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КАРТА ДИСЦИПЛІНИ (СИЛАБУС) 
 
1) НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ: СУДОВЫІ ТА ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ 

УКРАЇНИ 

 

2) Карта дисципліни дійсна протягом навчального року: 2020/2021 

3) Освітній рівень:  перший рівень вищої освіти (бакалавр) 

4) Форма навчання: денна 

5) Галузь знань: 08 «Право» 

6) Спеціальність: 081 «Право» 

8) Компонента спеціальності: обов’язкова  

9) Семестр: ІІ 

10) Цикл дисципліни: дисципліна профільної підготовки 

11) Викладачі (розробники карти): - проф., д.ю.н. Сердюк Н.А. 

Ауд. 431 Центрального корпусу КНУБА 

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

Контакти: (097)968-53-34;  

E-mail: serdyuk.na@knuba.edu.ua; serdyuk_natalia@ukr.net 

- асист., ліцензований адвокат Вангородська Г.І. 

Ауд. 431 Центрального корпусу КНУБА 

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

Контакти: (095)346-77-77;  

E-mail: vangorodska.ai@knuba.edu.ua; anna.vangorodskaja@gmail.com 

12) Мова навчання: українська 

13) Необхідні ввідні дисципліни: (що треба вивчити, щоб слухати цей курс) «Юридична деонтологія», 

«Конституційне право», «Історія держави і права України» 

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

правоохоронноі ̈діяльності, ії ̈напрямків і видів; характеристики судовоі ̈влади та змісту діяльності судових 

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

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

характеристики повноважень працівників прокуратури Украін̈и, органів Національноі ̈поліції, Служби безпеки 

України, Державної прикордонноі ̈служби Украін̈и, органів та установ Міністерства юстиціі ̈Украін̈и, 

Державноі ̈служби Украін̈и з надзвичайних ситуацій, особливостей взаємодіі ̈судових та правоохоронних 
органів з іншими державними органами і об’єднаннями громадян; особливості нотаріальної та адвокатської 

діяльності як видів (правозахисноі)̈ правоохоронноі ̈діяльності; форм забезпечення законності в правоохоронній 

діяльності. 
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15) Результати навчання: 

№ Програмний результат навчання  
Метод перевірки 

навчального ефекту 

Форма 

проведення 

занять 

Посилання на 

програмні 

компетентності 

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 

ЗК1 
ЗК2 
ЗК3 
СК4 
СК7 
СК8 
СК13 

3. ПРН4. Формулювати власні обґрунтовані 
судження на основі аналізу відомої проблеми. 

Обговорення під час 
занять, захист 

індивідуального 

завдання, есе, 

тестування 

Лекція, 
практичні 

заняття 

ЗК1 
ЗК2 

ЗК3 

СК4 

СК7 

СК8 

СК12 

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 

ЗК1 

ЗК2 

ЗК3 

СК1 

СК4 

СК7 
СК8 

СК12 

СК13 

5. ПРН6. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, 

аналізуючи відому проблему. 

Обговорення під час 

занять, захист 

індивідуального 

завдання, есе, 

тестування 

Лекція, 

практичні 

заняття 

ЗК1 

ЗК2 

ЗК3 

СК2 

СК4 

СК7 

СК8 

СК13 

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 

ЗК1 

ЗК3 

СК4 
СК7 

СК8 

СК12 

СК13 

8. ПРН12. Доносити до респондента матеріал з 

певної проблематики доступно і зрозуміло. 

Обговорення під час 

занять, захист 

індивідуального 

завдання, есе, 

тестування 

Лекція, 

практичні 

заняття 

ЗК1 

ЗК3 

СК4 

СК7 

СК8 

СК12 

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 

ЗК1 

ЗК2 

СК4 
СК7 

СК8 

СК12 
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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 

ЗК2 

ЗК3 

СК1 

СК2 

СК4 

СК7 

СК8 

СК12 

СК13 

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 

ЗК2 

ЗК3 

СК1 
СК4 

СК7 

СК8 

13. ПРН20. Пояснювати природу та зміст основних 

правових явищ і процесів. 

Обговорення під час 

занять, захист 

індивідуального 

завдання, есе, 

тестування 

Лекція, 

практичні 

заняття 

ЗК2 

ЗК3 

СК1 

СК4 

СК7 

СК8 

СК13 

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 

ЗК1 

ЗК3 

СК4 
СК7 

СК8 

СК12 

СК13 

 
За підсумками вивчення дисципліни студент повинен: 

знати:  

 систему правоохоронних органів; 

 зміст і напрямки правоохоронноі ̈діяльності ; 

 ознаки правоохоронноі ̈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 взаємодіі ̈правоохоронних органів Украін̈и 

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

вміти :  

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

правоохоронних органів;  

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

 використовувати спеціальну літературу, обробляти, систематизувати, зберігати та використовувати 
отриману інформацію, проводити ії ̈порівняльно-правовий аналіз та використовувати ії ̈на практиці.  

 

16) Форми занять та їх тривалість (кількість годин) 

 

Лекція Практичне заняття 
Лабораторні 

заняття 

Курсовий проект/ 

курсова робота 

РГР/Контрольна 

робота 

Самостійна робота 

студента 

 26 26  Контрольна робота  38 

 
Тема Лек

.год

. 

ПрЗ 

год. 

Літ-ра Звіт-ть 

студ. 
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Модуль 1 

ОРГАНИ СУДОВОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ 

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

1. Предмет, 

основні поняття 

та джерела 

курсу «Судові та 

правоохоронні 

органи 

України». 

Правосуддя та 

його принципи. 

Судочинство в 
Україні. 

1.1. Предмет 

дисципліни, ії ̈

структура, 

зв’язок з іншими 

юридичними 

дисциплінами. 

1.2. Поняття та 

завдання 

правоохоронноі ̈

діяльності. 
1.3. Основні 

джерела курсу. 

1.4. Поняття 

правосуддя та 

його характерні 

ознаки. 

Принципи 

правосуддя.  

1.5. Особливості 

судочинства в 

Україні. 

Принципи 
судочинства.  

2 2 Бублик Н.С. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Судові та 

правоохоронні органи України». Дніпро: ДДУВС, 2019. С. 3-11. 

URL: 

http://org2.knuba.edu.ua/pluginfile.php/112440/mod_resource/content/

1/konspekt_lekciy_bublik_2019.pdf. 

Бурбика М.М., Уткіна М.С. Судові та правоохоронні органи (у 

схемах і таблицях) : навчальний посібник. Суми : Сумський 

державний університет, 2016. С. 7-23. URL: 

http://org2.knuba.edu.ua/pluginfile.php/112442/mod_resource/content/

1/posibnik_u_shemah_burbyka_2016.pdf. 
Ковалів М.В., Єсімов С.С., Назар Ю.С. та ін. Судові та 

правоохоронні органи Украін̈и : навч. посіб. Львів: ЛьвДУВС, 

2016. С. 8-35. URL: 

http://org2.knuba.edu.ua/pluginfile.php/112443/mod_resource/content/

1/posibnik_kovaliv_2016.pdf. 

Лапкін А.В. Організація судових та правоохоронних органів 

Украін̈и : навч. посіб. у схемах. Вид. 7-ме, змін. і допов. Харків : 

Право, 2018. 168 с. URL: 

http://org2.knuba.edu.ua/pluginfile.php/112444/mod_resource/content/

1/shemy_lapkina_2018.pdf. 

Організація судових та правоохоронних органів : навч. посіб. : у 2 
ч. / за ред. Л.М. Москвич. 2-ге вид., переробл. і допов. Харків : 

Право. 2018. Ч. 1. Основи судоустрою. 244 с. 

Судові та правоохоронні органи України: Мультимедійний 

навчально-методичний посібник. Національна академія 

внутрішніх справ: 

https://arm.naiau.kiev.ua/books/spou_2019/info/vstup.html. 

Конституція Украін̈и. Відомості Верховноі ̈Ради Украін̈и. 1996. 

№30. Ст.141. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-вр#Text (дата 

звернення: 01.08.2020).  

Про доступ до судових рішень : Закон Украін̈и від 22.12.2005 р., 

№3262- IV. Відомості Верховноі ̈Ради Украін̈и. 2006. №15. Ст. 
585. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3262-15 (дата 

звернення: 01.08.2020).  

Проект Закона України «Про медіацію». Прийнято у першому 

читанні 15.07.2020 р. URL: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68877 (дата 

звернення: 01.08.2020). 

Виступ на 

ПрЗ, тест, 

есе 

Змістовий модуль 2. Загальна характеристика судової влади України 

2. Судова 

система Украін̈и 

2.1. Судова 

система: історія 

та сучасність. 

Система судів 
загальноі ̈

юрисдикціі.̈ 

Поняття судової 

ланки та судової 

інстанціі.̈ 

2.2. 

Організаційні 

засади системи 

судів загальноі ̈

юрисдикціі.̈ 

2.3. Місцеві 

4 4 Бублик Н.С. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Судові та 

правоохоронні органи України». Дніпро: ДДУВС, 2019. С. 11-51. 

URL: 

http://org2.knuba.edu.ua/pluginfile.php/112440/mod_resource/content/

1/konspekt_lekciy_bublik_2019.pdf. 

Бурбика М.М., Уткіна М.С. Судові та правоохоронні органи (у 
схемах і таблицях) : навчальний посібник. Суми : Сумський 

державний університет, 2016. С. 24-33. URL: 

http://org2.knuba.edu.ua/pluginfile.php/112442/mod_resource/content/

1/posibnik_u_shemah_burbyka_2016.pdf. 

Ковалів М.В., Єсімов С.С., Назар Ю.С. та ін. Судові та 

правоохоронні органи Украін̈и : навч. посіб. Львів : ЛьвДУВС, 

2016. С. 36-61. URL: 

http://org2.knuba.edu.ua/pluginfile.php/112443/mod_resource/content/

1/posibnik_kovaliv_2016.pdf. 

Лапкін А.В. Організація судових та правоохоронних органів 

Украін̈и : навч. посіб. у схемах. Вид. 7-ме, змін. і допов. Харків : 

Виступ на 

ПрЗ, тест, 

есе 
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суди. 

2.4. Апеляційні 

суди.  

2.5. Вищі 

спеціалізовані 

суди.  

2.6. Верховний 

Суд. 

2.7.  

Юрисдикція 

міжнародних 
судів в Україні. 

Право, 2018. 168 с. URL: 

http://org2.knuba.edu.ua/pluginfile.php/112444/mod_resource/content/

1/shemy_lapkina_2018.pdf. 

Організація судових та правоохоронних органів : навч. посіб. : у 2 

ч. / за ред. Л.М. Москвич. 2-ге вид., переробл. і допов. Харків : 

Право. 2018. Ч. 1. Основи судоустрою. 244 с. 

Судові та правоохоронні органи України: Мультимедійний 

навчально-методичний посібник. Національна академія 

внутрішніх справ: 

https://arm.naiau.kiev.ua/books/spou_2019/info/vstup.html. 

Конституція Украін̈и. Відомості Верховноі ̈Ради Украін̈и. 1996. 
№30. Ст.141. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-вр#Text (дата 

звернення: 01.08.2020).  

Про Вищий антикорупційний суд: Закон Украін̈и від 07.06.2018 р. 

№2447-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2447-19 (дата 

звернення: 01.08.2020). 

Про судоустрій і статус суддів : Закон Украін̈и від 2 червня 2016 

р. Відомості Верховноі ̈Ради Украін̈и. 2016. №31. Ст.545. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19/stru?lang=ru (дата 

звернення: 01.08.2020).  

Про третейські суди: Закон України від 11.05.2004 р. №1701-IV. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1701-15#Text (дата 

звернення: 01.08.2020). 

Про утворення Вищого суду з питань інтелектуальноі ̈власності: 

Указ Президента України від 29.09.2019 р. №299/2017. URL: 

https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/299/2017 (дата звернення: 

01.08.2020). 

Проект Закона України «Про медіацію». Прийнято у першому 

читанні 15.07.2020 р. URL: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68877 (дата 

звернення: 01.08.2020). 

3. Правовий 

статус суддів в 

Україні. 
Забезпечення 

діяльності судів 

України 

3.1. Правовий 

статус суддів в 

Україні. 

3.2. Загальні 

питання 

забезпечення 

діяльності та 

функціонування 
судової системи 

України.  

3.3. Завдання, 

склад та 

повноваження 

Вищоі ̈

кваліфікаційноі ̈

комісіі ̈суддів 

України. 

3.4. Формування 

та повноваження 

Вищоі ̈Ради 
правосуддя. 

3.5. 

2 24 Бублик Н.С. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Судові та 

правоохоронні органи України». Дніпро: ДДУВС, 2019. С. 51-69. 

URL: 
http://org2.knuba.edu.ua/pluginfile.php/112440/mod_resource/content/

1/konspekt_lekciy_bublik_2019.pdf. 

Бурбика М.М., Уткіна М.С. Судові та правоохоронні органи (у 

схемах і таблицях) : навчальний посібник. Суми : Сумський 

державний університет, 2016. С. 41-54. URL: 

http://org2.knuba.edu.ua/pluginfile.php/112442/mod_resource/content/

1/posibnik_u_shemah_burbyka_2016.pdf. 

Ковалів М.В., Єсімов С.С., Назар Ю.С. та ін. Судові та 

правоохоронні органи Украін̈и : навч. посіб. Львів : ЛьвДУВС, 

2016. С. 68-83. URL: 

http://org2.knuba.edu.ua/pluginfile.php/112443/mod_resource/content/
1/posibnik_kovaliv_2016.pdf. 

Лапкін А.В. Організація судових та правоохоронних органів 

Украін̈и : навч. посіб. у схемах. Вид. 7-ме, змін. і допов. Харків : 

Право, 2018. 168 с. URL: 

http://org2.knuba.edu.ua/pluginfile.php/112444/mod_resource/content/

1/shemy_lapkina_2018.pdf. 

Організація судових та правоохоронних органів : навч. посіб. : у 2 

ч. / за ред. Л.М. Москвич. 2-ге вид., переробл. і допов. Харків : 

Право. 2018. Ч. 1. Основи судоустрою. 244 с. 

Судові та правоохоронні органи України: Мультимедійний 

навчально-методичний посібник. Національна академія 

внутрішніх справ: 
https://arm.naiau.kiev.ua/books/spou_2019/info/vstup.html. 

Конституція Украін̈и. Відомості Верховноі ̈Ради Украін̈и. 1996. 
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Повноваження 

Державноі ̈

судової 

адміністраціі ̈

України. 

3.6. Суддівське 

самоврядування. 

3.7. Кадрове 

забезпечення 

судів. 

№30. Ст.141. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-вр#Text (дата 

звернення: 01.08.2020).  

Про Вищу раду правосуддя: Закон Украін̈и від 21 грудня 2016 р. 

№1798-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-19#Text 

(дата звернення: 01.08.2020).  

Про судоустрій і статус суддів : Закон Украін̈и від 2 червня 2016 

р. Відомості Верховноі ̈Ради Украін̈и. 2016. №31. Ст.545. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19/stru?lang=ru (дата 

звернення: 01.08.2020).  

Модуль 2 

ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ УКРАЇНИ 

Змістовий модуль 3. Структура та функціонування правоохоронних органів України 

4. Система, 
структура та 

функціі ̈

прокуратури 

України та 

Служби безпеки 

України 

4.1. Поняття 

прокурорськоі ̈

діяльності. 

Завдання та 

основні напрями 
діяльності 

прокуратури. 

4.2. Принципи 

організаціі ̈та 

діяльності 

прокуратури.  

4.3. Система та 

структура 

органів 

прокуратури.  

4.4.  

Функціі ̈та 
особливості 

діяльності 

Спеціалізованоі ̈

антикорупційноі ̈

прокуратури 

України. 

4.5. 

Вимоги до 

кандидатів на 

посаду 

прокурорів. 
Порядок іх̈ 

призначення та 

звільнення з 

посад.  

4.6. 

Дисциплінарна 

відповідальність 

прокурорів. 

4.7. Основні 

завдання та 

напрями 

діяльності 

4 4 Бублик Н.С. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Судові та 
правоохоронні органи України». Дніпро: ДДУВС, 2019. С. 166-

171. URL: 

http://org2.knuba.edu.ua/pluginfile.php/112440/mod_resource/content/

1/konspekt_lekciy_bublik_2019.pdf. 

Бурбика М.М., Уткіна М.С. Судові та правоохоронні органи (у 

схемах і таблицях) : навчальний посібник. Суми : Сумський 

державний університет, 2016. С. 55-64, 76-81. URL: 

http://org2.knuba.edu.ua/pluginfile.php/112442/mod_resource/content/

1/posibnik_u_shemah_burbyka_2016.pdf. 

Ковалів М.В., Єсімов С.С., Назар Ю.С. та ін. Судові та 

правоохоронні органи Украін̈и : навч. посіб. Львів : ЛьвДУВС, 
2016. С. 134-175. URL: 

http://org2.knuba.edu.ua/pluginfile.php/112443/mod_resource/content/

1/posibnik_kovaliv_2016.pdf. 

Лапкін А.В. Організація судових та правоохоронних органів 

Украін̈и : навч. посіб. у схемах. Вид. 7-ме, змін. і допов. Харків : 

Право, 2018. 168 с. URL: 

http://org2.knuba.edu.ua/pluginfile.php/112444/mod_resource/content/

1/shemy_lapkina_2018.pdf. 

Судові та правоохоронні органи України: Мультимедійний 

навчально-методичний посібник. Національна академія 

внутрішніх справ: 

https://arm.naiau.kiev.ua/books/spou_2019/info/vstup.html. 
Конституція Украін̈и. Відомості Верховноі ̈Ради Украін̈и. 1996. 

№30. Ст.141. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-вр#Text (дата 

звернення: 01.08.2020).  

Про запобігання корупціі:̈ Закон Украін̈и від 14 жовтня 2014 р. 

№1700-VII. Відомості Верховноі ̈Ради Украін̈и. 2014. №49. Ст. 

2056. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18 (дата 

звернення: 01.08.2020).  

Про прокуратуру: Закон Украін̈и від 14 жовтня 2014 р. URL: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1697-18 (дата звернення: 

01.08.2020).  
Про Службу безпеки Украін̈и: Закон Украін̈и від 28.12.2015 року 

№2229-12. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12#Text 

(дата звернення: 01.08.2020).  
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Служби безпеки 

України. 

Система і 

організація 

діяльності СБУ.  

5. Органи 

системи МВС 

України. Органи 

доходів та 

зборів Украін̈и 

5.1. Завдання і 

функціі ̈ МВС 
України в 

системі 

правоохоронних 

органів Украін̈и. 

5.2. Національна 

поліція: 

завдання, 

структура, 

повноваження. 

5.3. Національна 

гвардія Украін̈и: 
поняття, 

принципи 

діяльності, 

завдання, 

функціі ̈ та 

повноваження.  

5.4. Державна 

податкова 

служба. 

5.5. Державна 

митна служба: 

завдання, 
функціі ̈ та 

повноваження. 

5.6. Діяльність 

підрозділів 

податковоі ̈

міліціі ̈ у складі 

Державноі ̈

фіскальноі ̈

служби. 

4 4 Бублик Н.С. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Судові та 

правоохоронні органи України». Дніпро: ДДУВС, 2019. С. 104-

129. URL: 

http://org2.knuba.edu.ua/pluginfile.php/112440/mod_resource/content/

1/konspekt_lekciy_bublik_2019.pdf. 

Бурбика М.М., Уткіна М.С. Судові та правоохоронні органи (у 

схемах і таблицях) : навчальний посібник. Суми : Сумський 
державний університет, 2016. С. 65-75, 108-111. URL: 

http://org2.knuba.edu.ua/pluginfile.php/112442/mod_resource/content/

1/posibnik_u_shemah_burbyka_2016.pdf. 

Ковалів М.В., Єсімов С.С., Назар Ю.С. та ін. Судові та 

правоохоронні органи Украін̈и : навч. посіб. Львів: ЛьвДУВС, 

2016. С. 176-270. URL: 

http://org2.knuba.edu.ua/pluginfile.php/112443/mod_resource/content/

1/posibnik_kovaliv_2016.pdf. 

Лапкін А.В. Організація судових та правоохоронних органів 

Украін̈и : навч. посіб. у схемах. Вид. 7-ме, змін. і допов. Харків : 

Право, 2018. 168 с. URL: 
http://org2.knuba.edu.ua/pluginfile.php/112444/mod_resource/content/

1/shemy_lapkina_2018.pdf. 

Судові та правоохоронні органи України: Мультимедійний 

навчально-методичний посібник. Національна академія 

внутрішніх справ: 

https://arm.naiau.kiev.ua/books/spou_2019/info/vstup.html. 

Конституція Украін̈и. Відомості Верховноі ̈Ради Украін̈и. 1996. 

№30. Ст.141. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-вр#Text (дата 

звернення: 01.08.2020).  

Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. №2755-VI. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (дата звернення: 
01.08.2020).  

Про Національну гвардію Украін̈и: Закон Украін̈и від 13.03.2014 

р., №876-VII. Відомості Верховноі ̈Ради Украін̈и. 2014. №17. Ст. 

594. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/876-18 (дата 

звернення: 01.08.2020).  

Про Національну поліцію: Закон Украін̈и від 02.07.2015 року 

№580-VIII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/580-19 (дата 

звернення: 01.08.2020).  

Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 

18.02.1992 р. № 2135-ХІІ. Відомості Верховної Ради України. 

1992. № 22. Ст. 303. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-
12#Text (дата звернення: 01.08.2020). 

Положення про Державну митну службу Украін̈и: затв. 

Постановою Кабінету Міністрів Украін̈и від 06.03.2019 р. №227. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/227-2019-п#Text (дата 

звернення: 01.08.2020). 

Положення про Державну податкову службу Украін̈и: затв. 

Постановою Кабінету Міністрів Украін̈и від 06.03.2019 р. №227. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/227-2019-п#Text (дата 

звернення: 01.08.2020). 

Положення про Державну службу Украін̈и з надзвичайних 

ситуацій: затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 

16.12.2015 р. №1052. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1052-2015-п (дата звернення: 

01.08.2020).  
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Положення про єдину державну систему цивільного захисту: затв. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 р. №11. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/11-2014-п (дата 

звернення: 01.08.2020). 

Положення про Міністерство внутрішніх справ: затв. Постановою 

Кабінету Міністрів Украін̈и від 28.10.2015 р. №878. URL: 

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/248608057 (дата звернення: 

01.08.2020). 

Постанова Кабінету Міністрів України «Питання спрямування та 

координаціі ̈діяльності Державноі ̈служби з надзвичайних 

ситуацій» від 25.04.2014 р. №120. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/120-2014-п#Text (дата 

звернення: 01.08.2020). 

6. Міністерство 

юстиціі ̈ Украін̈и 

та його органи 

6.1. Система 

органів та 

установ юстиції 

України та іх̈ 

повноваження. 

Завдання та 

основні функції 
Міністерства 

юстиціі ̈Украін̈и. 

6.2. Основні 

напрямки 

діяльності 

Міністерства 

юстиціі ̈ Украін̈и 

та його органів. 

6.3. 

Міністерство 

юстиціі ̈Украін̈и, 

його склад.  
6.4. 

Повноваження 

територіальних 

органів юстиціі ̈

України.  

6.5. Державна 

пенітенціарна 

служба. 

2 2 Бурбика М.М., Уткіна М.С. Судові та правоохоронні органи (у 

схемах і таблицях) : навчальний посібник. Суми : Сумський 

державний університет, 2016. С. 90-93. URL: 

http://org2.knuba.edu.ua/pluginfile.php/112442/mod_resource/content/

1/posibnik_u_shemah_burbyka_2016.pdf. 

Ковалів М.В., Єсімов С.С., Назар Ю.С. та ін. Судові та 

правоохоронні органи Украін̈и: навч. посіб. Львів: ЛьвДУВС, 

2016. С. 335-373. URL: 

http://org2.knuba.edu.ua/pluginfile.php/112443/mod_resource/content/

1/posibnik_kovaliv_2016.pdf. 
Лапкін А.В. Організація судових та правоохоронних органів 

Украін̈и : навч. посіб. у схемах. Вид. 7-ме, змін. і допов. Харків : 

Право, 2018. 168 с. URL: 

http://org2.knuba.edu.ua/pluginfile.php/112444/mod_resource/content/

1/shemy_lapkina_2018.pdf. 

Судові та правоохоронні органи України: Мультимедійний 

навчально-методичний посібник. Національна академія 

внутрішніх справ: 

https://arm.naiau.kiev.ua/books/spou_2019/info/vstup.html. 

Конституція Украін̈и. Відомості Верховноі ̈Ради Украін̈и. 1996. 

№30. Ст.141. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-вр#Text (дата 
звернення: 01.08.2020).  

Про виконавче провадження: Закон України від 02.06.2016 р. 

№1404-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19#Text 

(дата звернення: 01.08.2020). 

Положення про Державну пенітенціарну службу України: затв. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 р. №225. 

URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/225-2014-%D0%BF (дата 

звернення: 01.08.2020). 

Виступ на 

ПрЗ, тест, 

есе 

7. 

Правоохоронна 

діяльність інших 

органів в 
Україні 

7.1. Державне 

бюро 

розслідувань: 

завдання і 

повноваження.  

7.2. Головне 

слідче 

управління 

фінансових 

розслідувань; 

Головне 
оперативне 

2 2 Бублик Н.С. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Судові та 

правоохоронні органи України». Дніпро: ДДУВС, 2019. С. 150-

166. URL: 

http://org2.knuba.edu.ua/pluginfile.php/112440/mod_resource/content/
1/konspekt_lekciy_bublik_2019.pdf. 

Бублик Н.С. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Судові та 

правоохоронні органи України». Дніпро: ДДУВС, 2019. С. 87-103. 

URL: 

http://org2.knuba.edu.ua/pluginfile.php/112440/mod_resource/content/

1/konspekt_lekciy_bublik_2019.pdf. 

Бурбика М.М., Уткіна М.С. Судові та правоохоронні органи (у 

схемах і таблицях) : навчальний посібник. Суми : Сумський 

державний університет, 2016. С. 82-89, 94-97, 112-119. URL: 

http://org2.knuba.edu.ua/pluginfile.php/112442/mod_resource/content/

1/posibnik_u_shemah_burbyka_2016.pdf. 

Лапкін А.В. Організація судових та правоохоронних органів 
Украін̈и : навч. посіб. у схемах. Вид. 7-ме, змін. і допов. Харків : 

Виступ на 

ПрЗ, тест, 

есе 



 

 

081 ОіО Будівельне та 
містобудівне 

право 

Сторінка 1 з 3 

управління; 

Головне 

управління 

власної безпеки.  

7.3. Національне 

антикорупційне 

бюро України. 

7.4. Виконавче 

провадження та 

його суб’єкти. 

7.5. Завдання та 
принципи 

діяльності 

органів охорони 

державного 

кордону.  

7.6. Державна 

служба Украін̈и 

з питань захисту 

персональних 

даних: завдання 

і повноваження.  

Право, 2018. 168 с. URL: 

http://org2.knuba.edu.ua/pluginfile.php/112444/mod_resource/content/

1/shemy_lapkina_2018.pdf. 

Судові та правоохоронні органи України: Мультимедійний 

навчально-методичний посібник. Національна академія 

внутрішніх справ: 

https://arm.naiau.kiev.ua/books/spou_2019/info/vstup.html. 

Конституція Украін̈и. Відомості Верховноі ̈ Ради Украін̈и. 1996. 

№30. Ст.141. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-вр#Text (дата 

звернення: 01.08.2020).  
Про виконавче провадження: Закон України від 02.06.2016 р. 

№1404-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19#Text 

(дата звернення: 01.08.2020). 

Про Державне бюро розслідувань: Закон Украін̈и від 12 листопада 

2015 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19#Text (дата 

звернення: 01.08.2020).  

Про Державну прикордонну службу Украін̈и : Закон України від 

03.04.2003 No 661-IV (зі змінами та доповненнями). Відомості 

Верховноі ̈ Ради Украін̈и. 2003. №27. Ст. 208. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/661-15 (дата звернення: 

01.08.2020).  
Про запобігання корупціі:̈ Закон Украін̈и від 14 жовтня 2014 р. 

№1700-VII. Відомості Верховноі ̈ Ради Украін̈и. 2014. №49. Ст. 

2056. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18 (дата 

звернення: 01.08.2020).  

Про Національне антикорупційне бюро: Закон Украін̈и від 14 

жовтня 2014 р. №1698-VII. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18 (дата звернення: 

01.08.2020). 

Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 

18.02.1992 р. № 2135-ХІІ. Відомості Верховної Ради України. 

1992. № 22. Ст. 303. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-

12#Text (дата звернення: 01.08.2020). 

Модуль 3 

ПРАВОЗАХИСНІ ОРГАНИ УКРАЇНИ 

Змістовий модуль 4. Нотаріальна та адвокатська діяльності як види (правозахисноі)̈ правоохоронноі ̈

діяльності 

8. Нотаріат і 

нотаріальна 

діяльність в 

Україні 

8.1. Поняття про 

нотаріат та його 

завдання. 

Основні 

напрямки 

діяльності 
нотаріату. 

Система 

нотаріальних 

органів і 

порядок іх̈ 

формування.  

8.2. Організація 

роботи в 

державних 

нотаріальних 

конторах. 

8.3. Приватна 

2 2 Бурбика М.М., Уткіна М.С. Судові та правоохоронні органи (у 

схемах і таблицях) : навчальний посібник. Суми : Сумський 

державний університет, 2016. С. 98-102. URL: 

http://org2.knuba.edu.ua/pluginfile.php/112442/mod_resource/content/

1/posibnik_u_shemah_burbyka_2016.pdf. 

Ковалів М.В., Єсімов С.С., Назар Ю.С. та ін. Судові та 

правоохоронні органи Украін̈и: навч. посіб. Львів: ЛьвДУВС, 

2016. С. 304-334. URL: 

http://org2.knuba.edu.ua/pluginfile.php/112443/mod_resource/content/

1/posibnik_kovaliv_2016.pdf. 
Комаров В.В., Баранкова В.В. Нотаріат в Україні: підручник. Х.: 

Право, 2011. 384 с. URL: 

http://org2.knuba.edu.ua/pluginfile.php/112532/mod_resource/content/

1/pidruchnik_komarov_2011.pdf. 

Лапкін А.В. Організація судових та правоохоронних органів 

Украін̈и : навч. посіб. у схемах. Вид. 7-ме, змін. і допов. Харків : 

Право, 2018. 168 с. URL: 

http://org2.knuba.edu.ua/pluginfile.php/112444/mod_resource/content/

1/shemy_lapkina_2018.pdf. 

Судові та правоохоронні органи України: Мультимедійний 

навчально-методичний посібник. Національна академія 

внутрішніх справ: 
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ПрЗ, тест, 

есе 



 

 

081 ОіО Будівельне та 
містобудівне 

право 

Сторінка 1 з 3 

нотаріальна 

діяльність.  

8.4. 

Повноваження 

нотаріусів.  

8.5. Вимоги, що 

пред‘являються 

до кандидатів на 

посади 

нотаріусів.  

8.6. Виконання 
функцій 

нотаріату 

іншими 

органами.  

https://arm.naiau.kiev.ua/books/spou_2019/info/vstup.html (дата 

звернення: 01.08.2020). 

Про нотаріат: Закон України від 02.09.1993р. №3425-XII. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3425-12#Text (дата звернення: 

01.08.2020). 

9. Адвокатура та 

адвокатська 

правозахисна 

діяльність 

9.1. Адвокатура 

та її місце в 

захисті прав і 

свобод людини.  
9.2. Поняття, 

завдання та 

принципи 

організації і 

діяльності 

адвокатури 

України. 

9.3. Формування 

і повноваження 

кваліфікаційно-

дисциплінарних 

комісій 
адвокатури та 

Вищої 

кваліфікаційної 

комісії 

адвокатури 

України.  

9.4. 

Кваліфікаційно-

дисциплінарні 

комісії 

адвокатури.  
9.5. 

Дисциплінарна 

відповідальність 

адвоката. 

4 4 Бурбика М.М., Уткіна М.С. Судові та правоохоронні органи (у 

схемах і таблицях) : навчальний посібник. Суми : Сумський 

державний університет, 2016. С. 103-107. URL: 

http://org2.knuba.edu.ua/pluginfile.php/112442/mod_resource/content/

1/posibnik_u_shemah_burbyka_2016.pdf. 

Зейкан Я. П. Захист у кримінальній справі: Наук.-практ. посіб. К.: 

Вища шк., 2014. 291 с. 

Зейкан Я.П., Сафулько С. Ф. Настільна книга адвоката у 
кримінальній справі(КПК 2012). 2-ге вид., доповн. К.: 

Видавництво «Дакор», 2015. 640 с. 

Ковалів М.В., Єсімов С.С., Назар Ю.С. та ін. Судові та 

правоохоронні органи Украін̈и : навч. посіб. Львів : ЛьвДУВС, 

2016. С. 271-303. URL: 

http://org2.knuba.edu.ua/pluginfile.php/112443/mod_resource/content/

1/posibnik_kovaliv_2016.pdf. 

Лапкін А.В. Організація судових та правоохоронних органів 

Украін̈и : навч. посіб. у схемах. Вид. 7-ме, змін. і допов. Харків : 

Право, 2018. 168 с. URL: 

http://org2.knuba.edu.ua/pluginfile.php/112444/mod_resource/content/

1/shemy_lapkina_2018.pdf. 
Судові та правоохоронні органи України: Мультимедійний 

навчально-методичний посібник. Національна академія 

внутрішніх справ: 

https://arm.naiau.kiev.ua/books/spou_2019/info/vstup.html. 

Фіолевський Д.П. Адвокатура: підручник. 3-тє вид., випр. і доп. 

К.: Алерта, 2014. 624 с. URL: 

http://org2.knuba.edu.ua/pluginfile.php/112531/mod_resource/content/

1/advokatura_fiolevskiy_2014.pdf. 

Терещук Г.А. Судові та правоохоронні органи України. Конспект 

лекцій для студентів спеціальності 081 – «Право» денної та 

заочної форм навчання. Луцьк: ЛНТУ, 2017. С. 97-107. URL: 
http://org2.knuba.edu.ua/pluginfile.php/112441/mod_resource/content/

1/konspekt_lekciy_tereschuk_2017.pdf. 

Про адвокатуру та адвокатську діяльність : Закон Украін̈и від 

05.07.2012 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17 

(дата звернення: 01.08.2020).  

Положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію 

адвокатури: Затв. рішенням звітно-виборного з’їзду адвокатів 

України 09.06.2017 р. URL: https://vkdka.org/wp-

content/uploads/2017/11/PolojennyaProVKDKA2017.pdf. 

Виступ на 

ПрЗ, тест, 

есе 

 
Лабораторне: Не передбачено НП. 

Курсовий проект/курсова робота/РГР/Контрольна робота. 

Тематика індивідуальних завдань та контрольних робіт (на вибір студентів) 

1. Поняття та основні риси системи судів загальноі ̈юрисдикціі.̈  
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2. Поняття «ланка судовоі ̈системи», ії ̈характеристика.  

3. Поняття «судова інстанція», ії ̈характеристика.  

4. Колегіальний і одноособовий розгляд судових справ.  

5. Суди загальноі ̈юрисдикціі.̈ Порядок утворення, склад і повноваження.  

6. Порядок призначення (обрання) суддів на посаду.  

7. Апеляційні суди. Порядок утворення, склад та повноваження.  

8. Вищі спеціалізовані суди, порядок утворення та повноваження.  

9. Господарські суди Украін̈и, іх̈ характеристика.  

10. Вища Рада правосуддя: особливості діяльності та повноважень.  

11. Адміністративні суди Украін̈и, іх̈ характеристика.  

12. Верховний суд Украін̈и. Склад та повноваження.  
13. Президія Верховного суду Украін̈и. Порядок утворення, склад та повноваження.  

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

15. Завдання і функціі ̈органів державноі ̈безпеки Украін̈и.  

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

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

18. Органи суддівського самоврядування, іх̈ повноваження.  

19. Міністерство внутрішніх справ в системі правоохоронних органів Украін̈и.  

20. Завдання та принципи діяльності Державноі ̈прикордонноі ̈служби Украін̈и.  

21. Склад та повноваження Верховного суду Украін̈и.  

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

23. Повноваження Кримінально – виконавчоі ̈інспекціі ̈Украін̈и.  
24. Вимоги, які ставляться до суддів Верховного Суду України.  

25. Територіальні органи юстиціі ̈Украін̈и. Завдання функціі ̈та повноваження.  

26. Служба безпеки Украін̈и. Завдання, функціі ̈та повноваження.  

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

28. Принципи судочинства та іх̈ функціональне призначення.  

29. Поняття й основні риси системи судів загальноі ̈юрисдикціі.̈  

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

31. Діюча система судів загальноі ̈юрисдикціі ̈в Украін̈і.  

32. Завдання та основні принципи діяльності Верховного суду Украін̈и.  

33. Порядок утворення, склад і повноваження Національноі ̈поліціі ̈Украін̈и.  

34. Провадження у справах в Конституційному Суді  

35. Вимоги, які ставляться до кандидатів на посади прокурорів, гарантіі ̈іх̈ньоі ̈діяльності.  
36. Повноваження Голови Державної кримінально – виконавчоі ̈інспекціі ̈Украін̈и. 

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

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

39. Гарантіі ̈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. 

 

Самостійна робота студента:  

1.Лекції – 13 год. 
2. Практичні заняття – 13 год. 

3. Індивідуальне завдання (реферат) – 12 год. 
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17) Іспит. Немає 

 
Розподіл балів, які отримують студенти 

ІІ семестр (залік) 

Поточне оцінювання та самостійна робота ІЗ Сума 

М1 М2 М3 

ЗМ1 ЗМ2 ЗМ3 ЗМ4 

10 20 20 20 30 100 

 

1. Консультації з дисципліни проводяться керівником курсу щотижнево у понеделок о 15:20 в ауд. 431. 
Центрального корпусу КНУБА.  

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

залікова сесія. В цьому разі він повинен виконати додаткові завдання, визначені викладачем. 

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

заліку.  

4. Студент має право на опротестування 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. 

 

Політика щодо академічної доброчесності 

1. Списування під час тестування та інших опитувань, 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 збірниках, які вже пройшли перевірку на плагіат. 

 

Політика щодо відвідування 

1. Студент, який пропустив аудиторне заняття з поважних причин, має продемонструвати викладачу та надати 

до деканату ФУПП документ, який засвідчує ці причини. 

2. Студент, який пропустив лекційне заняття, повинен законспектувати зміст цього заняття та 

продемонструвати конспект викладачу до складання заліку. 
3. Студент, який пропустив практичне заняття, повинен законспектувати джерела, які були визначені 

викладачем як обов’язкові для конспектування, та продемонструвати конспект викладачу до складання заліку. 

4. За об’єктивних причин (хвороба, міжнародне стажування тощо) навчання може відбуватись в он-лайн формі 

за погодженням із керівником курсу. 

 

 

19) Робоче навантаження студента, необхідне для досягнення результатів навчання 

№ Форма занять 
Кількість годин 

аудиторні/ СРС 

1. Лекція  26/13 

2. 
Практичне 

заняття 
26/13 

3. 
Лабораторні 

заняття 
 

4. 
КП/КР/РГР/ 

Контр.роб. 
Контрольна робота/12 

5.  
Форма 

контролю 
Залік 

 Всього годин 52/38 

20) Сума всіх годин: 90 

21) Загальна кількість кредитів ЕСТS  3,0 

22) Кількість годин (кредитів ЕСТS) аудиторного навантаження: 52(1,73) 
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23) Кількість необхідних годин (кредитів ЕСТS)  СРС для забезпечення 

аудиторного навантаження: 
38(1,27) 

24) Кількість годин (кредитів ЕСТS) СРС ,  забезпечених навчальним планом: 38(1,27) 

25) Примітки: 

26) Розробник силабусу: проф. Сердюк Н.А., асист. Вангородська Г.І. 

 

 

          Затверджено: 

30 серпня 2020 р. ………………………….….   ………………………………………………….... 
 (дата і підпис розробника)                                   (підпис завідувача кафедрою) 

 

 

 




