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СИЛАБУС 

Судові та правоохоронні органи України 
(назва освітньої компоненти (дисципліни) 

1) Шифр за освітньою програмою: ОК8 

2) Навчальний рік: 2021-2022 

3) Освітній рівень: бакалавр 

4) Форма навчання: денна, заочна, дуальна, дистанційна, змішана 

5) Галузь знань: 08 ПРАВО 

6) Спеціальність, назва освітньої програми: 081 «Право», ОПП «Будівельне та містобудівне право» 

8) Статус освітньої компоненти: обов’язкова  

9) Семестр: ІІ 

11) Контактні дані викладача:  

Асист. Вангородська Г.І. 

Ауд. 431 Центрального корпусу КНУБА 

Профіль на сайті КНУБА: http://www.knuba.edu.ua/?page_id=47977 

Контакти: (096)265-84-20;  

E-mail: vangorodska.ai@knuba.edu.ua 
12) Мова викладання: українська 

 

13) Пререквізити: «Конституційне право України» (І сем.) 

 

14) Мета курсу: засвоєння основних теоретико-правових положень, що стосуються сутності та завдань 

правоохоронної діяльності, її напрямків і видів; характеристики судової влади та змісту діяльності судових 

органів; поняття, системи та організації правоохоронних органів; системи законодавчих та інших нормативних 

актів, які регламентують організацію та діяльність судових та правоохоронних органів; статусу суддів; 

характеристики повноважень працівників прокуратури України, органів Національної поліції, Служби безпеки 

України, Державної прикордонної служби України, органів та установ Міністерства юстиції України, 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій, особливостей взаємодії судових та правоохоронних 

органів з іншими державними органами і об’єднаннями громадян; особливості нотаріальної та адвокатської 

діяльності як видів (правозахисної) правоохоронної діяльності; форм забезпечення законності в правоохоронній 

діяльності. 

 

 

15) Результати навчання: 

№ Програмний результат навчання  
Метод перевірки 

навчального ефекту 

Форма 

проведення 

занять 

Посилання на 

програмні 

компетентності 
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1. ПРН2. Здійснювати аналіз суспільних процесів у 

контексті аналізованої проблеми і демонструвати 

власне бачення шляхів її розв’язання. 

Обговорення під час 

занять, тематичне 

дослідження, 

контрольна робота, 

есе, тестування 

Лекція, 

практичні 

заняття 

ІК 

ЗК1 

ЗК2 

ЗК3 

ЗК8 

СК4 

СК7 

СК8 

СК10 

СК13 

ДСК2 

ДСК4 

3. ПРН4. Формулювати власні обґрунтовані 

судження на основі аналізу відомої проблеми. 

Обговорення під час 

занять, захист 

індивідуального 

завдання, есе, 

тестування 

Лекція, 

практичні 

заняття 

ІК 

ЗК1 

ЗК2 

ЗК3 

ЗК8 

СК4 

СК7 

СК8 

СК10 

СК14 

ДСК2 

ДСК4 

4. ПРН5. Давати короткий висновок щодо окремих 

фактичних обставин (даних) з достатньою 

обґрунтованістю. 

Обговорення під час 

занять, захист 

індивідуального 

завдання, есе, 

тестування 

Лекція, 

практичні 

заняття 

ІК 

ЗК1 

ЗК2 

ЗК3 

ЗК8 

СК1 

СК4 

СК7 

СК8 

СК10 

СК13 

5. ПРН6. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, 

аналізуючи відому проблему. 

Обговорення під час 

занять, захист 

індивідуального 

завдання, есе, 

тестування 

Лекція, 

практичні 

заняття 

ІК 

ЗК1 

ЗК2 

ЗК8 

СК2 

СК4 

СК7 

СК8 

СК13 

СК14 

7. ПРН8. Використовувати різноманітні 

інформаційні джерела для повного і всебічного 

встановлення певних обставин. 

Обговорення під час 

занять, захист 

індивідуального 

завдання, есе, 

тестування 

Лекція, 

практичні 

заняття 

ІК 

ЗК1 

ЗК3 

СК4 

СК7 

СК8 

СК10 

СК13 

СК14 



Київський національний університет 

будівництва і архітектури 

Кафедра політичних наук і права 

 

081 «Право» 

«Будівельне та 
містобудівне право»  

Сторінка 1 з 4 

8. ПРН12. Доносити до респондента матеріал з 

певної проблематики доступно і зрозуміло. 

Обговорення під час 

занять, захист 

індивідуального 

завдання, есе, 

тестування 

Лекція, 

практичні 

заняття 

ІК 

ЗК1 

ЗК3 

ЗК8 

СК4 

СК7 

СК8 

СК14 

9. ПРН13. Пояснювати характер певних подій та 

процесів з розумінням професійного та 

суспільного контексту. 

Обговорення під час 

занять, захист 

індивідуального 

завдання, есе, 

тестування 

Лекція, 

практичні 

заняття 

ІК 

ЗК1 

ЗК2 

СК4 

СК7 

СК8 

СК10 

СК14 

ДСК1 

ДСК2 

11. ПРН18. Виявляти знання і розуміння основних 

сучасних правових доктрин, цінностей та 

принципів функціонування національної правової 

системи. 

Обговорення під час 

занять, захист 

індивідуального 

завдання, есе, 

тестування 

Лекція, 

практичні 

заняття 

ІК 

ЗК2 

ЗК3 

СК1 

СК2 

СК4 

СК7 

СК8 

СК13 

СК16 

ДСК1 

12. ПРН19. Демонструвати необхідні знання та 

розуміння сутності та змісту основних правових 

інститутів та норм фундаментальних галузей 

права. 

Обговорення під час 

занять, захист 

індивідуального 

завдання, есе, 

тестування 

Лекція, 

практичні 

заняття 

ІК 

ЗК2 

ЗК3 

СК1 

СК4 

СК7 

СК8 

СК10 

СК16 

ДСК1 

ДСК2 

13. ПРН20. Пояснювати природу та зміст основних 

правових явищ і процесів. 

Обговорення під час 

занять, захист 

індивідуального 

завдання, есе, 

тестування 

Лекція, 

практичні 

заняття 

ІК 

ЗК2 

ЗК3 

СК1 

СК4 

СК7 

СК8 

СК13 

СК16 

14. ПРН21. Застосовувати набуті знання у різних 

правових ситуаціях, виокремлювати юридично 

значущі факти і формувати обґрунтовані правові 

висновки. 

Обговорення під час 

занять, захист 

індивідуального 

завдання, есе, 

тестування 

Лекція, 

практичні 

заняття 

ІК 

ЗК1 

ЗК3 

СК4 

СК7 

СК8 

СК13 

ДСК2 

ДСК4 

 

За підсумками вивчення дисципліни студент повинен: 
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знати:  

 систему правоохоронних органів; 

 зміст і напрямки правоохоронної діяльності ; 

 ознаки правоохоронної діяльності: 

 організацію діяльності судових, правоохоронних і правозахисних органів; 

 нормативно-правові акти, які регулюють діяльність правоохоронних та судових органів; 

 нормативно-правові акти, які визначають систему правоохоронних та судових органів; 

 організаційно-правові основи діяльності як державних, так й недержавних органів, які виконують 

правоохоронні завдання та здійснюють правосуддя, основи взаємодії правоохоронних органів України 

між собою та з міжнародними органами, які захищають права громадян та протидіють злочинності.  

вміти :  

 тлумачити чинне законодавство стосовно завдань, системи, структури та організації роботи судових та 

правоохоронних органів;  

 аналізувати правові акти, які регламентують діяльність судових та правоохоронних органів України;  

 використовувати спеціальну літературу, обробляти, систематизувати, зберігати та використовувати 

отриману інформацію, проводити її порівняльно-правовий аналіз та використовувати її на практиці.  

 
 

 

16) Структура курсу: 

Лекції, 

год. 

Практичні 

заняття, 

год. 

Лабораторні 

заняття, 

год. 

Курсовий проект/ 

курсова робота 

РГР/Контрольна 

робота 

Самостійні робота 

здобувача, 

год. 

Форма 

підсумко-

вого 

контролю 

40 40  контрольна робота - 1 55 залік 

Сума годин: 135 

Загальна кількість кредитів ЕСТS  4,5 

Кількість годин (кредитів ЕСТS) аудиторного навантаження: 80 

 
17) Зміст курсу:  

 
Модуль 1. ОРГАНИ СУДОВОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ  

Змістовий модуль 1. «Судові та правоохоронні органи України» як навчальна дисципліна  

Тема 1. Предмет, основні поняття та джерела курсу «Судові та правоохоронні органи України». Правосуддя та 

його принципи. Судочинство в Україні. 

Змістовий модуль 2. Загальна характеристика судової влади України 

Тема 2. Судова система України 

Тема 3. Правовий статус суддів в Україні. Забезпечення діяльності судів України 

Модуль 2. ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ УКРАЇНИ 

Змістовий модуль 3. Структура та функціонування правоохоронних органів України 

Тема 4. Система, структура та функції прокуратури України та Служби безпеки України 

Тема 5. Органи системи МВС України. Органи доходів та зборів України 

Тема 6. Міністерство юстиції України та його органи 

7. Правоохоронна діяльність інших органів в Україні 

Модуль 3. ПРАВОЗАХИСНІ ОРГАНИ УКРАЇНИ 

Змістовий модуль 4. Нотаріальна та адвокатська діяльності як види (правозахисної) правоохоронної діяльності 

Тема 8. Нотаріат і нотаріальна діяльність в Україні 

Тема 9. Адвокатура та адвокатська правозахисна діяльність 

 

Тематика контрольних робіт: 

1. Поняття та основні риси системи судів загальної юрисдикції.  

2. Поняття «ланка судової системи», її характеристика.  

3. Поняття «судова інстанція», її характеристика.  

4. Колегіальний і одноособовий розгляд судових справ.  

5. Суди загальної юрисдикції. Порядок утворення, склад і повноваження.  

6. Порядок призначення (обрання) суддів на посаду.  
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7. Апеляційні суди. Порядок утворення, склад та повноваження.  

8. Вищі спеціалізовані суди, порядок утворення та повноваження.  

9. Господарські суди України, їх характеристика.  

10. Вища Рада правосуддя: особливості діяльності та повноважень.  

11. Адміністративні суди України, їх характеристика.  

12. Верховний суд України. Склад та повноваження.  

13. Президія Верховного суду України. Порядок утворення, склад та повноваження.  

14. Вища кваліфікаційна комісія суддів України. Склад та повноваження.  

15. Завдання і функції органів державної безпеки України.  

16. Державна судова адміністрація України: повноваження і особливості діяльності.  

17. Вища кваліфікаційна комісія суддів України: склад і повноваження.  

18. Органи суддівського самоврядування, їх повноваження.  

19. Міністерство внутрішніх справ в системі правоохоронних органів України.  

20. Завдання та принципи діяльності Державної прикордонної служби України.  

21. Склад та повноваження Верховного суду України.  

22. Національна гвардія України як військове формування з правоохоронними функціями.  

23. Повноваження Кримінально – виконавчої інспекції України.  

24. Вимоги, які ставляться до суддів Верховного Суду України.  

25. Територіальні органи юстиції України. Завдання функції та повноваження.  

26. Служба безпеки України. Завдання, функції та повноваження.  

27. Поняття правосуддя і його особливі ознаки. Суд як орган правосуддя.  

28. Принципи судочинства та їх функціональне призначення.  

29. Поняття й основні риси системи судів загальної юрисдикції.  

30. Загальні суди. Поняття «ланка судової системи» і «судова інстанція».  

31. Діюча система судів загальної юрисдикції в Україні.  

32. Завдання та основні принципи діяльності Верховного суду України.  

33. Порядок утворення, склад і повноваження Національної поліції України.  

34. Провадження у справах в Конституційному Суді  

35. Вимоги, які ставляться до кандидатів на посади прокурорів, гарантії їхньої діяльності.  

36. Повноваження Голови Державної кримінально – виконавчої інспекції України. 

37. Вимоги, які ставляться до кандидатів на посаду судді. Обов’язки суддів.  

38. Органи, які відповідальні за формування суддівського корпусу в Україні.  

39. Гарантії незалежності суддів.  

 

Індивідуальне завдання підлягає захисту студентом на заняттях, які призначаються додатково. 

Індивідуальне завдання може бути виконане у різних формах. Студенти можуть зробити його у вигляді 

реферату. Реферат повинен мати обсяг 18-24 сторінок А4 тексту (кегль Times New Roman, шрифт 14, інтервал 

1,5), включати план, структуру основної частини тексту відповідно до плану, висновки і список літератури, 

складений відповідно до ДСТУ 8302:2015. Водночас індивідуальне завдання може бути виконане в інших формах, 

наприклад, у вигляді презентації у форматі Power Point. В цьому разі обсяг роботи визначається індивідуально – 

залежно від теми. 

Література, що рекомендується для виконання індивідуального завдання, наведена, а в електронному 

вигляді вона розміщена на Освітньому сайті КНУБА, на сторінці кафедри політичних наук і права. 

Як виконання індивідуального завдання за рішенням викладача може бути зарахована участь студента у 

міжнародній або всеукраїнській науково-практичній конференції з публікацією у матеріалах конференції тез на 

одну з тем, дотичних до змісту дисципліни, або публікація статті на одну з таких тем в інших наукових виданнях. 

Текст індивідуального завдання подається викладачу не пізніше, ніж за 2 тижні до закінчення семестру. 

Заняття із захисту індивідуальних завдань призначаються не пізніше, ніж за 1 тиждень до закінчення семестру. 

Викладач має право вимагати доопрацювання індивідуального завдання, якщо воно не відповідає вимогам. 

 

Питання підсумкового контроля: 

1. Поняття правоохоронної діяльності й правоохоронних органів України.  

2. Предмет дисципліни «Судові та правоохоронні органи України», її система і співвідношення з 

іншими юридичними дисциплінами.  

3. Основні джерела курсу «Судові та правоохоронні органи України».  

4. Взаємовідносини судових і правоохоронних органів з іншими державними органами.  

5. Загальна характеристика правоохоронних органів в Україні.  

6. Завдання і функції правоохоронних органів України.  

7. Нормативно-правове регулювання діяльності правоохоронних органів в Україні.  

8. Правове забезпечення діяльності судових органів в Україні  
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9. Взаємозв’язок навчальної дисципліни «Судові та правоохоронні органи» з іншими 

юридичними науками.  

10. Поняття правосуддя і його особливі ознаки. Суд як орган правосуддя. 

11. Принципи судочинства, їх поняття, види і практичне значення. 

12. Поняття й основні риси системи судів загальної юрисдикції. 

13. Загальні суди. Поняття «ланка судової системи» і «судова інстанція». Їхня характеристика. 

14. Чинна система судів загальної юрисдикції в Україні, її особливості. 

15. Завдання та функції Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. 

16. Порядок утворення, склад і повноваження Вищої Ради правосуддя. 

17. Поняття та особливості правового статусу суддів в Україні. 

18. Система адміністративних судів України, їх загальна характеристика. 

19. Завдання, принципи організації та система Вищих спеціалізованих судів України. 

20. Склад та повноваження Верховного Суду України.  

21. 21.Господарські суди України: склад та повноваження.  

22. 22.Організаційне забезпечення діяльності суддів. Державна судова адміністрація України. 

23. Загальні вимоги, які ставляться до суддів. Обов’язки суддів. 

24. Порядок призначення та обрання суддів в Україні. Гарантії незалежності суддів. 

25. Правові основи діяльності прокуратури України. Система органів прокуратури в Україні. 

26. Система, структура та організація діяльності органів прокуратури. 

27. Загальна характеристика основних завдань та функцій прокуратури. Принципи організації та 

діяльності прокуратури. 

28. Кадри органів прокуратури. Вимоги, які ставляться до осіб, призначених на посади прокурорів. 

Порядок їх призначення та звільнення з посади. Заохочення та відповідальність працівників прокуратури. 

29. Міністерство внутрішніх справ України: завдання, структура, повноваження.  

30. Національна поліція України: поняття, принципи діяльності, структура. 

31. Завдання та функції Національної поліції України. 

32. Національна гвардія України: поняття та принципи діяльності. 

33. Завдання та функції Національної гвардії України.  

34. Особливості керівництва Національною гвардією України в умовах мирного часу та воєнного 

стану.  

35. Державна прикордонна служба України: завдання, повноваження, структура.  

36. Державна служба України з надзвичайних ситуацій: структура, завдання, функції.  

37. Державна міграційна служба України: завдання, повноваження, структура. 

38. Державна податкова служба: завдання та повноваження. 

39. Державна митна служба: завдання та повноваження. 

40. Завдання, система й організація діяльності Служби безпеки України. 

41. Повноваження Голови Служби безпеки України, особливості його призначення та звільнення. 

42. Система органів та установ юстиції України, їх загальна характеристика. 

43. Міністерство юстиції України, його завдання, основні функції, повноваження. 

44. Система та структура Державного бюро розслідувань України. 

45. Повноваження Державної кримінально – виконавчої служби України. 

46. Повноваження Державної виконавчої служби України.  
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Ковалів М.В., Єсімов С.С., Назар Ю.С. та ін. Судові та правоохоронні органи України : навч. посіб. Львів : 
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20) Система оцінювання навчальних досягнень (розподіл балів): 

 

Поточне оцінювання та самостійна робота ІЗ Сума 

М1 М2 М3 

ЗМ1 ЗМ2 ЗМ3 ЗМ4 

10 20 20 20 30 100 

 

21) Умови допуску до підсумкового контролю: 

1. Консультації з дисципліни проводяться керівником курсу щотижнево у четвер о 15:20 в ауд. 432 

Центрального корпусу КНУБА.  

2. Студенту, який має підсумкову оцінку за дисципліну від 35 до 59 балів, призначається додаткова сесія. 

3. Студент, який не здав та/або не захистив індивідуальне завдання, не допускається до складання заліку. В 

цьому разі він повинен виконати та захистити індивідуальне завдання в період між основною та додатковою 

сесіями. 

6. Студент має право на оскарження результатів контроля (апеляцію). Правила подання та розгляду апеляції 

визначені внутрішніми документами КНУБА, які розміщені на сайті КНУБА та зміст яких доводиться до 

студентів на початку вивчення дисципліни. 
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22) Політика щодо академічної доброчесності: 

1. Списування під час тестування, які проводяться у письмовій формі, заборонені (в т.ч. із використанням 

мобільних девайсів). У разі виявлення фактів списування з боку студента він отримує інше завдання. У разі 

повторного виявлення призначається додаткове заняття для проходження тестування. 

2. Тексти індивідуальних завдань (в т.ч. у разі, коли вони виконуються у формі презентацій або в інших 

формах) перевіряються на плагіат. Для цілей захисту індивідуального завдання оригінальність тексту має 

складати не менше 70%. Виключення становлять випадки зарахування публікацій студентів у матеріалах 

наукових конференціях та інших наукових збірників, які вже пройшли перевірку на плагіат. 
23) Посилання на сторінку електронного навчально-методичного комплексу дисципліни: 

http://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=2921 

 


