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ВСТУП 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної 

дисципліни «Організація судових і правоохоронних органів 

України» для студентів напряму підготовки 6.030401 «Право» 

денної форми навчання призначені для ґрунтовного опрацювання 

студентами теоретичних тем навчальної дисципліни . 

Відповідно до зазначеного, курсова робота складається з 

теоретичної частини. 

Виконання студентами передбачених цими вказівками завдань 

розкриє розуміння ними основних положень щодо сутності 

адміністративного права, його зв’язок з державним управлінням. 

систему виконавчих органів,  правове положення суб’єктів, що її 

здійснюють, поняття та види державного управління, способи 

забезпечення законності. 

 

1. ГРАФІК ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Завдання на виконання курсової роботи доводяться студентам та 

контролюються викладачами відповідно до графіка, наведеного у 

табл. 1. 

 

Таблиця 1 

Графік виконання курсової роботи 

 

№ 

з/п 

Етапи роботи Тиждень 

виконання 

1 2 3 

1 Отримання завдання 2 

2 Погодження плану теоретичної частини 4 

3 Підготовка першої редакції вступу до 

теоретичної частини  

 

6 

4 Підготовка І розділу теоретичної частини 8 

5 Підготовка ІІ розділу теоретичної частини 10 

6 Підготовка ІІІ розділу теоретичної частини 12 

7 Підготовка висновків, анотації та уточнення 

вступу до теоретичної частини 

 

14 

1 2 3 

8 Оформлення курсової роботи та передача її на 

перевірку керівнику 

16 
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9 Усунення зауважень керівника 18 

10 Захист курсової роботи  19 

 

2. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 

Теоретична частина виконується студентами за однією із нижче 

наведених тем. Номер завдання визначається за порядковим 

номером списку в академічному журналі. 

 

1. Поняття і види правоохоронної діяльності і правоохоронних 

органів. 

2. Завдання правоохоронних органів в умовах формування правової 

держави. 

4. Система принципів правосуддя. 

5. Характеристика судової системи України. 

6. Суди загальної юрисдикції, їх повноваження.  

7.  Поняття про суд І-ої інстанції, склад суду, його повноваження. 

8.  Поняття про суд ІІ-ої інстанції, склад суду, його повноваження. 

9.  Судові системи України ХІХ-ХХ століття. 

10.  Вища кваліфікаційна комісія суддів України. 

11.  Дисциплінарна та інші види відповідальності суддів. 

12. Апеляційні та рівні їм суди в системі судових органів, порядок 

їх формування. 

13. Верховний Суд України – найвищий судовий орган, його склад. 

14.  Вищі спеціалізовані суди України. 

15. Конституційний суд України, його завдання. 

16. Основні принципи діяльності Конституційного Суду України. 

17. Суддівське самоврядування.  

18. Національна школа суддів України.   

19. Професійні судді, народні засідателі та присяжні. 

20. Основні завдання та функції прокуратури. 

21. Повноваження і структура органів внутрішніх справ. 

22. Завдання та повноваження спеціалізованих апеляційних судів. 

23. Інтерпол: основні завдання. 

24. Правозахисна діяльність та правозахисні органи. 

25. СБУ – орган спеціального призначення, його завдання. 

26.  Основні завдання та функції Вищої ради юстиції. 

27.  Загальне поняття про нотаріат. Система органів нотаріату. 

28.  Адвокатура – основні завдання. 
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29. Спеціальна правоохоронна діяльність. 

30. Повноваження Мін’юсту, його органів, виконавча служба. 

 

3. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Курсову роботу оформляють на стандартних аркушах паперу 

формату А 4 (210 х 297 мм). 

Поля: ліве, верхнє, нижнє – 20 мм, праве – 10 мм, абзац – 10 мм. 

Міжстроковий інтервал – 1,5. Нумерація аркушів, крім 

титульного і першого, справа, вверху. 

Кількість рядків на аркуші – 29 – 30. 

Шрифт 14, Times New Roman. 

Обсяг роботи 30 – 35 аркушів. 

Титульний аркуш оформляють згідно із зразком (Додаток А). 

Оформлення 1-го аркуша (Додаток Б): 

- зверху зліва - індекс УДК (жирним шрифтом); 

- через два міжстрокових інтервали – по центру: Ім’я та 
прізвище автора (жирним), нижче: – студент напряму підготовки 

6.030401 «Право», 1-го курсу, групи П-11, інституту економіки, 

менеджменту та права; 

- через два міжстрокових інтервали – по центру назва роботи 

(великі букви, жирним); 

- через два міжстрокових інтервали – анотація (5 – 6 рядків) – 

вирівнювання по ширині, абзац 10 мм (Слово анотація не друкують. 

Шрифт звичайний); 

- через два міжстрокових інтервали ключові слова (7 – 10) – 

фраза ключові слова жирним, після двох крапок самі ключові слова 

звичайним шрифтом, вирівнювання по ширині, абзац – 10 мм; 

Оформлення 2-го аркуша: 

ЗМІСТ: 

- слово зміст пишуть по центру великими жирними буквами; 

- решта змісту після двох міжстрокових інтервалів вирівнюють 

по ширині, абзац – 10 мм; 

- напроти кожної частини змісту, в правій частині аркуша, 

вказують сторінку, з якої вона починається. 

Оформлення назв структурних частин курсової роботи:  

ВСТУП (пишуть великими жирними буквами по центру); 

РОЗДІЛИ (слово розділ та його назву пишуть великими 

жирними буквами по центру). Розділи нумерують, крапку в кінці не 
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ставлять, наприклад – РОЗДІЛ 1, в наступному рядку пишуть назву 

розділу без крапки в кінці;      

Підрозділи (слово підрозділ не пишуть, але нумерують жирним 

шрифтом, в кінці крапку ставлять). Назву підрозділу, крім першої 

букви, наводять малими жирними буквами, наприклад: 1.1. 

Податкове навантаження (у кінці крапку не ставлять); 

ВИСНОВКИ (пишуть великими жирними буквами по центру); 

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА (пишуть великими жирними 

буквами по центру); 

ДОДАТКИ (пишуть великими жирними буквами по центру). 

Додатки нумерують великими буквами арабського алфавіту та 

через крапку цифрами, наприклад Додаток А.1 

ВСТУП, кожний РОЗДІЛ, ВИСНОВКИ, ВИКОРИСТАНУ 

ЛІТЕРАТУРУ, ДОДАТКИ розпочинають з нового аркуша. 

Між назвами розділу та підрозділу, назвою підрозділу, словами 

ВСТУП, ВИСНОВКИ, ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА та 

основним текстом повинно бути 2 інтервали;   

Оформлення тексту курсової роботи: 

ВСТУП – 1,5 – 2 аркуша – повинен включати – огляд попередніх 

робіт за тематикою що досліджується, обґрунтування актуальності 

дослідження, вибір об’єкта, предмета, мети, завдань та методів  

дослідження.  

ОСНОВНА ЧАСТИНА 

В кожній роботі повинно бути 2 або 3 розділи, що включають 

по 2-3 підрозділи (3 – 4 аркушів кожен підрозділ), розділи 

починають з нового аркуша, кожний розділ повинен містити 

короткий висновок (10-12 рядків).       

В роботі обов’язкове посилання в квадратних дужках на 

використану літературу, наприклад [4, с. 77]. Якщо наводять цитату 

повністю, то її необхідно взяти в лапки. 

Висновки подають на 1,5 – 2 аркушах.              

Список використаної літератури – оформляють згідно 

стандарту (5 – 8 одиниць, але тільки ті на, які є посилання в тексті). 

 

4. ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Теоретична частина: 

5 + (60 балів – оформлення відповідно до нормативу (зміст, вступ, 

актуальність, мета, завдання, аналіз попередніх досліджень, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7

постановка проблеми, результати (3 розділи по 3 підрозділи), повне 

розкриття теми, наявність власної думки, висновків та списку 

використаних літературних джерел);  

5 (56 балів – незначні зауваження до 1-го підрозділу); 

5 - (52 бали  – незначні зауваження до 2-х підрозділів); 

4+ (50 балів – незначні зауваження до 3-х підрозділів); 

4 ( 46 балів – незначні зауваження до 2-х розділів); 

4 - (40 балів – незначні зауваження до кожного розділу); 

3+ (36 балів -  не повністю розкрито 1-н розділ); 

3 (30 балів – не повністю розкрито 2-а розділи); 

3- (26 балів – не повністю розкрито всі розділи); 

2+ (20 балів – 1 розділ не розкрито зовсім); 

2 (16 балів – 2 розділи не розкрито зовсім); 

2- (10 балів – тему теоретичної частини не розкрито); 

Під час оцінювання вступ та висновки разом із списком 

використаних літературних джерел розглядаються як окремі 

розділи.  

Максимальна сума – 60 балів. 

 

Захист роботи: 

5+ (36 балів) – знання, розуміння та вміння пояснити наявний в 

роботі матеріал, робити власний аналіз, узагальнення та висновки); 

5 (33 балів) – студент допускає незначні помилки при поясненні 1-

го підрозділу;  

5- (30 балів) – студент допускає незначні помилки при поясненні 

двох підрозділів, або вступу;  

4+ (27 балів) – студент допускає незначні помилки при розкритті 

матеріалу 1-го розділу;  

4 (24 бали) – студент допускає незначні помилки при розкритті двох 

розділів, або вступу і висновків;  

4- (21 бал) - студент допускає незначні помилки при розкритті 

матеріалу теоретичної частини або поясненні задач; 

3+ (18 балів) – студент не може пояснити матеріал одного з 

розділів, вступу, або розв’язок 1 задачі; 

3 (15 балів) – студент не може пояснити матеріал двох розділів або 

двох задач; 

3- (12 балів) – студент не може пояснити матеріал трьох розділів, 

або трьох задач; 
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2+ (9 балів) – студент може пояснити тільки одну задачу та один 

розділ, або вступ; 

2 (6 балів) – студент може пояснити тільки одну задачу; 

2- (3 бали) – студент може пояснити матеріал тільки одного розділу. 

Своєчасність захисту – 4 бали. Максимальна сума 40 балів.    

Максимальна сума балів за курсову роботу 100 балів. 

Шкала оцінювання аналогічна до шкали, яка використовується до 

оцінювання засвоєння студентами теоретичного і практичного матеріалу. 

Якщо у двох роботах різних студентів зустрічається повтори – 

обидві роботи до захисту не допускаються. 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Базова 
1. Марочкін  І.Є.  Організація судових та правоохоронних 

органів. – К.: Знання, 2010. 

2. Бараннік Р.В. Судові, правоохоронні та правозахисні органи 

України. – К.: Кондор, 2011 

3. Тимченко С.М. Судові та правоохоронні органи 

України.Навч. пос. для студ.ВНЗ. – К.: ЦНЛ., 2004 

4. Ківалов C.В. Судоустрій України. – К.: Кондор, 2011 

Допоміжна 
1. Адвокатура в Україні: Збірник нормативних актів / Упо-

рядник С.Ф. Гончаренко. - К.: Юрінком Інтер, 2000. 

2. Законодавство України про судову і правоохоронну 

діяльність: Збірник нормативних актів / Відп. ред. В.С. Стефанюк. - 

К: Юрінком Інтер, 2001. - 352 с. 

3. Прокуратура в Україні: Збірник нормативних актів // Відп. 

ред. М.О. Потебенько. - К.: Юрінком Інтер, 2000. - 400 с. 

Інформаційні ресурси 

1.   Закон  УРСР  "Про судоустрій  України"  від 7  лютого 2002 

р. № 3018-ПІ. 

2.  Закон України "Про судоустрій і статус суддів" від 7 липня 

2010 р. № 2453-VI. 

3.  Закон України "Про Конституційний Суд України" від 16 

жовтня 1996 р. № 422/96-ВР. 

4.  Закон України "Про арбітражний суд" від 4 червня 1991 р. № 

1142-ХІІ. 
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5.   Закон України "Про Вищу раду юстиції" від 15 січня 1998 р. 

№ 22/98-ВР. 

8.  Закон України "Про державну виконавчу службу" від 24 

березня 1998 р. № 202/98-ВР. 

9.  Закон України "Про адвокатуру" від 19 грудня 1992 р. № 

2887-ХІІ. 

10. Закон України "Про прокуратуру" від 5 листопада 1991 р. № 

1789-ХИ. 

11.   Закон  України  "Про міліцію"  від 20 грудня  1990 р. № 

565-ХІІ. 

12.  Закон України "Про органи і служби у справах неповно-

літніх та спеціальні установи для неповнолітніх" від 24 січня 1995 р. 

№ 20/95-ВР. 

13.  Закон України "Про Службу безпеки України" від 25 бе-

резня 1992 р. № 2229-ХП. 

14. Закон України "Про державну охорону органів державної 

влади   України   та   посадових   осіб"   від   4   березня   1998   р. № 

160/98-ВР. 

16. Закон України "Про соціальний і правовий захист вій-

ськовослужбовців та членів їх сімей" від 20 грудня 1991 р. № 2011-

ХІІ. 

17. Закон України "Про пенсійне забезпечення військово-
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1.  Додаток А 

Приклад оформлення титульного аркуша 
Міністерство освіти і науки України 

Національний університет водного господарства та 

природокористування 

Навчально-науковий інститут економіки менеджменту та права 

Кафедра спеціальних юридичних дисциплін 

 

 

КУРСОВА РОБОТА 

з дисципліни «Організація судових і правоохоронних органів 

України»  

 

Тема теоретичної  частини: 

____________________________________________________ 

 Виконав: 

 

Студент ННІЕМП 

напряму підготовки «Право» 

__  курсу,  групи ________ 

Прізвище ім’я по-батькові 

№ в списку групи____ 

 

             Перевірив: 

 

Професор (доцент) кафедри 

спеціальних юридичних дисциплін 

_________________________________ 

                (оцінка) 

______________ 

_______________________________   

     (число)               (підпис)      

(прізвище та ініціали)    

 

 

Рівне-201__ р.  
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Додаток Б 

Приклад оформлення 1-го аркуша 
 

УДК 336.02 

 

Іванов Петро Васильович 

студент напряму підготовки 6.030401 «Право», 

1-го курсу, групи П-11(12), ННІЕМП 

 

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ, ЙОГО 

ЗАВДАННЯ 

 

 

У роботі  розглянуто Конституційний Суду України – як 

єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні,  його 

склад, повноваження та історію створення. 
 

 

 

Ключові слова: Конституційний Суд України, суддя 

Конституційного Суду України, Секретаріат Конституційного Суду 

України, конституційне подання, конституційне звернення, 

конституційне провадження, функції Конституційного Суду 

України, принципи діяльності Конституційного Суду України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


