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1. ПРН01. Визначати переконливість аргументів у 

процесі оцінки заздалегідь невідомих умов та 

обставин. 

Обговорення під час 

занять, тематичне 

дослідження, 

контрольна робота, 

есе, тестування 

Лекції, 

практичні 

заняття 

ІК 

ЗК10 

ЗК11 

СК16 

2. ПРН03. Проводити збір і інтегрований аналіз 

матеріалів з різних джерел. 

Обговорення під час 

занять, захист 

індивідуального 

завдання, есе, 
тестування 

Лекції, 

практичні 

заняття 

ІК 

СК04 

СК09 

СК10 
СК11 

СК12 

3. ПРН06. Оцінювати недоліки і переваги певних 

правових аргументів, аналізуючи відому 

проблему. 

Обговорення під час 

занять, захист 

індивідуального 

завдання, есе, 

тестування 

Лекції, 

практичні 

заняття 

ІК 

ЗК10 

ЗК11 

СК03 

СК04 

СК09 

СК10 

СК14 

4. ПРН09. Самостійно визначати ті обставини, у 

з’ясуванні яких потрібна допомога, і діяти 

відповідно до отриманих рекомендацій. 

Обговорення під час 

занять, захист 

індивідуального 

завдання, есе, 
тестування 

Лекції, 

практичні 

заняття 

ІК 

ЗК10 

СК04 

СК09 
СК10 

СК11 

СК12 

5. ПРН13. Знати та розуміти особливості реалізації 

та застосування норм матеріального і 

процесуального права. 

Обговорення під час 

занять, захист 

індивідуального 

завдання, есе, 

тестування 

Лекції, 

практичні 

заняття 

ІК 

ЗК10 

ЗК11 

СК04 

СК09 

СК10 

СК12 

СК14 

6. ПРН17. Працювати в команді, забезпечуючи 

виконання завдань команди. 

Обговорення під час 

занять, захист 
індивідуального 

завдання, есе, 

тестування 

Лекції, 

практичні 
заняття 

ІК 

ЗК10 
СК03 

СК09 

СК14 

СК15 

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.  
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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 (заочна 8) 40 (заочна 16)  контрольна робота - 1 55 (заочна 96) залік 

Сума годин: 120 

Загальна кількість кредитів ЕСТS  4 

Кількість годин (кредитів ЕСТS) аудиторного навантаження: 80(2,67) 

Заочна 24(0,8) 

 
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 Украін̈и». Правосуддя та 

його принципи. Судочинство в Украін̈і. 

Змістовий модуль 2. Загальна характеристика судової влади України 

Тема 2. Судова система Украін̈и 

Тема 3. Правовий статус суддів в Украін̈і. Забезпечення діяльності судів Украін̈и 

Модуль 2. ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ УКРАЇНИ 

Змістовий модуль 3. Структура та функціонування правоохоронних органів України 

Тема 4. Система, структура та функціі ̈прокуратури Украін̈и та Служби безпеки України 

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

Тема 6. Міністерство юстиціі ̈Украін̈и та його органи 

7. Правоохоронна діяльність інших органів в Украін̈і 

Модуль 3. ПРАВОЗАХИСНІ ОРГАНИ УКРАЇНИ 

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

Тема 8. Нотаріат і нотаріальна діяльність в Украін̈і 

Тема 9. Адвокатура та адвокатська правозахисна діяльність 

 

Тематика контрольних робіт: 

1. Поняття та основні риси системи судів загальноі ̈юрисдикціі.̈  

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.  
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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. 

 

Шкала оцінювання індивідуальної роботи 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Кількість  

балів 
Критерії 

відмінно 

30 
відмінне виконання (розкриття теми, посилання та цитування сучасних 

наукових джерел (не старше 2017 року), дотримання норм доброчесності) 

25 

відмінне виконання з незначною кількістю помилок виконання (розкриття 

теми, посилання та цитування сучасних наукових джерел (більшість з яких 

не старше 2017 року), дотримання норм доброчесності) 

добре 

22 

виконання вище середнього рівня з кількома помилками (розкриття теми в 

межах об`єкту та завдань роботи, посилання та цитування сучасних 

наукових джерел (серед яких є такі, що не старше 2017 року), дотримання 

норм доброчесності) 

20 

виконання з певною кількістю помилок (розкриття теми в межах об`єкту та 

завдань роботи, наявність посилань та цитувань наукових джерел, 
дотримання норм доброчесності) 

задовільно 18 

виконання роботи задовольняє мінімальним критеріям помилок (розкриття 

теми в основному в межах об`єкту роботи, наявність концептуального 

апарату роботи, присутність не менше 5 посилань та цитувань наукових 

джерел, дотримання норм доброчесності) 

 

Питання підсумкового контроля: 

1. Поняття правоохоронноі ̈діяльності й правоохоронних органів Украін̈и.  

2. Предмет дисципліни «Судові та правоохоронні органи Украін̈и», ії ̈система і співвідношення з 

іншими юридичними дисциплінами.  

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

4. Взаємовідносини судових і правоохоронних органів з іншими державними органами.  
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5. Загальна характеристика правоохоронних органів в Украін̈і.  

6. Завдання і функції правоохоронних органів Украін̈и.  

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

8. Правове забезпечення діяльності судових органів в Украін̈і  

9. Взаємозв’язок навчальноі ̈дисципліни «Судові та правоохоронні органи» з іншими 

юридичними науками.  

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

11. Принципи судочинства, іх̈ поняття, види і практичне значення. 
12. Поняття й основні риси системи судів загальної юрисдикціі.̈ 

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

14. Чинна система судів загальноі ̈юрисдикціі ̈в Україні, ії ̈особливості. 

15. Завдання та функціі ̈Вищоі ̈кваліфікаційноі ̈комісіі ̈суддів Украін̈и. 

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

17. Поняття та особливості правового статусу суддів в Украін̈і. 

18. Система адміністративних судів Украін̈и, іх̈ загальна характеристика. 

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

20. Склад та повноваження Верховного Суду України.  

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

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

23. Загальні вимоги, які ставляться до суддів. Обов’язки суддів. 
24. Порядок призначення та обрання суддів в Украін̈і. Гарантіі ̈незалежності суддів. 

25. Правові основи діяльності прокуратури Украін̈и. Система органів прокуратури в Украін̈і. 

26. Система, структура та організація діяльності органів прокуратури. 

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

діяльності прокуратури. 

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

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

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

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

31. Завдання та функціі ̈Національноі ̈поліціі ̈України. 

32. Національна гвардія Украін̈и: поняття та принципи діяльності. 
33. Завдання та функціі ̈Національноі ̈гвардіі ̈України.  

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

стану.  

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

36. Державна служба Украін̈и з надзвичайних ситуацій: структура, завдання, функціі.̈  

37. Державна міграційна служба Украін̈и: 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 Украін̈и. 

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

42. Система органів та установ юстиціі ̈Украін̈и, іх̈ загальна характеристика. 

43. Міністерство юстиціі ̈Украін̈и, його завдання, основні функції, повноваження. 
44. Система та структура Державного бюро розслідувань Украін̈и. 

45. Повноваження Державноі ̈кримінально – виконавчоі ̈служби Украін̈и. 

46. Повноваження Державноі ̈виконавчоі ̈служби Украін̈и.  

47. Бюро економічної безпеки: завдання та повноваження. 

 

 
18) Основна література 

Підручники 
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 (дата 

звернення: 01.08.2022). 

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 (дата 

звернення: 01.08.2022). 

 

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

: Сумський державний університет, 2016. 123 с. URL: 

http://org2.knuba.edu.ua/pluginfile.php/112442/mod_resource/content/1/posibnik_u_shemah_burbyka_2016.pdf (дата 

звернення: 01.08.2022). 

Дудченко О.Ю., Іванцова А.В., Крючко Ю.І. та ін. Організація судових та правоохоронних органів : навч. посіб. 

з підгот. до іспиту. Відп. ред.: О.О. Овсяннікова, І.В. Юревич. Харків : Право, 2017. 237 с.  

Ковалів М.В., Єсімов С.С., Назар Ю.С. та ін. Судові та правоохоронні органи Украін̈и : навч. посіб. Львів : 

ЛьвДУВС, 2016. 387 с. URL: 
http://org2.knuba.edu.ua/pluginfile.php/112443/mod_resource/content/1/posibnik_kovaliv_2016.pdf (дата звернення: 

01.08.2022). 

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 (дата звернення: 

01.08.2022). 

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. 

 

Конспекти, курси лекцій 

Бублик Н.С. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Судові та правоохоронні органи України». Дніпро: 

ДДУВС, 2019. 172 с. URL: 
http://org2.knuba.edu.ua/pluginfile.php/112440/mod_resource/content/1/konspekt_lekciy_bublik_2019.pdf (дата 

звернення: 01.08.2022). 

Терещук Г.А. Судові та правоохоронні органи України. Конспект лекцій для студентів спеціальності 081 – 

«Право» денної та заочної форм навчання. Луцьк: ЛНТУ, 2017. 109 с. URL: 

http://org2.knuba.edu.ua/pluginfile.php/112441/mod_resource/content/1/konspekt_lekciy_tereschuk_2017.pdf (дата 

звернення: 01.08.2022). 

 

Методичні праці 

Судові та правоохоронні органи України: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів 

спеціальності «Право». Уклад. Г.І. Вангородська. Київ–Тернопіль: КНУБА, ФО-П Шпак В.Б., 2020. 40 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 (дата звернення: 

01.08.2022). 

 

Законодавчі акти 
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: 01.08.2022).  

Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. №2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (дата 

звернення: 01.08.2022).  

Про адвокатуру та адвокатську діяльність : Закон Украін̈и від 05.07.2012 р. URL : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17 (дата звернення: 01.08.2022).  

Про Бюро економічної безпеки України: Закон України від 28.01.2021 р. №1150-ІХ. Відомості Верховної Ради. 

2021. №23. Ст. 197. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1150-20#Text (дата звернення: 01.08.2022). 
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: 01.08.2022). 

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: 01.08.2022). 

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: 01.08.2022).  

Про Державне бюро розслідувань: Закон Украін̈и від 12 листопада 2015 р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19#Text (дата звернення: 01.08.2022).  

Про Державну прикордонну службу Украін̈и : Закон Украін̈и від 03.04.2003 No 661-IV (зі змінами та 

доповненнями). Відомості Верховноі ̈ Ради України. 2003. №27. Ст. 208. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/661-15 (дата звернення: 01.08.2022).  
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: 01.08.2022).  

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: 01.08.2022).  

Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо додаткових способів інформування 

про судові справи та проведення зборів суддів в умовах воєнного чи надзвичайного стану: Закон від 
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27.07.2022р. № 2461-IXURL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2461-20#Text 

Про медіацію: Закон України від 16.11.2021 р. №1875-ІХ. Відомості Верховної Ради України. 2022. №7. Ст. 51. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1875-20#Text (дата звернення 01.08.2022). 

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: 01.08.2022). 

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: 01.08.2022).  

Про Національну поліцію: Закон Украін̈и від 02.07.2015 року №580-VIII. URL: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/580-19 (дата звернення: 01.08.2022).  

Про внесення змін до законів України "Про Національну поліцію" та "Про Дисциплінарний статут 

Національної поліції України" з метою оптимізації діяльності поліції, у тому числі під час дії воєнного стану. 

Закон України від 15.03.2022 № 2123-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2123-20#Text 

Про нотаріат: Закон України від 02.09.1993р. №3425-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3425-12#Text 

(дата звернення: 01.08.2022). 

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: 

01.08.2022). 

Про прокуратуру: Закон Украін̈и від 14 жовтня 2014 р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1697-18 (дата 

звернення: 01.08.2022).  

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: 01.08.2022).  

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: 01.08.2022).  

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: 01.08.2022). 

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: 01.08.2022). 

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 (дата звернення: 01.08.2022). 

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: 01.08.2022). 

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: 01.08.2022). 

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: 01.08.2022). 

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: 

01.08.2022).  

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: 01.08.2022). 

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: 01.08.2022). 
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: 01.08.2022). 
 
19) Додаткові джерела 

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. URL: 

http://org2.knuba.edu.ua/pluginfile.php/112458/mod_resource/content/2/zeikan_safulko.pdf. 

 

Інформаційні ресурси 
Верховна Рада України. URL: http://rada.gov.ua/. 

Кабінет Міністрів України. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua. 

Міністерство юстиції України. URL: https://minjust.gov.ua/. 

Міністерство внутрішніх справ України. URL: http://mvs.gov.ua/. 

Офіс Генерального Прокурора. URL: https://www.gp.gov.ua/. 

Офіційний портал Судової влади України. URL:https://court.gov.ua/. 
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Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua/. 

Освітній сайт КНУБА. URL: http://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=2921. 

 
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. 
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 

 


