
 
 
 

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ УКРАЇНИ 

СУМСЬКИЙ  ДЕРЖАВНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА 

КАФЕДРА АДМІНІСТРАТИВНОГО, ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА 

ТА ФІНАНСОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

 
 

 

                                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ  
                                                                                  Директор ННІ права 

                                                                                   __________ А.М. Куліш  

                                                                                  «____»  _______     2021  р. 
 

 
 
 
 
 
 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: 

 

СУДОВІ, ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ ТА ОРГАНИ ЮСТИЦІЇ  

УКРАЇНИ 

 

 

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) рівень 

Спеціальність  
081 Право 

Освітня програма 
для всіх освітніх програм спеціальності  

 
 
 
 

Розглянуто та схвалено на засіданні  
кафедри 

протокол №___ від ___. ______ 2021 

 

                                                                 Розробники: 

                                                                 д.ю.н., доцент кафедри АГПФЕБ 

                                                                 Кобзєва Т.А. 

                                                                 викладач кафедри АГПФЕБ  

                                                                 Михайловська Є.В.                                                            
 
 
 
 
 

СУМИ - 2021 



2 

 
 

АНОТАЦІЯ 

«Судові, правоохоронні органи та органи юстиції України» – дисципліна, 

яка спрямована на опанування та розвиток знань студентів щодо особливостей 

функціонування та діяльності судових, правоохоронних органів та органів 

юстиції України, відповідно до чинного законодавства в правоохоронній 

системі України.  

Метою навчальної дисципліни є  формування у студентів цілісного 

уявлення про зміст законодавства щодо системи, структури та принципів 

організації та діяльності судових, правоохоронних органів та органів юстиції 

України, їх повноважень та функцій, що допоможе студентам зорієнтуватися у 

майбутній професії, сформувати уявлення про зміст діяльності кожного 

судового, правоохоронного органу та органів юстиції України, виявити 

індивідуальну схильність до то чи іншого напрямку в юридичній діяльності. 

Навчальною програмою передбачено засвоєння зазначеної дисципліни на 

лекціях, практичних заняттях, при індивідуальному консультуванні 

викладачем, самостійній роботі, написанні наукового проекту. 

Практичні заняття – одна з основних форм навчання. На них перевіряється 

ступінь засвоєння студентами теоретичних питань курсу, положень 

законодавства та практики його застосування.  

Методи навчання, які використовуються під час проведення практичних 

занять: розв’язання типових завдань; розв’язання проблемних питань та 

дискусії у групах, усні доповіді за тематикою заняття, мозковий  штурм, робота 

над індивідуальним завданням. З метою закріплення теоретичних знань з 

дисциплін планується проведення екскурсій. 

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

 Давати оцінку чинним нормативно-правовим актам, виявляти колізії та 

прогалини у правовому регулюванні. 

 Володіти  фундаментальними і прикладними знаннями у сфері права. 

 Складати проекти правових актів, здійснювати їхнє тлумачення. 

 Вирішувати завдання науково-дослідної, науково - педагогічної, 

правотворчої, правозастосовчої та управлінської діяльності. 

Відповідно до регламенту навчальної дисципліни «Судові, правоохоронні 

органи та органи юстиції України» за виконання завдань на практичних заняттях 

(16 занять) студенти максимально можуть отримати 48 балів (при позитивному 

оцінюванні з кожного практичного завдання від 1 до 3 балів). Перевірка знань 

здійснюється також завдяки проведенню поточного модульного контролю.  

Виконання індивідуальної роботи дає можливість студентові закріпити та 

поглибити теоретичні та практичні знання, одержані в процесі вивчення 

окремих тем курсу. 

Самостійна робота заохочується за допомогою використання рейтингової 

системи оцінювання підготовки студентів та написання наукового проекту. 

Підсумковою формою контролю є диференційований залік, який має на 

меті перевірити рівень засвоєння теоретичних знань, уміння застосовувати 

набуті знання при вирішенні конкретних професійних завдань, а також 

самостійно працювати з науковою та навчальною літературою. 
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ТЕМИ  ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ :  

«СУДОВІ, ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ ТА ОРГАНИ ЮСТИЦІЇ  

УКРАЇНИ» 

 

 
ТЕМА 

КІЛЬКІСТЬ 

ГОДИН 
 

ДЕННА 

ФОРМА 

 

ЗАОЧНА 

ФОРМА 

1. Предмет, основні поняття й джерела з курсу «Судові, 

правоохоронні органи та органи юстиції України» 

2 2 

2. Судова система України 2 2 

3. Статус суддів. Державна судова адміністрація України. 

Вища рада правосуддя 

2 - 

4. Адвокатура України 2 - 

5. Прокуратура України 2 - 

6. Органи та установи юстиції України 2 - 

7. Нотаріат України 2 - 

8. Національна поліція України та Національна гвардія 

України 

2 - 

9. Державна служба з надзвичайних ситуацій України 2 - 

10. Державна міграційна служба України 2 - 

11. Державна прикордонна служба України 2 - 

12. Служба безпеки України 2 - 

13. Державна податкова служба України 2 - 

14. Державна митна служба України 2 - 

15. Державне бюро розслідувань  України 2 - 

16. Національне антикорупційне бюро України 2 - 

Всього 32 4 
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ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ :  

«СУДОВІ, ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ ТА ОРГАНИ ЮСТИЦІЇ  

УКРАЇНИ» 

 

ТЕМА 1. Предмет, основні поняття й джерела з курсу «Судові, 

правоохоронні органи та органи юстиції України» 

Поняття та система курсу «Судові, правоохоронні органи та органи 

юстиції України». Поняття й види судових органів. Поняття й види 

правоохоронних органів. Поняття й види органів юстиції. Основні джерела з 

курсу «Судові, правоохоронні органи та органи юстиції України». 

Взаємозв’язок та співвідношення дисципліни «Судові, правоохоронні органи 

та органи юстиції України» з іншими юридичними дисциплінами. 

Письмова перевірочна робота (додаток 1) 

ТЕМА 1. Предмет, основні поняття й джерела з курсу «Судові, 

правоохоронні органи та органи юстиції України» 

Студенти прізвища яких розпочинаються з А – М  - Варіант №1 

1.Дайте визначення понять: 

Правоохоронна система – це 

Служба безпеки України – це 

Національна гвардія України – це 

2.Есе на тему : «Судові, правоохоронні органи чи органи юстиції 

України, які мене найбільше цікавлять? (Обґрунтована відповідь)» 

3.Схематично спроектуйте співвідношення дисципліни «Судові, 

правоохоронні органи та органи юстиції України» з іншими юридичними 

дисциплінами 

Студенти прізвища яких розпочинаються з Н – Я – Варіант №2 

1.Дайте визначення понять: 

Правоохоронні органи – це 

Служба зовнішньої розвідки України – це 

Національна поліція України – це 

2.Есе на тему : «Судові, правоохоронні органи чи органи юстиції 

України, які мене найбільше цікавлять? (Обґрунтована відповідь)» 

3.Схематично спроектуйте співвідношення дисципліни «Судові, 

правоохоронні органи та органи юстиції України» з іншими юридичними 

дисциплінами 

 

ТЕМА 2. Судова система України 

Суд, як орган правосуддя, кваліфікація справ. Поняття системи судів 

загальної юрисдикції : Місцеві суди. Апеляційні суди. Вищий суд із питань 

інтелектуальної власності. Вищий антикорупційний суд. Верховний Суд. 

Європейський суд з прав людини. Конституційний суд України. 

Письмова перевірочна робота (додаток 2) 

ТЕМА 2. Судова система України 

Студенти прізвища яких розпочинаються з А – М  - Варіант №1 

1.Схематично визначте систему судоустрою України та проаналізуйте 

повноваження місцевого суду 

2.Охарактеризуйте Вищий суд з питань інтелектуальної власності 
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3.Дайте визначення поняття «конституційне подання» та визначте 

суб’єктів, які мають право подати конституційне подання 

4.Опрацюйте наявне рішення (справа за вибором студента) 

Європейського суду з прав людини та складіть його аналіз за 

алгоритмом: 

1.Зміст спору на підставі якого було подано заяву звернення до 

Європейського суду з прав людини 

2.Розгляд справи заяви по суті справи 

3.Результат вирішення спору по суті 

Студенти прізвища яких розпочинаються з Н – Я  - Варіант№2 

1.Схематично визначте систему судоустрою України та 

проаналізуйте повноваження апеляційного суду : 

2.Охарактеризуйте Вищий антикорупційний суд 

3.Дайте визначення поняття «конституційне звернення» та 

визначте суб’єктів, які мають право подати конституційне звернення: 

4.Опрацюйте наявне рішення (справа за вибором студента) 

Європейського суду з прав людини та складіть його аналіз за 

алгоритмом: 

1.Зміст спору на підставі якого було подано заяву звернення до 

Європейського суду з прав людини 

2.Розгляд справи заяви по суті справи 

3.Результат вирішення спору по суті 

 

ТЕМА 3. Статус суддів. Державна судова адміністрація 

України. Вища рада правосуддя 

Учасники судового процесу (суддя, адвокат, прокурор, присяжні). 

Правовий статус судді. Вища кваліфікаційна комісія суддів України. 

Національна школа суддів. Вища рада правосуддя. Організація роботи 

суду. Органи суддівського самоврядування. Державна судова 

адміністрація України.  

Письмова перевірочна робота (додаток 3) 

ТЕМА 3. Статус суддів. Державна судова адміністрація 

України. Вища рада правосуддя 

Студенти прізвища яких розпочинаються з А – М - Варіант №1 

1.Дайте визначення понять: 

Вища кваліфікаційна комісія суддів України – це 

Вища рада правосуддя – це 
2.Проаналізуйте правовий статус судді Верховного суду (права, 

обов’язки, відповідальність)  

3.Розв’яжіть ситуаційну задачу. Громадянин України Заєць В.Д., 10 

років пропрацював юрисконсультом за контрактом на приватному 

підприємстві, звернувся до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з 

проханням про призначення його суддею апеляційного суду. Назвіть 

вимоги, що встановлені у законодавстві до кандидатів на посаду суддів 

апеляційного суду ? Який порядок обрання та призначення на посаду суддів 

апеляційного суду ?  

 



6 

 

Студенти прізвища яких розпочинаються з Н – Я – Варіант №2 

1.Дайте визначення понять: 

Національна школа суддів – це 

Державна судова адміністрація України – це 

2.Проаналізуйте правовий статус судді Конституційного суду (права, 

обов’язки, відповідальність)  

3.Розв’яжіть ситуаційну задачу. Громадянин України Дацько О.Л., 5 

років пропрацював бухгалтером за контрактом на державному підприємстві, 

звернувся до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з проханням про 

призначення його суддею місцевого суду. Назвіть вимоги, що встановлені у 

законодавстві до кандидатів на посаду суддів місцевого суду ? Який порядок 

обрання та призначення на посаду суддів місцевого суду ?  

 

ТЕМА 4. Адвокатура України 

Поняття адвокатури України. Правовий статус адвоката. Види 

адвокатської діяльності. 

Письмова перевірочна робота (додаток 4) 

ТЕМА 4. Адвокатура України 

Студенти прізвища яких розпочинаються з А – М  - Варіант №1 

1.Дайте визначення понять: 

Адвокатура України – це 

Адвокатське бюро – це 

Національна асоціація адвокатів України – це 

Захист – як, вид адвокатської діяльності  

2.Есе на тему : «Правовий статус, роль та завдання адвоката в Україні 

(Обґрунтована відповідь)» 

3.Схематично визначте  види адвокатської діяльності: 

Студенти прізвища яких розпочинаються з Н – Я - Варіант №2 

1.Дайте визначення понять: 

Адвокатська діяльність – це 

Адвокатське об’єднання – це 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури – це 

Представництво – як, вид адвокатської діяльності 

2.Есе на тему : «Правовий статус, роль та завдання адвоката в Україні 

(Обґрунтована відповідь)» 

3.Схематично визначте  види адвокатської діяльності: 

 

ТЕМА 5. Прокуратура України 

Прокуратура України, система і структура органів прокуратури. 

Правовий  статус прокурора. Організаційне забезпечення діяльності 

прокуратури.  

Письмова перевірочна робота (додаток 5) 

ТЕМА 5. Прокуратура України 

Студенти прізвища яких розпочинаються з А – М – Варіант №1 
1.Проаналізуйте правовий статус прокурора обласної прокуратури 

(права, обов’язки, відповідальність) 

2. Охарактеризуйте Офіс Генерального прокурора 
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3. Аналіз діяльності прокурорів в Україні за алгоритмом: 

1.Прізвище, ім’я, по батькові та освіта прокурора 

2.Суть справи 

3.Рішення по справі 

Студенти прізвища яких розпочинаються з Н – Я –Варіант №2 
1.Проаналізуйте правовий статус прокурора окружної прокуратури 

(права, обов’язки, відповідальність) 

2.Охарактеризуйте  Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру 

3.Аналіз діяльності прокурорів в Україні за алгоритмом: 

1.Прізвище, ім’я, по батькові та освіта прокурора 

2.Суть справи 

3.Рішення по справі 

 

ТЕМА 6. Органи та установи юстиції України 

Система органів та установ юстиції України. Завдання та основні 

функції Міністерства юстиції України. Напрямки діяльності 

Міністерства юстиції України 

Письмова перевірочна робота (додаток 6) 

ТЕМА 6. Органи та установи юстиції України 

Студенти прізвища яких розпочинаються з А – М – Варіант №1 

1.Проаналізуйте основні завдання Міністерства юстиції України 

2.Охарактеризуйте Державну архівну службу України  

3.Робота з електронними сервісами, які надаються Міністерством 

юстиції України (аналіз двох видів електронних послуг, які надаються 

Міністерством юстиції України, за вибором студента та проектування 

короткого звіту відповіді)  

Студенти прізвища яких розпочинаються з Н – Я –Варіант №2 
1.Проаналізуйте функції Міністерства юстиції України, які 

міністерство реалізує з метою організації своєї діяльності 

2.Охарактеризуйте Державну кримінально-виконавчу службу 

України 

3. Робота з електронними сервісами, які надаються Міністерством 

юстиції України (аналіз двох видів електронних послуг, які надаються 

Міністерством юстиції України, за вибором студента та проектування 

короткого звіту відповіді)  

 

ТЕМА 7. Нотаріат України 

Поняття нотаріату України (нотаріальна таємниця). Правовий 

статус нотаріуса. Державні нотаріальні контори та приватна нотаріальна 

діяльність. 

Письмова перевірочна робота (додаток 7) 

ТЕМА 7. Нотаріат України 

Студенти прізвища яких розпочинаються з А – М – Варіант №1 
1.Дайте визначення понять: 

Нотаріат в Україні – це 

Нотаріальний округ – це 
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2.Охарактерезуйте діяльність державних нотаріальних контор в Україні  

3.Напишіть есе на тему : «Правовий статус, роль та завдання нотаріуса в 

Україні» 

Студенти прізвища яких розпочинаються з Н – Я –Варіант №2 
1.Дайте визначення понять: 

Нотаріус – це 

Нотаріальна таємниця – це 

2.Охарактерезуйте приватну нотаріальну діяльність в Україні  

3.Напишіть есе на тему : «Правовий статус, роль та завдання нотаріуса в 

Україні» 

 

ТЕМА 8. Національна поліція України та Національна гвардія 

України 

Міністерство внутрішніх справ України та його органи. Національна 

поліція України.  Національна гвардія України. 

Письмова перевірочна робота (додаток 8) 

ТЕМА 8. Національна поліція України та Національна гвардія 

України 

Студенти прізвища яких розпочинаються з А – М – Варіант №1 
1.Дайте визначення понять: 

Національна поліція України – це 

Адміністративне керівництво Національною гвардією України – це 

Фізичний вплив – це 

2.Визначте склад Національної гвардії України та охарактеризуйте його    

3.Порівняйте правовий статус поліцейського Національної поліції 

України з правовим статусом військовослужбовця Національної гвардії 

України (визначивши спільні та відмінні правові положення за підпунктами : 

права, обов’язки, відповідальність) 

Студенти прізвища яких розпочинаються з Н – Я –Варіант №2 
1.Дайте визначення понять: 

Національна гвардія України – це 

Військово-політичне керівництво Національною гвардією України – це 

Поліцейський захід – це 

2.Визначте систему Національної поліції України та охарактеризуйте її 

склад 

3.Порівняйте правовий статус поліцейського Національної поліції 

України з правовим статусом військовослужбовця Національної гвардії 

України (визначивши спільні та відмінні правові положення за підпунктами : 

права, обов’язки, відповідальність) 
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ТЕМА 9. Державна служба з надзвичайних ситуацій України 

Державна служба з надзвичайних ситуацій України. Основні 

завдання та функції Державної служби з надзвичайних ситуацій України. 

Основні напрямки діяльності Державної служби з надзвичайних 

ситуацій України. 

Письмова перевірочна робота (додаток 9) 

ТЕМА 9. Державна служба з надзвичайних ситуацій України 

Студенти прізвища яких розпочинаються з А – М – Варіант №1 
1.Дайте визначення понять: 

Цивільний захист – це 

Пожежна безпека – це 

Спеціалізована аварійно-рятувальна служба – це 

2.Проаналізуйте правовий статус осіб рядового складу в органах і 

підрозділах цивільного захисту (за підпунктами : права, обов’язки, 

відповідальність) 

3.Схематично визначте основні напрями діяльності Державної 

служби з надзвичайних ситуацій. 

Студенти прізвища яких розпочинаються з Н – Я –Варіант №2 
1.Дайте визначення понять: 

Надзвичайна ситуація – це 

Пожежна охорона – це 

Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту – це 

2.Проаналізуйте правовий статус осіб начальницького складу в 

органах і підрозділах цивільного захисту. (за підпунктами : права, 

обов’язки, відповідальність) 

3.Схематично визначте функції Державної служби з надзвичайних 

ситуацій. 

 

  

ТЕМА 10. Державна міграційна служба України 

Державна міграційна служба України. Основні завдання та функції 

Державної міграційної служби України. Основні напрямки діяльності 

Державної міграційної служби України. 

Письмова перевірочна робота (додаток 10) 

ТЕМА 10. Державна міграційна служба України 

Студенти прізвища яких розпочинаються з А – М – Варіант №1 
1.Дайте визначення понять: 

Громадянство України – це 

Іноземець – це 

Імміграція – це 

2.Проаналізуйте основні завдання Державної міграційної служби 

України 

3.Робота з електронними сервісами, які надаються Державною 

міграційною службою України (аналіз двох видів електронних послуг, 

які надаються Державною міграційною службою України, за вибором 

студента та проектування короткого звіту відповіді) 

Студенти прізвища яких розпочинаються з Н – Я –Варіант №2 
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1.Дайте визначення понять: 

Громадянин України – це 

Особа без громадянства – це 

Еміграція – це 

2.Проаналізуйте основні функції, які виконує Державна міграційна 

служба України з метою організації своєї діяльності 

 3.Робота з електронними сервісами, які надаються Державною 

міграційною службою України (аналіз двох видів електронних послуг, які 

надаються Державною міграційною службою України, за вибором студента та 

проектування короткого звіту відповіді) 

 

ТЕМА 11. Державна прикордонна служба України 

Державна прикордонна служба України. Основні завдання та функції 

Державної прикордонної служби України. Основні напрямки діяльності 

Державної прикордонної служби України. 

Письмова перевірочна робота (додаток 11) 

ТЕМА 11. Державна прикордонна служба України 

Студенти прізвища яких розпочинаються з А – М – Варіант №1 
1.Визначте порядок та перелік необхідних документів для перетинання 

державного кордону громадянами України 

2.Проаналізуйте правовий статус військовослужбовців Державної 

прикордонної служби України (за підпунктами : права, обов’язки, 

відповідальність) 

3.Схематично визначте основні завдання що покладаються на органи 

охорони державного кордону Державної прикордонної служби України 

Студенти прізвища яких розпочинаються з Н – Я –Варіант №2 

1.Визначте порядок та перелік необхідних документів для перетинання 

державного кордону іноземцями та особами без громадянства 

2.Проаналізуйте правовий статус працівників Державної прикордонної 

служби України (за підпунктами : права, обов’язки, відповідальність) 

3.Схематично визначте основні завдання що покладаються на морську 

охорону Державної прикордонної служби України 

 

ТЕМА 12. Служба безпеки України 

Служба безпеки України. Основні завдання та функції Служби безпеки 

України. Основні напрямки діяльності Служби безпеки України. 

Письмова перевірочна робота (додаток 12) 

ТЕМА 12. Служба безпеки України 

Студенти прізвища яких розпочинаються з А – М – Варіант №1 

1.Дайте визначення понять: 

Воєнна безпека – це 

Сили безпеки – це 

Збройний конфлікт – це 

2.Проаналізуйте Президентський контроль, як один із видів контролю за 

діяльністю Служби безпеки України 

3.Схематично визначте основні завдання що покладаються на Службу 

безпеки України 
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Студенти прізвища яких розпочинаються з Н – Я –Варіант №2 

1.Дайте визначення понять: 

Державна безпека – це 

Сили оборони – це 

Воєнний конфлікт – це 

2.Проаналізуйте контроль законодавчої влади – Верховної Ради 

України, як один із видів контролю за діяльністю Служби безпеки 

України 

3.Схематично визначте основні функції що реалізуються Службою 

безпеки України 

 

ТЕМА 13. Державна податкова служба України 

Державна податкова служба України. Основні завдання та функції 

Державної податкової служби України. Основні напрямки діяльності 

Державної податкової служби України. 

Письмова перевірочна робота (додаток 13) 

ТЕМА 13. Державна податкова служба України 

Студенти прізвища яких розпочинаються з А – М – Варіант №1 
1.Дайте визначення понять: 

Податок – це 

Податкова пільга – це 

Індивідуальна податкова консультація – це 

2.Проаналізуйте основні завдання Державної податкової служби 

України 

3.Робота з електронними сервісами, які надаються Державною 

податковою службою України (аналіз двох видів електронних послуг, які 

надаються Державною податковою службою України, за вибором 

студента та проектування короткого звіту відповіді) 

Студенти прізвища яких розпочинаються з Н – Я –Варіант №2 
1.Дайте визначення понять: 

Збір – це 

Податковий борг – це 

Узагальнююча податкова консультація – це 

2.Проаналізуйте основні функції, які виконує Державна податкова 

служба України з метою організації своєї діяльності 

3.Робота з електронними сервісами, які надаються Державною 

податковою службою України (аналіз двох видів електронних послуг, які 

надаються Державною податковою службою України, за вибором 

студента та проектування короткого звіту відповіді) 

 

ТЕМА 14. Державна митна служба України 

Державна митна служба України. Основні завдання та функції 

Державної митної служби України. Основні напрямки діяльності 

Державної митної служби України. 

Письмова перевірочна робота (додаток 14) 

ТЕМА 14. Державна митна служба України 

Студенти прізвища яких розпочинаються з А – М – Варіант №1 
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1.Дайте визначення понять: 

Зона митного контролю – це 

Митна процедура – це 

Митна декларація – це 

2.Проаналізуйте основні завдання Державної митної служби України 

3.Проектування пасажирської декларації (Митної декларації для 

письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон 

України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних 

з провадженням підприємницької діяльності) 

Шаблон документу розміщено за посиланням, електронний ресурс, 

режим доступу: https://elearning.sumdu.edu.ua/works/4956/nodes/998662#anchor998662 

Студенти прізвища яких розпочинаються з Н – Я –Варіант №2 
1.Дайте визначення понять: 

Митний контроль – це 

Митне оформлення – це 

Митні правила – це 

2.Проаналізуйте основні функції, які виконує Державна митна служба 

України з метою організації своєї діяльності 

3.Проектування пасажирської декларації (Митної декларації для 

письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон 

України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних 

з провадженням підприємницької діяльності) 

Шаблон документу розміщено за посиланням, електронний ресурс, 

режим доступу: https://elearning.sumdu.edu.ua/works/4956/nodes/998662#anchor998662 

 

 

ТЕМА 15. Державне бюро розслідувань України 

Державне бюро розслідувань  України. Основні завдання та функції 

Державного бюро розслідувань  України. Основні напрямки діяльності 

Державного бюро розслідувань  України. 

Письмова перевірочна робота (додаток 15) 

ТЕМА 15. Державне бюро розслідувань  України 

Студенти прізвища яких розпочинаються з А – М – Варіант №1 

1.Дайте визначення понять: 

Верховенство права – це 

Доброчесність – це 

Дізнання – це 

2.Проаналізуйте основні засади організації та діяльності Державного 

бюро розслідувань  України 

3.Визначте вищих посадових осіб, що підпадають під підслідність 

Державного бюро розслідувань  України 

Студенти прізвища яких розпочинаються з Н – Я –Варіант №2 
1.Дайте визначення понять: 

Професіоналізм – це 

Політична неупередженість – це 

Досудове слідство – це 

https://elearning.sumdu.edu.ua/works/4956/nodes/998662#anchor998662
https://elearning.sumdu.edu.ua/works/4956/nodes/998662#anchor998662
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2.Проаналізуйте гарантії незалежності від незаконного втручання у 

діяльність Державного бюро розслідувань України 

3.Визначте основні завдання що покладаються на Державне бюро 

розслідувань України  

 

ТЕМА 16. Національне антикорупційне бюро України 

Національне антикорупційне бюро України. Основні завдання та 

функції Національного антикорупційного бюро України. Основні 

напрямки діяльності Національного антикорупційного бюро України. 

Письмова перевірочна робота (додаток 16) 

ТЕМА 16. Національне антикорупційне бюро України 

Студенти прізвища яких розпочинаються з А – М – Варіант №1 
1.Дайте визначення понять: 

Корупційне правопорушення – це 

Подарунок – це 

Потенційний конфлікт інтересів – це 

2.Проаналізуйте основні принципи діяльності Національного 

антикорупційного бюро України 

3.Визначте коло осіб законодавчої влади та судової системи, що 

підпадають під підслідність Національного антикорупційного бюро 

України 

Студенти прізвища яких розпочинаються з Н – Я –Варіант №2 
1.Дайте визначення понять: 

Корупція – це 

Неправомірна вигода – це 

Реальний конфлікт інтересів – це 

2.Проаналізуйте гарантії незалежності від незаконного втручання у 

діяльність Національного антикорупційного бюро України 

3.Визначте коло осіб виконавчої влади, що підпадають під 

підслідність Національного антикорупційного бюро України 
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ТЕМИ РЕФЕРАТІВ ТА ДОПОВІДЕЙ ІЗ ДИСЦИПЛІНИ 

«СУДОВІ, ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ ТА ОРГАНИ ЮСТИЦІЇ  

УКРАЇНИ» 

1. Поняття та система курсу «Судові, правоохоронні органи та органи 

юстиції України».  

2. Поняття і види правоохоронних органів, їх загальна характеристика та 

функції.  

3. Поняття і види судових органів, їх загальна характеристика та функції. 

4. Поняття і види органів юстиції, їх загальна характеристика та функції. 

5. Основні джерела з курсу «Судові, правоохоронні органи та органи 

юстиції України». 

6. Взаємозв’язок та співвідношення дисципліни «Судові, правоохоронні 

органи та органи юстиції України» з іншими юридичними дисциплінами. 

7. Поняття правосуддя, його відмінність від інших форм державної 

форми діяльності.  

8. Роль судової влади у правовій державі.  

9. Форми та види правосуддя.  

10. Система принципів правосуддя, їх характеристика та значення.  

11. Суд як орган правосуддя.  

12. Поняття судової системи, її характеристика.   

13. Основні поняття судової системи.  

14. Місцеві суди.  

15. Апеляційні суди.  

16. Вищий суд із питань інтелектуальної власності.  

17. Вищий антикорупційний суд.  

18. Верховний Суд. 

19. Історія становлення Конституційного Суду України. 

20. Порядок формування Конституційного Суду України.  

21. Повноваження Конституційного Суду України.  

22. Форми роботи, форми звернення до Конституційного Суду України. 

23. Структура Конституційного Суду України. 

24. Історія становлення Європейського суду з прав людини. 

25. Поняття, структура та компетенція Європейського суду з прав 

людини. 

26. Юрисдикція Європейського суду з прав людини. 

27. Особливості звернення за захистом порушених  прав в Європейський 

суд з прав людини. 

28. Поняття статусу судді, гарантії їх незалежності та недоторканності. 

29. Вимоги, що ставляться до суддів. 

30. Порядок зайняття посади судді. 

31. Дисциплінарна відповідальність суддів. 

32. Статус присяжного. 

33. Вища кваліфікаційна комісія суддів України. 

34. Національна школа суддів. 

35. Органи суддівського самоврядування. 

36. Державна судова адміністрація України, її повноваження. 

37. Вища рада правосуддя. 
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38. Прокуратура у системі органів державної влади України. 

39. Система і структура органів прокуратури. 

40. Організаційне забезпечення діяльності прокуратури. 

41. Правовий  статус прокурора. 

42. Дисциплінарна відповідальність прокурора. 

43. Адвокатура : завдання, принципи та організаційні форми 

діяльності. 

44. Правовий статус адвоката та стажиста адвоката. 

45. Адвокатська таємниця. 

46. Дисциплінарна відповідальність адвоката. 

47. Поняття нотаріату. 

48. Предмет і завдання нотаріальної діяльності. 

49. Вимоги до посади нотаріуса, його права і обов'язки. 

50. Помічник нотаріуса. 

51. Вища кваліфікаційна комісія нотаріату, її склад і 

повноваження. 

52. Система органів та установ юстиції України. 

53. Завдання та основні функції Міністерства юстиції України. 

54. Повноваження територіальних органів юстиції України. 

55. Державна податкова служба України, її завдання, склад та 

повноваження. 

56. Державна митна служба України, її завдання, склад та 

повноваження. 

57. Завдання і функції Служби безпеки України. 

58. Система і структура Служби безпеки України. 

59. Повноваження Служби безпеки України. 

60. Контроль за діяльністю Служби безпеки України. 

61. Національна поліція: загальні положення та принципи 

діяльності. 

62. Система поліції та статус поліцейських. 

63. Загальні засади проходження служби в поліції та добір 

поліцейських. 

64. Поняття та структура Національної гвардії. 

65. Принципи, завдання та функції Національної гвардії. 

66. Повноваження Національної Гвардії. 

67. Завдання і засади діяльності Державного бюро розслідувань. 

68. Структура Державного бюро розслідувань. 

69. Вимоги до співробітників Державного бюро розслідувань. 

70. Правовий статус і компетенція Державної кримінально-

виконавчої служби України. 

71. Структура Державної кримінально-виконавчої служби України. 

72. Персонал Державної кримінально-виконавчої служби України. 

73. Повноваження співробітників Державної кримінально-

виконавчої служби України. 

74. Завдання Національного антикорупційного бюро. 

75. Структура антикорупційного бюро. 

76. Обов’язки Національного антикорупційного бюро. 
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77. Застосування заходів впливу Національним антикорупційним бюро. 

78. Державна служба України з надзвичайних ситуацій: поняття та 

принципи діяльності. 

79. Основні завдання, функції та повноваження Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій. 

80. Державна міграційна служба України: поняття та принципи 

діяльності. 

81. Основні завдання, повноваження і структура Державної міграційної 

служби України. 

82. Державна прикордонна служба України: завдання, функції, принципи 

діяльності. 

83. Завдання та основні функції Міністерства охорони здоров’я та 

Національна служба здоров’я України. 

84. Завдання та основні функції Міністерства енергетики та захисту 

довкілля України 

85. Завдання та основні функції Державної екологічної інспекції України 
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РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: 

«СУДОВІ, ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ ТА ОРГАНИ ЮСТИЦІЇ  

УКРАЇНИ» 

 

Засоби навчання: 

Електронні навчально-методичні матеріали розроблені в рамках 

програми впровадження дистанційної форми навчання на сайті http://dl. 

sumdu.edu.ua / text books /80842/ index. html  (ЗН 1)  

Слайди, конспект лекцій, методичні рекомендації для підготовки 

до практичних занять та до самостійної роботи. (ЗН 2)  

Інформаційне  та навчально- методичне забезпечення: 

Нормативно-правові акти: 

1.Конституція України // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996. - 

№ 30, ст. 141. URL: https: //zakon.rada.gov.ua /laws/show/254%D0%BA/96-

%D0%B2%D1%80 

2.Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 р.  //  

Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014,  № 49, ст. 2056. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18  

3.Про державну службу: Закон України від 10.12.2015 р. //  

Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015. URL: https:/ 

/zakon.rada.gov.ua/laws/889 

4.Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 р.  

Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 31, ст. 545. URL:  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19 

5.Про Конституційний Суд України : Закон України від 13.07.2017 

// Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 35, ст. 376. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-19 

6.Про Вищу раду правосуддя : Закон України від 21.12.2016 р. // 

Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017,  № 7-8, ст. 50. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-19 

7.Про виконання рішень та застосування практики Європейського 

суду з прав людини : Закон України від 23.02.2006 р. // Відомості 

Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 30, ст. 260. URL: 

https://zakon.rada.gov. Ua /laws /show/3477-15   

8.Про прокуратуру : Закон України від 14.10.2014 // Відомості 

Верховної Ради (ВВР), 2015, 12 . URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ 697-

18  

9.Про Службу безпеки України: Закон України від 25 березня 1992 

р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 27. – ст. 382. URL: 

http://zakon5.rada.gov.ua /laws /show /2229-12 

10.Про Національну поліцію: Закон України від 02 липня 2015 р. // 

Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 40-41, ст. 379. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19  

11.Положення про органи досудового розслідування Національної 

поліції України: МВС України; Наказ, Положення, Інструкція від  

06.07.2017 № 570. URL : https: //zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0918-17 
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12.Про Національну гвардію України: Закон України від 13 березня 2014 

року // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 17, ст. 594. URL: 

https://zakon. rada. gov.ua/ laws /show/876-18  

13.Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18.02.1992 

// Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, № 22, ст. 303.URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12   

14.Про Державну прикордонну службу України: Закон України від 3 

квітня 2003 року // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, № 27, ст. 208. URL: 

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

15.Положення про Державну міграційну службу України: Затверджено 

постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 360. URL: 

https://zakon. rada.gov.ua/laws / 60-2014 

16.Про Національне антикорупційне бюро України: Закон України від 14 

жовтня 2014 року // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 47, ст. 2051. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ 698-18 

17.Про Державне бюро розслідувань: Закон України від 12 листопада 

2015 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 6, ст. 55.  URL: 

https://zakon.rada.gov. ua/laws/show /794-19 

18.Положення про  Державну фіскальну службу України: Кабінет 

Міністрів України; Постанова, Положення від 21.05.2014 № 236. URL: 

https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/236-2014-%D0%BF  

19.Положення про Міністерство юстиції України: Кабінет Міністрів 

України; Постанова, Положення від 02.07.2014 № 228. URL: https://zakon.rada. 

gov.ua/laws/show/228-2014-%D0%BF 

20.Положення про Державну службу з надзвичайних ситуацій : Указ 

Президента України від 16 січня 2013 року № 20/2013. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1052-2015-%D0%BF 

21.Кримінальний кодекс України [Текст]: Закон України від 05.04.2001 

№ 2341-III.  URL: http://zakon3.rada.gov.ua / laws/show/2341-14 

22.Кримінальний процесуальний кодекс України [Текст]: Закон України 
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нормативно-правові акти чинного законодавства України. 

 

Монографії, підручники, навчальні посібники, збірники наукових статей, 

тези доповідей на конференціях, круглих столах: 

1.Кобзєва Т.А. Система протидії легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом: адміністративно-правові засади організації та 

функціонування [Текст] : дис. канд. юрид. наук : 12.00.07 / Кобзєва Тетяна 

Анатоліївна ; Сум. держ. ун-т. - Суми, 2012. - 204 арк. - Бібліогр.: арк. 186-204. 

2.Кобзєва Т.А. Адміністративно-правове забезпечення управління 

фінансовою системою України [Текст] : монографія / Т. А. Кобзєва ; Сум. 

держ. ун-т. - Суми : Сум. держ. ун-т, 2018. - 430 с. - Бібліогр.: с. 384-430. - 300 

прим. - ISBN 978-966-657-713-2 

3.Кобзєва Т.А. Науково-практичний коментарь до Цивільного кодексу 

України, За загальною редакцією Бобрика В.І. –К. : «Центр учбової 

літератури», 2016.-784 с. – У співавторстві. 
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4.Кобзєва Т.А.  Науково-практичний коментарь Кодексу України 

про адміністративні правопорушення станом на 1 вересня 2016 р. За 
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5.Кобзєва Т.А. Законодавче забезпечення правоохоронної 

діяльності (до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку у Харкові) : 

навчальний посібник / О. М. Рєзнік, Т. А. Кобзєва, Н. С. Андрійченко ; за 

заг. ред. В. В. Сокуренка. – Харків : Стильна типографія, 2017. – С. 1164. 

– У співавторстві. 

6.Кобзєва Т.А. Українсько-англійський розмовник для працівників 

правоохоронних органів України : навчальний посібник / Т. А. Кобзєва 

та ін. – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 172. – У співавторстві. 

7.Кобзєва Т.А. Activity of National Police of Ukraine in providing 

financial safety: monograph / O. Rieznik, Т. Kobzeva, В. Batrachenko. 
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співавторстві. 

8.Кобзєва Т.А., Контролюючі органи в системі державних 

суб’єктів управління фінансовою системою України, Право та безпека. – 

2016. - №3. 

9.Кобзєва Т.А.,  Правоохоронні органи в системі державних 

суб’єктів управління фінансовою системою України, Вісник ХНУВС. – 
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10.Кобзєва Т. А. Господарські суди у системі державних суб’єктів 

управління фінансовою системою. Пріоритетні проблеми реформування 

системи законодавства України: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 

(м. Київ, 21–22 жовт. 2016 р.). Київ: НДІ публіч. права, 2016. С. 80–82. 

11.Куліш А.М. Організаційно-правові засади функціонування 

правоохоронної системи України : монографія / А.М. Куліш. – Суми, 
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12.Шоптенко С.С. Адміністративно-юрисдикційна діяльність 

правоохоронних органів в Україні : монографія / C.C. Шоптенко. – 

Харків, 2018. – 436 с. 

13.Судові та правоохоронні органи (у схемах і таблицях) [Текст] : 

навч. посіб. / М. М. Бурбика, М. С. Уткіна ; Сум. держ. ун-т. - Суми : 

Сумський державний університет, 2016. - 122 с. : схеми, табл. - Бібліогр.: 

с. 120-122 . 
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4. Офіційний портал Судової влади України. URL: 
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5. Офіційний сайт Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. 

URL: https://vkksu.gov.ua 
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6. Офіційний сайт Вищої ради правосуддя. URL: http://www.vru.gov.ua/ - 

7. Офіційний сайт Конституційного суду України. URL: 

http://www.ccu.gov.ua 

8. Офіційний сайт Нотаріальної палати України. URL: https://npu.org.ua 

9. Офіційний сайт Міністерства юстиції України. URL: 

http://minjust.gov.ua  

10. Офіційний сайт Державної фіскальної служби України. URL: 

http://sfs.gov.ua 

11. Офіційний сайт Служби безпеки України. URL:https://ssu.gov.ua  

12. Офіційний сайт Міністерства внутрішніх справ України. URL: 

http://mvs.gov.ua 

13. Офіційний сайт Національної поліції України. URL: 

https://www.npu.gov.ua  

14. Офіційний сайт Національної гвардії України. URL: 

http://www.ngu.gov.ua/ua   

15. Офіційний сайт Державного бюро розслідувань. URL:  

https://dbr.gov.ua  

16. Офіційний сайт Державної кримінально-виконавчої служби України. 

URL: https://www.kvs.gov.ua  

17. Офіційний сайт Національного антикорупційного бюро України. 

URL: https://nabu.gov.ua 

18. Офіційний сайт Державної служби України з надзвичайних ситуацій. 

URL: https://www.dsns.gov.ua   

19. Офіційний сайт Державної Міграційної служби України. URL: 

https://dmsu.gov.ua  

20. Офіційний сайт Державної прикордонної служби України. URL: 

https://dpsu.gov.ua  

  


