
СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну

Повна назва навчальної дисципліни Судові,  правоохоронні  органи  та  органи
юстиції  України  -  КР  

Повна офіційна назва закладу вищої
освіти Сумський державний університет

Повна назва структурного підрозділу
ю р и д и ч н и й  ф а к у л ь т е т .  К а ф е д р а
адміністративного,  господарського  права  та
фінансово-економічної безпеки

Розробник(и) Кобзєва Тетяна Анатоліївна

Рівень вищої освіти Перший рівень вищої освіти, НРК – 6 рівень,
QF-LLL – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл

Семестр вивчення навчальної
дисципліни 16 тижнів протягом 2-го семестру

Обсяг навчальної дисципліни

Обсяг  навчальної  дисципліни  становить  5
кредитів ЄКТС, 120 годин, з яких 64 години
становить контактна робота з викладачем (32
години лекцій, 32 години практичних занять),
56 години становить самостійна робота та 1
кредит ЄКТС (30 годин) відведено на курсову
роботу, який становить індивідуальну роботу
студента під керівництвом викладача.

Мова викладання Українська

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі

Статус дисципліни Обов`язкова  навчальна  дисципліна  для  всіх
освітніх програм спеціальності 081 "Право"

Передумови для вивчення
дисципліни Передумови для вивчення відсутні

Додаткові умови Додаткові умови відсутні

Обмеження Обмеження відсутні

3. Мета навчальної дисципліни
Метою  навчальної  дисципліни  є  досягнення  студентами  сучасного  конструктивного,
фундаментального мислення та комплексної системи знань змісту законодавства, структури і
організаційно-правових засад функціонування судових, правоохоронних органів та органів
юстиції України та здатності їх використовувати в різних напрямах юридичної діяльності.

4. Зміст навчальної дисципліни



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.

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.

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.

Тема 4 Адвокатура України
 

Поняття  адвокатури  України.  Правовий  статус  адвоката  та  стажиста  адвоката.  Види
адвокатської діяльності. Адвокатська таємниця.

Тема 5 Прокуратура України
 

Прокуратура  України,  система  і  структура  органів  прокуратури.  Правовий  статус
прокурора. Організаційне забезпечення діяльності прокуратури.

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

Тема 7 Нотаріат України
 

Поняття нотаріату України (нотаріальна таємниця). Правовий статус нотаріуса. Державні
нотаріальні контори та приватна нотаріальна діяльність.

Тема 8 Національна поліція України та Національна гвардія України
 

Система  Національної  поліції  та  структура  органів  Національної  поліції.  Обсяг
повноважень  Національної  поліції.  Органи  досудового  розслідування  Національної
поліції  України.  Кадри  Національної  поліції  та  відбір  до  Національної  поліції.
Проходження служби в підрозділах Національної поліції. Національна гвардія України та
її  завдання.  Структура  Національної  гвардії  України  Основні  функції  Національної
гвардії  України  (Охоронні  функції  Національної  гвардії  України.  Військові  функції
Національної гвардії України. Масові заходи і діяльність Національної гвардії України.)
Проходження  служби  в  підрозділах  Національної  гвардії  України.  Керівництво
Національної  гвардії  України.



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.

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.

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.

Тема 12 Служба безпеки України
 

Служба безпеки України. Основні завдання та функції Служби безпеки України. Основні
напрямки діяльності Служби безпеки України.

Тема 13 Державна податкова служба України. Державна митна служба України.
 

Державна податкова служба України. Основні завдання та функції Державної податкової
служби України. Основні напрямки діяльності Державної податкової служби України.
Державна митна служба України. Основні завдання та функції Державної митної служби
України. Основні напрямки діяльності Державної митної служби України.

Тема 14 Бюро економічної безпеки України.
 

Бюро  економічної  безпеки  України.  Основні  завдання  та  функції  Бюро  економічної
безпеки України. Основні напрямки діяльності Бюро економічної безпеки України.

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.

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.

Тема 17 Курсова робота
 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни
Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе:

РН3

Застосовувати  правові  норми  чинного  законодавства  України,  знання
особливостей  організаційно-правових  засад  функціонування  судових,
правоохоронних  органів  та  органів  юстиції  України  в  процесі  реалізації
правничої професії у суспільстві.



РН7 Складати  та  узгоджувати  план  власного  прикладного  дослідження  і
самостійно  збирати  матеріали  за  визначеними  джерелами.

РН15 Вільно  використовувати  для  правничої  діяльності  доступні  інформаційні
технології і бази даних.

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів
Програмні результати навчання, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна.
Для спеціальності 081 Право:

ПР2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ПР3 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ПР6 Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності
7.1 Види навчальних занять

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

Лк1 "Предмет,  основні  поняття й джерела з  курсу «Судові,  правоохоронні  органи та
органи юстиції України»" (денна)
 

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.

Лк1 "Предмет,  основні  поняття й джерела з  курсу «Судові,  правоохоронні  органи та
органи юстиції України»" (заочна)
 

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.

Пр1 "Предмет,  основні  поняття й джерела з  курсу «Судові,  правоохоронні органи та
органи юстиції України»" (денна)
 

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.



Пр1 "Предмет,  основні  поняття й джерела з  курсу «Судові,  правоохоронні органи та
органи юстиції України»" (заочна)
 

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.

Тема 2. Судова система України

Лк2 "Судова система України" (денна)
 

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.

Лк2 "Судова система України" (заочна)
 

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.

Пр2 "Судова система України" (денна)
 

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.

Пр2 "Судова система України" (заочна)
 

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.

Тема  3.  Статус  суддів.  Державна  судова  адміністрація  України.  Вища  рада
правосуддя

Лк3 "Статус суддів.  Державна судова адміністрація  України.  Вища рада правосуддя"
(денна)
 

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.



Пр3 "Статус суддів.  Державна судова адміністрація України. Вища рада правосуддя."
(денна)
 

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.

Тема 4. Адвокатура України

Лк4 "Адвокатура України" (денна)
 

Поняття  адвокатури  України.  Правовий  статус  адвоката  та  стажиста  адвоката.  Види
адвокатської діяльності. Адвокатська таємниця.

Пр4 "Адвокатура України" (денна)
 

Поняття адвокатури України. Правовий статус адвоката. Види адвокатської діяльності.

Тема 5. Прокуратура України

Лк5 "Прокуратура України" (денна)
 

Прокуратура  України,  система  і  структура  органів  прокуратури.  Правовий  статус
прокурора. Організаційне забезпечення діяльності прокуратури.

Пр5 "Прокуратура України" (денна)
 

Прокуратура  України,  система  і  структура  органів  прокуратури.  Правовий  статус
прокурора. Організаційне забезпечення діяльності прокуратури.

Тема 6. Органи та установи юстиції України

Лк6 "Органи та установи юстиції України" (денна)
 

Система органів та установ юстиції України. Завдання та основні функції Міністерства
юстиції України. Напрямки діяльності Міністерства юстиції України

Пр6 "Органи та установи юстиції України" (денна)
 

Система органів та установ юстиції України. Завдання та основні функції Міністерства
юстиції України. Напрямки діяльності Міністерства юстиції України

Тема 7. Нотаріат України

Лк7 "Нотаріат України" (денна)
 

Поняття нотаріату України (нотаріальна таємниця). Правовий статус нотаріуса. Державні
нотаріальні контори та приватна нотаріальна діяльність.

Пр7 "Нотаріат України" (денна)
 

Поняття нотаріату України (нотаріальна таємниця). Правовий статус нотаріуса. Державні
нотаріальні контори та приватна нотаріальна діяльність.

Тема 8. Національна поліція України та Національна гвардія України



Лк8 "Національна поліція України та Національна гвардія України" (денна)
 

Міністерство внутрішніх справ України та його органи. Національна поліція України.
Національна гвардія України.

Лк8 "Національна поліція України та Національна гвардія України" (заочна)
 

Міністерство внутрішніх справ України та його органи. Національна поліція України.
Національна гвардія України.

Пр8 "Національна поліція України та Національна гвардія України" (денна)
 

Міністерство внутрішніх справ України та його органи. Національна поліція України.
Національна гвардія України.

Пр8 "Національна поліція України та Національна гвардія України" (заочна)
 

Міністерство внутрішніх справ України та його органи. Національна поліція України.
Національна гвардія України.

Тема 9. Державна служба з надзвичайних ситуацій України

Лк9 "Державна служба з надзвичайних ситуацій України" (денна)
 

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.

Пр9 "Державна служба з надзвичайних ситуацій України" (денна)
 

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.

Тема 10. Державна міграційна служба України

Лк10 "Державна міграційна служба України" (денна)
 

Державна міграційна служба України. Основні завдання та функції Державної міграційної
служби України. Основні напрямки діяльності Державної міграційної служби України.

Пр10 "Державна міграційна служба України" (денна)
 

Державна міграційна служба України. Основні завдання та функції Державної міграційної
служби України. Основні напрямки діяльності Державної міграційної служби України

Тема 11. Державна прикордонна служба України

Лк11 "Державна прикордонна служба України" (денна)
 

Державна  прикордонна  служба  України.  Основні  завдання  та  функції  Державної
прикордонної  служби України.  Основні  напрямки діяльності  Державної  прикордонної
служби України.



Пр11 "Державна прикордонна служба України" (денна)
 

Державна  прикордонна  служба  України.  Основні  завдання  та  функції  Державної
прикордонної  служби України.  Основні  напрямки діяльності  Державної  прикордонної
служби України.

Тема 12. Служба безпеки України

Лк12 "Служба безпеки України" (денна)
 

Служба безпеки України. Основні завдання та функції Служби безпеки України. Основні
напрямки діяльності Служби безпеки України.

Пр12 "Служба безпеки України" (денна)
 

Служба безпеки України. Основні завдання та функції Служби безпеки України. Основні
напрямки діяльності Служби безпеки України.

Тема 13. Державна податкова служба України. Державна митна служба України.

Лк13 "Державна податкова служба України. Державна митна служба." (денна)
 

Державна податкова служба України. Основні завдання та функції Державної податкової
служби України. Основні напрямки діяльності Державної податкової служби України.
Державна митна служба України. Основні завдання та функції Державної митної служби
України. Основні напрямки діяльності Державної митної служби України.

Пр13 "Державна податкова служба України. Державна митна служба." (денна)
 

Державна податкова служба України. Основні завдання та функції Державної податкової
служби України. Основні напрямки діяльності Державної податкової служби України.
Державна митна служба України. Основні завдання та функції Державної митної служби
України. Основні напрямки діяльності Державної митної служби України.

Тема 14. Бюро економічної безпеки України.

Лк14 "Бюро економічної безпеки України." (денна)
 

Бюро  економічної  безпеки  України.  Основні  завдання  та  функції  Бюро  економічної
безпеки України. Основні напрямки діяльності Бюро економічної безпеки України.

Лк14 "Бюро економічної безпеки України." (заочна)
 

Бюро  економічної  безпеки  України.  Основні  завдання  та  функції  Бюро  економічної
безпеки України. Основні напрямки діяльності Бюро економічної безпеки України.

Пр14 "Бюро економічної безпеки України." (денна)
 

Бюро  економічної  безпеки  України.  Основні  завдання  та  функції  Бюро  економічної
безпеки України. Основні напрямки діяльності Бюро економічної безпеки України.

Пр14 "Бюро економічної безпеки України." (заочна)
 

Бюро  економічної  безпеки  України.  Основні  завдання  та  функції  Бюро  економічної
безпеки України. Основні напрямки діяльності Бюро економічної безпеки України.

Тема 15. Державне бюро розслідувань України



Лк15 "Державне бюро розслідувань України." (денна)
 

Державне бюро розслідувань України. Основні завдання та функції Державного бюро
розслідувань  України.  Основні  напрямки  діяльності  Державного  бюро  розслідувань
України.

Пр15 "Державне бюро розслідувань України" (денна)
 

Державне бюро розслідувань України. Основні завдання та функції Державного бюро
розслідувань  України.  Основні  напрямки  діяльності  Державного  бюро  розслідувань
України.

Тема 16. Національне антикорупційне бюро України

Лк16 "Національне антикорупційне бюро України" (денна)
 

Національне антикорупційне бюро України. Основні завдання та функції Національного
антикорупційного  бюро  України.  Основні  напрямки  діяльності  Національного
антикорупційного  бюро  України.

Пр16 "Національне антикорупційне бюро України" (денна)
 

Національне антикорупційне бюро України. Основні завдання та функції Національного
антикорупційного  бюро  України.  Основні  напрямки  діяльності  Національного
антикорупційного  бюро  України.

Тема 17. Курсова робота

IндЗан17 "Курсова робота" (денна)
 

Виконання індивідуального завдання під керівництвом викладача

IндЗан17 "Курсова робота" (заочна)
 

Виконання індивідуального завдання під керівництвом викладача

7.2 Види навчальної діяльності

НД1 Чотири есе за темою в межах тем 1, 4, 15, 16 змісту дисципліни;

НД2 Виконання практичних завдань за темами 2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14;

НД3 Виконання реферату за результатами вивчення тем 1-16;

НД4 Написання  навчального  проекту,  контрольних  робіт  за  результатами
вивчення  теоретичного  матеріалу.

8. Методи викладання, навчання
Дисципліна передбачає навчання через:

МН1 лекції-візуалізації

МН2 інтерактивні лекції

МН3 навчальна дискусія при обговоренні есе

МН4 практичні заняття



МН5 підготовка реферативного огляду наукової літератури

МН6 екскурсії для закріплення теоретичних знань

9. Методи та критерії оцінювання
9.1. Критерії оцінювання

Визначення
Чотирибальна

національна шкала
оцінювання

Рейтингова бальна
шкала оцінювання

Відмінне виконання лише з незначною кількістю
помилок 5 (відмінно) 90 ≤ RD ≤ 100

Вище середнього рівня з кількома помилками 4 (добре) 82 ≤ RD < 89

Загалом  правильна  робота  з  певною кількістю
помилок 4 (добре) 74 ≤ RD < 81

Непогано, але зі значною кількістю недоліків 3 (задовільно) 64 ≤ RD < 73

Виконання задовольняє мінімальні критерії 3 (задовільно) 60 ≤ RD < 63

Можливе повторне складання 2 (незадовільно) 35 ≤ RD < 59

Необхідний  повторний  курс  з  навчальної
дисципліни 2 (незадовільно) 0 ≤ RD < 34

9.2 Методи поточного формативного оцінювання

МФО1 Тестування з метою закріплення лекційного матеріалу

МФО2 Опитування та усні коментарі викладача за його результатами

МФО3 Настанови викладачів в процесі виконання практичних завдань

МФО4 Обговорення  та  взаємооцінювання  студентами  виконаних  практичних
завдань

МФО5 Оцінювання письмових робіт

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання

МСО1 Тестування з метою закріплення лекційного матеріалу

МСО2 Виконання завдань на практичних заняттях

МСО3 Теоретичне завдання

МСО4 Складання комплексного письмового контролю

МСО5 Написання та захист курсової роботи

МСО6 Наукова робота

Контрольні заходи:

2 семестр 100 балів



МСО1. Тестування з метою закріплення лекційного матеріалу 16

16

МСО2. Виконання завдань на практичних заняттях 32

(16  занять,  максимальна  оцінка  2  бали  при  позитивному
оцінюванні за 1 практичне заняття) (16x2) 32

МСО3. Теоретичне завдання 6

2x3 6

МСО4. Складання комплексного письмового контролю 40

40

МСО6. Наукова робота 6

6

Контрольні заходи в особливому випадку:

Семестр викладання 100 балів

МСО1. Тестування з метою закріплення лекційного матеріалу 40

40

МСО3. Теоретичне завдання 20

20

МСО4. Складання комплексного письмового контролю 40

40

Курсова робота:

2 семестр 100 балів

МСО5. Написання та захист курсової роботи 100

100

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни
10.1 Засоби навчання

ЗН1
Електронні навчально-методичні матеріали розроблені в рамках програми
впровадження дистанційної форми навчання на сайті http://dl. sumdu.edu.ua /
text books /80842/ index. html

ЗН2 Слайди,  конспект  лекцій,  методичні  рекомендації  для  підготовки  до
практичних  занять  та  до  самостійної  роботи.

10.2 Інформаційне та навчально-методичне забезпечення
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