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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ* 

Ступінь вищої освіти бакалавр 
Освітня програма Право 
Спеціальність 081 Право 
Рік навчання, семестр 1, 1 
Кількість кредитів 3,5 
Лекції: 20 годин 
Практичні заняття: 16 години 
Самостійна робота: 69 годин 
Курсова робота: так 
Форма навчання денна 
Форма підсумкового 
контролю 

екзамен 

Мова викладання українська 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА* 

ПРОФАЙЛ ЛЕКТОРА 
 

 

Матвійчук Андрій Васильович, д.філос.н., професор, професор 

кафедри конституційного права та галузевих дисциплін   

 
Вікіситет 
http://wiki.nuwm.edu.ua 

 

 

ORCID - 0000-0002-0008-8589 
Як комунікувати a.v.matviichuk@nuwm.edu.ua 

тел. 067-604-56-65 

Актуальні оголошення на сторінці дисципліни в системі 

MOODLE 
  

ПРО ДИСЦИПЛІНУ  
Анотація 
навчальної 
дисципліни, 
в т.ч. мета та 
цілі 

 

Предметом курсу є відомості про державні органи, що здійснюють 

судову та правоохоронну діяльність, реалізують правоохоронні функції їх 

організацію, а також відомості про їх завдання, організацію й діяльність, 

функції та структуру. В межах курсу вивчаються нормативно-правові 

акти, що постають основою діяльності судових та правоохоронних органів 

України.  

 

mailto:o.a.lahodniuk@nuwm.edu.ua
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Мета навчальної дисципліни: надання студентам необхідних для 

успішної реалізації професійної діяльності юриста практика знань, а також 

відомостей для більш повного засвоєння ряду інших пов'язаних з даною 

методологічних та юридичних правових дисциплін. 

 

Завданням вивчення курсу «Організація судових та правоохоронних 

органів України» є:  

- ознайомити з принципами організації судової системи в Україні та 

організації правоохоронних органів; 

- дати чітке уявлення про сутність судової влади та про сутність 

правоохоронної діяльності; 

- ознайомити студентів з необхідними джерелами права; 

- сприяти засвоєнню нормативних актів та розвитку вмінь працювати з 

ними. 

 

Використовуються такі методи викладання та технології: лекції 

різного типу, демонстрація, проблемно-пошуковий метод, аналіз 

конкретних ситуацій (case study) 

Посилання на 
розміщення  
навчальної 
дисципліни  на 
навчальній 
платформі 
Moodle 
 

https://exam.nuwm.edu.ua  

Компетентності 1. Загальні компетентності 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК8. Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК9. Здатність працювати в команді. 

2. Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

СК7. Здатність застосовувати знання завдань, принципів і доктрин 

національного права, а також змісту правових інститутів, щонайменше з 

таких галузей права, як: конституційне право, адміністративне право і 

адміністративне процесуальне право, цивільне і цивільне процесуальне 

право, кримінальне і кримінальне процесуальне право. 

СК8. Знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм 

матеріального і процесуального права. 

 
Програмні 
результати 
навчання 
 

Зміст вивчення дисципліни «Організація судових та правоохоронних 

органів України» сформульований у таких термінах результатів 

навчання: 

РН3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел. 

РН4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу 

відомої проблеми.  

РН5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин 

(даних)з достатньою обґрунтованістю.  

РН6. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому 

проблему. 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=341
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РН7. Складати та узгоджувати план власного дослідження і 

самостійно збирати матеріали за визначеними джерелами. 

РН8. Використовувати різноманітні інформаційні джерела для 

повного та всебічного встановлення певних обставин. 

РН17. Працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання 

завдань групи. 

 

Перелік 
соціальних, 
«м’яких» 
навичок (soft 
skills) 
 

Аналітичні навички, грамотність, гнучкість розуму, здатність до 

навчання, здатність логічно обґрунтовувати позицію, ініціативність, 

комплексне рішення проблеми, навички письмового спілкування, критичне 

мислення, саморозвиток, формування власної думки та прийняття 

рішень. 

Структура 
навчальної 
дисципліни 
 

Змістовий модуль 1.  
Тема 1. Предмет, система та основні поняття курсу «Організація судових 

та правоохоронних органів». Судова влада в Україні. 

Тема 2. Система судів загальної юрисдикції. Статус судді.. 

Тема 3. Правовий статус Конституційного суду України. 

Тема 4. Статус суддів, народних засідателів та присяжних. Вища рада 

правосуддя. Вища кваліфікаційна комісія суддів України. 

Змістовий модуль 2.  
Тема 5. Система і структура органів прокуратури України. 

Тема 6. Національна поліція України та інші органи МВС України. 

Тема 7. Органи досудового розслідування. 

Тема 8. Органи безпеки України Служба безпеки України та її завдання. 

 

Методи 
оцінювання та 
структура  
оцінки 

Для досягнення цілей та завдань курсу студентам потрібно засвоїти 

теоретичний матеріал та здати модульні контролі знань, а також вчасно 

виконати практичні завдання. В результаті вони зможуть отримати такі 

обов’язкові бали: 

60 балів -за вчасне та якісне виконання завдань практичних занять, що 

становить поточну (практичну) складову його оцінки (кожне із 

запланованих занять оцінюється у 7 балів, індивідуальне творче завдання 

(10 балів); 

20 балів – модульний контроль 1; 

20 балів –модульний контроль 2. 

Усього 100 балів. 

Додаткові бали студенти можуть отримати за: участь у наукових 

конференціях, круглих столах, написання наукових робіт та рефератів 

дослідницького характеру за темою курсу. Тему дослідницької роботи 

студенти можуть вибрати самостійно за погодженням із викладачем.  

Положення про семестровий поточний та підсумковий контроль 

навчальних досягнень здобувачів вищої освіти 

http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/ 

Модульний контроль проходитиме у формі тестування. У тесті 30 

запитань різної складності:  

рівень 1 – 26 запитань по 0,5 бали (13 балів),  

рівень 2 – 2 запитань по 2 бали (4 бали),  

рівень 3 – 1 запитання по 3 бали (3 бали).  

Усього – 20 балів.  
  

http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/
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Місце 
навчальної 
дисципліни в 
освітній 
траєкторії 
здобувача 
вищої освіти 
 

Теорія держави і права, 

Конституційне право 

Адміністративне право 

 

Поєднання 
навчання та 
досліджень 

Здобувачі вищої освіти отримують для виконання індивідуальні творчі 
завдання (теоретико-практичного спрямування) 
 

Інформаційні 
ресурси 

1. Бесчастний В. М., Пашутін В. В., Бабін Б.В. та ін. Судові та 

правоохоронні органи України: навч. посіб. / ред. В.М. Бесчастного. 

Київ: Знання, 2007. 286 с. 

2. Лапкін А. В. Організація судових та правоохоронних органів 

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

Право, 2018. 170 с. 

3. Організація судових та правоохоронних органів: підручник / Нац. 

юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. / ред. І. Є. Марочкіна. Харків: 

Право, 2013. 448 с. 

4. Організація судових та правоохоронних органів: навч. посіб.; відп. 

ред. О. О. Овсяннікова, І. В. Юревич. Харків: Право, 2017. 238 с. 

5. Скакун О. Ф. Теорія права і держави: підручник. Київ: Алерта, 

2013. 524 с. 

6. http://www.nbuv.gov.ua – бібліотека ім. В.І. Вернадського 

7. http://www.kmu.gov.ua – Кабінет Міністрів України 

8. http://www.ccu.gov.ua – Конституційний Суд України 

9. http://www.scourt.gov.ua –  Верховний Суд України 

10. http://www.minjust.gov.ua – Міністерство юстиції України 

 

 
ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 

 
Дедлайни та 
перескладання 

1. Ліквідація академічної заборгованості здійснюється 

згідно «Порядок ліквідації академічних заборгованостей у 

НУВГП», http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього 

документу і реалізується право студента на повторне 

вивчення дисципліни чи повторне навчання на курсі. 

2. Перездача модульних контролів здійснюється згідно 

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk- 
6tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti. 

3. Оголошення стосовно дедлайнів здачі та перездачі 
оприлюднюються на сторінці 
MOODLEhttps://exam.nuwm.edu.ua/ 

Правила академічної 
доброчесності 

Здобувач вищої освіти виконуючи різні види роботи 
повинен дотримуватись академічної доброчесності.  

1. Стаття 42. Закон України «Про освіту». URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 

2. Стаття 1. Закон України «Про вищу освіту». URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 

3. Кодекс честі студентів НУВГ. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.ccu.gov.ua/
http://www.scourt.gov.ua/
http://www.minjust.gov.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
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http://ep3.nuwm.edu.ua/4917/ 
4. Кодекс честі наукових, науково-педагогічних, 

педагогічних працівників Національного університету 
водного господарства та природокористування URL: 
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/zapobighannja-
korupciji/dijaljnistj 

5. Положення про організацію освітнього процесу в 
Національному університеті водного господарства та 
природокористування. URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/4088/ 

6. Положення про виявлення та запобігання академічного 
плагіату в Національному університеті водного господарства 
та природокористування (нова редакція). URL:  
http://ep3.nuwm.edu.ua/10325/ 

 
Вимоги до відвідування Відвідування занять є обов’язковим компонентом. За 

об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

працевлаштування, міжнародне стажування та ін.)навчання 

може відбуватись в online формі, через корпоративну пошту 

та/або навчальну платформу Moodl за погодженням із 

керівником курсу. 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без 

поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75% від 

можливої максимальної кількості балів за вид діяльності 

балів). Перескладання модулів відбувається із дозволу 

деканату за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний).   
Неформальна та 
інформальна освіта 

Студенти мають право на перезарахування результатів 

навчання набутих у неформальній та інформальній освіті 

згідно відповідного положення 

http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita. 

Також студенти можуть самостійно на платформах 

Prometheus, Coursera, edEx, edEra, FutureLearn та інших 

опановувати матеріал для перезарахування результатів 

навчання. При цьому важливо, щоб знання та навички, що 

формуються під час проходження певного онлайн-курсу чи 

його частин, мали зв'язок з очікуваними навчальними 

результатами даної дисципліни/освітньої програми та 

перевірялись в підсумковому оцінюванні. 
 

ДОДАТКОВО 
 

Правила отримання 
зворотної інформації 
про дисципліну* 

Щосеместрово студенти заохочуються пройти  онлайн 
опитування стосовно якості викладання та навчання 
викладачем даного курсу та стосовно якості освітнього 
процесу в НУВГП. 

За результатами анкетування студентів викладачі 
можуть покращити якість навчання та викладання за 
даною та іншими дисциплінами. 

Результати опитування студентам надсилають 
обов’язково. 

Порядок опитування, зміст анкет та результати 
анкетування здобувачів минулих років та семестрів 
завантажені на сторінці «ЯКІСТЬ ОСВІТИ»:  
http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4917/
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/zapobighannja-korupciji/dijaljnistj
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/zapobighannja-korupciji/dijaljnistj
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita
http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja
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http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja 
http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja 

Оновлення* Оновлення змісту навчальної дисципліни здійснює 
викладач, відповідно до змін у законодавстві, наукових 
досліджень та сучасних практик. 

Здобувач вищої освіти може долучитись до процедури 
оновлення змісту навчальної дисципліни надавши пропозиції 
викладачу у письмовій формі.   

Навчання осіб з 
інвалідністю 

Документи та довідково-інформаційні матеріали 

стосовно організації навчального процесу для осіб з 

особливими потреами доступно за посиланням 

http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju 

У випадку навчання таких категорій здобувачів освітній 

процес даного курсу враховуватиме, за можливістю, усі 

особливі  потреби здобувача.  

Викладач та інші здобувачі даної освітньої програми 

максимально сприятимуть організації навчання для осіб з 

інвалідністю та особливими освітніми потребами. 
Практики, представники 
бізнесу,  фахівці, 
залучені до викладання 

- 

Інтернаціоналізація - 
 

*  пункти, які обов’язково потрібно заповнити 

 

 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Лекцій 20 год Прак. 16 год Самостійна робота 69 год 

 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН3 

Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел 
 

Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Практичні завдання, дискусії, есе, тести, опитування, проект, 

індивідуальні консультації 
Методи та технології навчання Лекції, практичні заняття, презентації, обговорення, ситуаційні 

дослідження, навчальна дискусія, полеміка. 
Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, інформаційно-комунікаційні 

системи, роздаткові друковані матеріали 

 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН4 

Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми 
 

Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Практичні завдання, дискусії, тести, опитування, проект, 

індивідуальні консультації 
Методи та технології навчання Лекції, практичні заняття, презентації, обговорення, написання 

рефератів.  
Засоби навчання Технічні засоби, мультимедійні засоби, бібліотечні фонди, 

інтернет ресурси 

 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН5 

Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних)з достатньою 

обґрунтованістю 
 

Види навчальної роботи студента Практичні завдання, дискусії, тести, опитування, проект, 

http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju
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(що студенти повинні виконати) індивідуальні консультації 
Методи та технології навчання Лекції, практичні заняття, презентації, обговорення, написання 

рефератів. 
Засоби навчання Технічні засоби, мультимедійні засоби, бібліотечні фонди, 

інтернет ресурси 

 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН6 

Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему 
 

Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Практичні завдання, дискусії, тести, опитування, проект, 

індивідуальні консультації 
Методи та технології навчання Лекції, практичні заняття, презентації, обговорення, виконання 

контрольної роботи. 
Засоби навчання Технічні засоби, мультимедійні засоби, бібліотечні фонди, 

інтернет ресурси 

 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН7 

Складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно збирати матеріали за 

визначеними джерелами 
 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Практичні завдання, дискусії, тести, опитування, проект, 

індивідуальні консультації 
Методи та технології навчання Лекції, практичні заняття, презентації, обговорення, виконання 

контрольної роботи. 
Засоби навчання Технічні засоби, мультимедійні засоби, бібліотечні фонди, 

інтернет ресурси 

 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН8 

Використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного 

встановлення певних обставин 
 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Практичні завдання, дискусії, тести, опитування, проект, 

індивідуальні консультації 
Методи та технології навчання Лекції, практичні заняття, презентації, обговорення, виконання 

контрольної роботи. 
Засоби навчання Технічні засоби, мультимедійні засоби, бібліотечні фонди, 

інтернет ресурси 

 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН17 

Працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань групи 
 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Практичні завдання, дискусії, тести, опитування, проект, 

індивідуальні консультації 
Методи та технології навчання Лекції, практичні заняття, презентації, обговорення, виконання 

контрольної роботи. 
Засоби навчання Технічні засоби, мультимедійні засоби, бібліотечні фонди, 

інтернет ресурси 
 
За поточну (практичну й самостійну) 
 складову оцінювання - 30 балів 
 
 
За поточну (практичну й самостійну) 
складову оцінювання - 30 балів 
 
 

 
За модульний (теоретичний) контроль знань 
(РН3, РН4, РН5, РН6, РН7, РН8, РН17), модуль 1 - 
20 балів 
 
За модульний (теоретичний) контроль знань 
(РН3, РН4, РН5, РН6, РН7, РН8, РН17), модуль 1 - 
20 балів 
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Усього за поточну (практичну) складову оцінювання та виконання 
індивідуальних завдань, балів 

60 

Усього за модульний (теоретичний) контроль знань, модуль 1, модуль  2, 
бали  

40 

Усього за дисципліну 100 

*для екзаменаційних дисциплін співвідношення поточного (практичного) та модульного 
(підсумкового) контролів - 60 та 40 

 

 

 

 

 

ЛЕКЦІЙНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

 

Тема 1. Предмет, система та основні поняття курсу «Організація судових та 
правоохоронних органів». Судова влада в Україні 

 
Результати 
навчання 

 

РН3. РН4. 

РН5. РН6. 

РН7. РН8. 

РН17 

Кількість 
годин: 

лекції – 2 
практ. – 2  

Література: 
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 (з розділу Інформаційні 

ресурси) 

 

http://ep3.nuwm.edu.ua/19120/ 

 

http://ep3.nuwm.edu.ua/19121/ 

 

Опис теми Предмет, система та основні поняття курсу «Організація судових та 

правоохоронних органів». 

Поняття судових органів. Поняття та суть судової влади. Основні 

конституційні положення щодо судової влади. Співвідношення судової влади 

з іншими гілками державної влади.  

Поняття та засади судової системи в Україні. Правове регулювання 

діяльності органів судової влади.  
 

Тема 2. Система судів загальної юрисдикції. Статус судді 

 
Результати 
навчання 

 

РН3. РН4. 

РН5. РН6. 

РН7. РН8. 

РН17 

Кількість 
годин: 
лекції – 2 
практ. – 2  

Література: 

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 

 

http://ep3.nuwm.edu.ua/19120/ 

 

http://ep3.nuwm.edu.ua/19121/ 

 

Опис теми Місцеві суди в Україні, їх склад і компетенція. Правовий статус судді. 

Вимоги до судді місцевого суду.  

Види і склад апеляційних судів. Повноваження апеляційного суду. 

Правовий статус судді апеляційного суду. 

Вищі спеціалізовані суди, їх склад і повноваження.  

Верховний суд України: склад і структура. Суддя Верховного Суду 

України.  
 

Тема 3. Правовий статус Конституційного суду України 
 

Результати 
навчання 

 

РН3. РН4. 

РН5. РН6. 

Кількість 
годин: 

лекції – 2 
практ. – 2  

Література:  
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 

 

http://ep3.nuwm.edu.ua/19120/ 

 

http://ep3.nuwm.edu.ua/19121/ 
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РН7. РН8. 

РН17 

 

Опис теми Конституційний Суд України як орган конституційної юрисдикції. 

Завдання Конституційного Суду.  

Порядок утворення та повноваження Конституційного Суду. Вимоги, що 

ставляться до судді Конституційного Суду. Повноваження судді 

Конституційного Суду.  

Загальні засади конституційного провадження. Конституційне подання. 

Конституційне звернення. Акти Конституційного Суду України. 
 

Тема 4. Статус суддів, народних засідателів та присяжних. Вища рада 
правосуддя. Вища кваліфікаційна комісія суддів України 

 
Результати 
навчання 

 

РН3. РН4. 

РН5. РН6. 

РН7. РН8. 

РН17 

Кількість 
годин: 
лекції – 2 
практ. – 2  

Література: 
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 

 

http://ep3.nuwm.edu.ua/19120/ 

 

http://ep3.nuwm.edu.ua/19121/ 

 

Опис теми Порядок зайняття посади судді. Вимоги до суддів. Кваліфікаційний 

рівень судді. Національна школа суддів України, її статус та структура.  

Дисциплінарна відповідальність судді. Звільнення судді з посади та 

припинення його повноважень. Вища рада правосуддя. Вища кваліфікаційна 

комісія суддів України, її статус та повноваження.  

Суддівське самоврядування.  

Забезпечення суддів. Організаційне забезпечення діяльності судів. 
 

Тема 5. Система і структура органів прокуратури України 
 

Результати 
навчання 

 

РН3. РН4. 

РН5. РН6. 

РН7. РН8. 

РН17 

Кількість 
годин: 

лекції – 2 
практ. – 2  

Література: 
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 

 

http://ep3.nuwm.edu.ua/19120/ 

 

http://ep3.nuwm.edu.ua/19121/ 

 

Опис теми Поняття прокуратури та її роль в Україні. Засади організації і діяльності 

прокуратури. Функції прокуратури.  

Організаційні основи системи прокуратури. Система прокуратури 

України. Правове регулювання діяльності органів прокуратури. Структура та 

компетенція Офісу Генерального прокурора.  

Особливості організації і діяльності Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури.  

Повноваження прокурора з виконання покладених на нього функцій. 

Дисциплінарна відповідальність прокурора. Звільнення прокурора з посади, 

припинення, зупинення його повноважень на посаді.  

Прокурорське самоврядування та органи, що забезпечують діяльність 

прокуратури. 
 

Тема 6. Національна поліція України та інші органи МВС України 
 

Результати 
навчання 

 

РН3. РН4. 

РН5. РН6. 

РН7. РН8. 

РН17 

Кількість 
годин: 
лекції – 2 
практ. – 2  

Література: 
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 

 

http://ep3.nuwm.edu.ua/19120/ 

 

http://ep3.nuwm.edu.ua/19121/ 

 

Опис теми Завдання, повноваження та структура МВС України. 
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Національна поліція України, правова основа та принципи її діяльності. 

Завдання Національної поліції та взаємодія поліції з органами державної влади та 

органами місцевого самоврядування. Система поліції та правовий статус 

поліцейських.  

Поліцейські заходи. Порядок застосування поліцейських заходів примусу. 

Загальні засади проходження служби в поліції. Гарантії професійної діяльності 

поліцейського. 
 

Тема 7. Органи досудового розслідування 
 

Результати 
навчання 

 

РН3. РН4. 

РН5. РН6. 

РН7. РН8. 

РН17 

Кількість 
годин: 

лекції – 2 
практ. – 2  

Література: 

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 

 

 

http://ep3.nuwm.edu.ua/19120/ 

 

http://ep3.nuwm.edu.ua/19121/ 

 

Опис теми Органи досудового розслідування в Україні (органи внутрішніх справ;  

органи безпеки; органи, що здійснюють контроль за додержанням 

податкового законодавства; органи державного бюро розслідувань).  

Правова основа діяльності органів досудового розслідування. Завдання 

органів досудового розслідування. Принципи діяльності органів досудового 

розслідування в України. 
 

Тема 8. Органи безпеки України Служба безпеки України та її завдання 
 

Результати 
навчання 

 

РН3. РН4. 

РН5. РН6. 

РН7. РН8. 

РН17 

Кількість 
годин: 
лекції – 2 
прак. – 2  

Література: 

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 

 
 

 

http://ep3.nuwm.edu.ua/19120/ 

 

http://ep3.nuwm.edu.ua/19121/ 

 

Опис теми Правове регулювання діяльності органів безпеки. Принципи діяльності 

Служби безпеки.  

Система органів Служби безпеки. Структура Центрального управління 

СБУ. Колегія Служби безпеки, її склад і повноваження.  

Правове становище співробітників СБУ, їх права і обов`язки. Гарантії 

законності в діяльності Служби безпеки. Соціальний і правовий захист 

працівників органів безпеки. 

 

 

 

Лектор, д.філос.н., професор      А. В. Матвійчук 


