням коефіцієнта вагомості і встановлюється в автоматизованому режимі після внесення викладачем 

усіх оцінок до електронного журналу. При оцінюванні знань студентів використовуються різні засоби 

контролю, зокрема: усне опитування; засвоєння теоретичного матеріалу з тем перевіряється тестовим 

контролем; якість виконання, набуття теоретичних знань і практичних навичок перевіряється шляхом 

розв’язання задач та захисту курсової роботи. Оцінка, яка виставляється за практичне заняття, складається з 

таких елементів: знання теоретичного матеріалу з теми; вміння студента обґрунтувати прийняті рішення та 

розв’язувати задачі; своєчасне виконання домашніх завдань з теми. 

Захист реферату здійснюється публічно перед студентами групи та викладачем відповідно до графіка. 

 

Структурування дисципліни за видами робіт і оцінювання результатів навчання 

студентів денної форми навчання у семестрі за ваговими коефіцієнтами 

Аудиторна робота Самостійна, 

індивідуальна 

робота 

Семестровий 

контроль, 
іспит 

8  За 

рейтингом Семінарські заняття Контрольна 

робота 

Тестовий контроль:  

УО (мінімальна кількість оцінок 

усього опитування – 6) 

КР Т К  

ВК: 0,4 0,2 0,2 0,2 

 

Оцінювання тестових завдань 

Тестове завдання для кожного студента складається з десяти тестів, кожен з яких оцінюється чотирма балами. 

Максимальна сума балів, яку може набрати студент, складає 20. 

Оцінювання здійснюється за чотирибальною шкалою. 

Відповідність набраних балів за тестове завдання оцінці, що виставляється студенту, представлена у 

нижченаведеній таблиці. 

 

Сума балів за тестове завдання 1 – 10 11-20 21-30 31-40 

Оцінка 2 3 4 5 

Якщо відповідь на тестове завдання має 2-3 правильних значення, а студент зумів вказати частину з 

них, то сума балів у цьому випадку буде пропорціональна кількості правильних відповідей. Наприклад, у тесті є 

три правильних відповіді, а студент вказав лише дві з них, тоді він отримує за тестове завдання два бали з 

трьох. 

На тестування відводиться 15 хвилин. Правильні відповіді студент записує у талоні відповідей. При 

цьому усі графи для відповідей повинні бути заповнені цифрами, що відповідають правильним, на погляд 

студента, відповідям. Через 15 хвилин студенти здають викладачу завдання з талонами відповідей. Викладач на 

наступному занятті оголошує результати тестування. 



Якщо студент отримав негативну оцінку, то він повинен перездати її у встановленому порядку, але 

обов’язково до терміну наступного контролю. У випадку, коли студент не виконав індивідуальний план з 

дисципліни у заплановані терміни без поважних причин, то під час відпрацювання заборгованості при 

позитивній відповіді йому виставляється мінімальна оцінка „задовільно”. 

 
 

Співвідношення вітчизняної шкали оцінювання і шкали оцінювання ЄКТС 

Оцінка 

ECTS 

Інституційна 

шкала балів 

Інституційна 

оцінка 

Критерії оцінювання 

A 4,75-5,00 5 

 
З

ар
ах

о
в
ан

о
 

Відмінно – глибоке і повне опанування навчального матеріалу і 

виявлення відповідних умінь та навиків. 

B 4,25-4,74 4 Добре – повне знання навчального матеріалу з кількома 

незначними помилками. 

С 3,75-4,24 4 Добре – в загальному правильна відповідь з двома-трьома 

суттєвими помилками. 

D 3,25-3,74 3 Задовільно – неповне опанування програмного матеріалу, але 

достатнє для практичної діяльності за професією. 

E 3.00-3,24 3 Задовільно – неповне опанування програмного матеріалу, що 

задовольняє мінімальні критерії оцінювання 

FX 2,00-2,99 2 

 ез
ар

ах
о

в
ан

о
 

Незадовільно – безсистемність одержаних знань і неможливість 

продовжити навчання без додаткових знань з дисципліни 

F 0,00-1,99 2 Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота і повторне 

вивчення дисципліни. 

 

Питання для підсумкового контролю з навчальної дисципліни 

1. Загальна характеристика кримінальної юстиції України та система її органів. 

2. Поняття та значення кримінальної юстиції. 

3. Місце та роль кримінальної юстиції у правовій системі України. 

4. Система органів кримінальної юстиції та їх функції. 

5. Концепція реформування кримінальної юстиції України. 

6. Поняття кримінального проступку та його співвідношення зі злочином. 

7. Кримінальне переслідування, поняття місце та роль у системі кримінальної юстиції. 

8. Сучасна система міжнародної кримінальної юстиції. 

9. Кримінальна юстиція в механізмі протидії злочинності. 

10. Поняття та кримінологічні ознаки злочинності. 

11. Показники злочинності. 

12. Латентна злочинність та її види. 

13. Поняття і форми протидії злочинності. 

14. Механізм спеціальної протидії злочинності. 

15. Місце кримінальної юстиції в механізмі протидії злочинності. 

16. Діяльність органів кримінальної юстиції з протидії злочинності та її правове забезпечення. 

17. Основні принципи процесуальної діяльності органів кримінальної юстиції з протидії злочинності. 

18. Нормативно-правове забезпечення протидії злочинності. 

19. Координація протидії злочинності. 

20. Роль органів кримінальної юстиції у протидії злочинності. 

21. Кримінальне судочинство в Україні. 

22. Поняття кримінального судочинства. 

23. Стадії кримінального судочинства. 

24. Процесуальний статус судді, слідчого судді. 

25. Загальні положення здійснення кримінального судочинства за новим КПК України. 

26. Суд присяжних. 

27. Ювенальна юстиція та кримінальне судочинство. 

28. Поняття прокуратури та її роль в системі кримінальної юстиції України. 

29. Правова основа діяльності прокуратури. 

29. Основні принципи організації і діяльності прокуратури. 

30. Функції прокуратури. 

31. Підтримання державного обвинувачення як функція прокуратури. 
32. Повноваження прокурора у судовому процесі. 

33. Нагляд за дотриманням законів органами, які здійснюють досудове розслідування і оперативно- 

розшукову діяльність. 

34. Нагляд за додержанням законів під час виконання судових рішень. 

35. Органи досудового розслідування. 

36. Принципи діяльності органів досудового розслідування в України. 



37. Компетенція слідчих підрозділів органів прокуратури, органів внутрішніх справ, органів безпеки, 

органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, державного бюро розслідувань. 

38. Національна поліція України і функції. 

39. Основні напрямки діяльності Нацполіцї. 

40. Правове регулювання діяльності органів безпеки. 

41. Правова основа діяльності адвокатури. Завдання адвокатури. 

42. Принципи та засади адвокатської діяльності. 

43. Організаційні форми адвокатської діяльності. 

44. Адвокатська діяльність та її види. Правове регулювання адвокатської адвоката. 

45. Кримінально-процесуальна діяльність адвоката. 

46. Міжнародна організація кримінальної поліції – Інтерпол. 

47. Форми міжнародного співробітництва у сфері боротьби із злочинністю. 48. Основні завдання 

Інтерполу. 

49. Правові засади функціонування Інтерполу. 

50. Статут міжнародної організації кримінальної поліції Інтерпол. 51. Принципи організації і діяльності 

Інтерполу. 

52. Головні напрямки діяльності Інтерполу 

53. Система органів Інтерполу. 

54. Національне центральне бюро Інтерполу в Україні (Укрбюро Інтерполу). 

 

Рекомендована література 

Основна література 

1. Бурбика, М. М. Судові та правоохоронні органи (у схемах і таблицях) [Текст] : навч. посіб. / М. М. Бурбика, 

М. С. Уткіна. – Суми : СумДУ, 2016. – 123 с.. 

2. Бараннік, Р. В. Судові, правоохоронні та правозахисні органи України [Текст] : навчальний посібник 

/ Р. В. Бараннік ; Міністерство освіти і науки України. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : КНТ, 2011. – 352 с. 
3. Міщенко С.Г. Роль кримінальної юстиції в протидії злочинності: дис..канд. юрид. наук (12.00.08) / Нац. акад. 

прокуратури України. – К., 2011 -22 с. 

4. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. за ред. 

М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. К. : Юрид. думка, 2018. 1316 с. 

5. Кримінальний кодекс України з постатейним коментарем, висновками Верховного Суду України / упоряд. С. 

Г. Туманов. – Х. : Право, 2019. – 792 с. 

 

Додаткова література 

6. Конституція України : Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР Верховна Рада України. 

7. Кримінальний кодекс України прийнятий 5 квітня 2001 р. URL. www.zakon.rada.gov.ua 

8. Про національну поліцію : Закон України від 2 червня 2015 р. № 580-VIII. URL : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/580-19. 
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