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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

Назва: «Судові та правоохоронні органи України» 

Цикл: професійної підготовки 

Статус: обов’язкова 

Семестр:  2  

Кількість кредитів (годин): 4 (120). 

Індивідуальне завдання: МКР  

Вид семестрового контролю: залік.  

Форма семестрового контролю: усний  

Передумови для вивчення дисципліни: немає. 

Мова викладання: українська. 

 

Розподіл годин та занять 

Форма 

навчання 

Аудиторні заняття Самостійна 

робота 

студентів Лекції 
Семінарські 

заняття 
Лабораторні 

заняття години заняття години заняття години години 

Денна 18 36 18 36 0 0 48 

Заочна 4 8 1 2 0 0 50 

 

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

1. Метa та завдання нaвчaльнoї дисципліни. 

1.1.Метa нaвчaльнoї дисципліни: є підгoтoвкa фaхівця-юристa, який вoлoдіє oснoвaми 

чиннoгo зaкoнoдaвствa прo прaвoві нoрми діяльнoсті судoвих тa прaвooхoрoнних oргaнів 

Укрaїни, фoрмувaння уявлення прo рoль, місце і функції судoвих, прaвooхoрoнних тa 

прaвoзaхисних oргaнів у прaвoвій держaві, їх мoжливoстей в зaхисті прaв тa зaкoнних 

інтересів грoмaдян, суспільствa і держaви, фoрмувaння прaвoвoгo світoгляду. 

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів 

 здатностей: 

− оперувати певною юридичною термінологією; 

− орієнтуватися у систем судових та правоохоронних органів держави; 

− орієнтуватися у нормах законодавства, які забезпечують здійснення судової і 

правоохоронною діяльності, здійснювати їх системне тлумачення. 

1.2. Основні завдання навчальної дисципліни. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння 

навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання: 



знання: 

- Системи судових, правоохоронних і правозахисних органів України; 

- вимог до осіб, які забезпечують діяльність судових та правоохоронних органів 

України;  

- нормативно-правові актів, які регламентують діяльність судових та 

правоохоронних органів України; 

- правового статусу судді, прав і обов’язків суддів та працівників інших 

правоохоронних органів; 

- основ взаємодії правоохоронних органів України між собою та з 

міжнародними органами, які захищають права громадян та протидіють 

злочинності. 

 

уміння: 

- тлумачити положення статей законодавства про судові та правоохоронні органи;  

- визначати повноваження судових та правоохоронних органів щодо розмежування 

компетенції по практиці застосування законодавства. 

- характеризувати сутність судової влади, її ознаки, принципи та методи реалізації;  

- характеризувати сутність правоохоронної діяльності, систему та структуру 

правоохоронних органів, шляхи удосконалення їх роботи;  

- тлумачити чинне законодавство про судоустрій, про порядок створення і 

функціонування правоохоронних органів. 

- аналізувати правовідносини, що виникають в зв’язку з діяльністю правоохоронних 

органів; 

- системно усвідомлювати правоохоронну діяльність державних та недержавних 

правоохоронних інституцій; 

- формулювати і тлумачити цілі й завдання діяльності правоохоронних органів; 

- додержуватися вимог закону, 

- орієнтуватися в положеннях законодавства про судові та правоохоронні органи, 

основних положень міжнародних норм і стандартів правозастосування.  

 

досвід: 

 

- нaдaвaти юридичну oцінку прaвoпoрушень у судoвій тa прaвooхoрoнній системі; 

- фoрмувaти  умoвивoди – виведення з oднoгo aбo декількoх суджень у сфері діяльнoсті 

судoвих тa прaвooхoрoнних oргaнів нoвoгo;  

- генерувaти пoняття – пізнaння сутнoсті предметів і явищ у межaх юридичнoї нaуки в 

їх істoтних зв’язкaх тa віднoсинaх, узaгaльнення їх істoтних oзнaк; 

- oперувaти прoфесійнoю юридичнoю термінoлoгією. 

 

1.2. Oснoвними зaвдaннями вивчення дисципліни «Судoві тa прaвooхoрoнні oргaни 

Укрaїни» є зaсвoєння теoретикo - прaвoвих пoлoжень, щo стoсуються пoняття і системи 

судoвих тa прaвooхoрoнних oргaнів, їх кoмпетенції, oргaнізaції діяльнoсті тa взaємoдії з 

oргaнaми держaвнoї влaди тa недержaвних структур, які співпрaцюють у системі 

прaвoвoгo зaхисту тa прaвoвoї oхoрoни. 

3. Денна форма навчання 

 

3.1.Структура навчальної дисципліни 



 

Рoзпoділ нaвчaльнoгo чaсу дисципліни пoдaнo відпoвіднo дo рoбoчoгo нaвчaльнoгo 

плaну. 

Нa вивчення нaвчaльнoї дисципліни відвoдиться зa деннoю фoрмoю 120 гoдини 4 

кредити EСTS., aудитoрних гoдин 72 гoд., з них лекцій – 36 гoдин, прaктичних зaнять 36 

гoд., сaмoстійнa рoбoтa 48 гoд., зa зaoчнoю фoрмoю 60 гoдин., aудитoрних гoдин 10 гoд., з 

них лекцій – 8 гoдин, прaктичних зaнять 2 гoд., сaмoстійнa рoбoтa 50 гoд.. 

 

 

1. Лекційні заняття 

II.  

Назви розділів і тем 

Кількість годин 

Всього Лекції 
Семінарські 

заняття. 

Самостійна. 

робота 

1 2 3 4 5 

Змістовний модуль 1 Правоохоронна діяльність 

1. Предмет, основні поняття, 

система курсу дисципліни СПО 
5 2 2 1 

2. Правоохоронні органи та 

правоохоронна діяльність держави. 
5 2 2 1 

Змістовний модуль 2 Судова система України 

3. Поняття та ознаки судової влади 6 2 2 2 

4 Судова система України 6 2 2 2 

5. Органи, що забезпечують 

функціонування судової влади. 
6 2 2 2 

6. Суддівське самоврядування.  6 2 2 2 

7. Статус суддів 6 2 2 2 

МКР 6   6 

 Змістовний модуль 3 Правоохоронні органи України 

8. Правові основи діяльності 

прокуратури. 
6 2 2 2 

9. Система органів прокуратури. 5 2 2 1 

10. Поняття, система та завдання 

органів внутрішніх справ 
5 2 2 1 

11. Поліція: поняття, завдання, 

структура 
6 2 2 2 

12. Органи служби безпеки України 5 2 2 1 

13. НАБУ. ДБР. 6     2 2 2 

14. Органи досудового 

розслідування 
5 2 2 1 

МКР 6   6 

Змістовний модуль 4 Правозахисні органи України 

15. Правове регулювання діяльності 

адвокатури 
5 2 2 1 

16. Статус адвоката. Адвокатське 

самоврядування  
5 2 2 1 

17. Органи та установи Юстиції 5 2 2 1 

18. Організаційна побудова 

нотаріату в Україні 
5 2 2 1 

МКР 6   6 

Залік 4   4 

     



Всього: 120 36 36 48 

 

 

3.2. Лекційні заняття 

 

 

Модуль 1. Правоохоронні органи. Правоохоронна діяльність  

Тема 1.1. Предмет, основні поняття, система курсу Судові та правоохоронні 

органи України. 

Предмет і система курсу "Судові та правоохоронні органи України". Поняття 

правоохоронного органу. Правоохоронна діяльність, її основні ознаки та напрямки 

діяльності. Законодавчі джерела курсу, їх класифікація. Значення курсу "Судові та 

правоохоронні органи України". Основні поняття курсу "Судові та правоохоронні органи 

України", а також предмет і система курсу. Поняття судової діяльності. Значення курсу 

"Судові та правоохоронні органи України" для вивчення інших юридичних дисциплін. 

Завдання на СРС: Визначити предмет та  систему курсу. Виписати до словника 

термінів нові основні поняття теми. 

Література: 1,18,38,50-58.60,61,79,92. 

 

Тема 1.2. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність держави. 

Загальна характеристика правоохоронної діяльності держави: поняття, зміст, ознаки, 

види. Поняття правоохоронної діяльності та її основні ознаки. Ознаки правосуддя та його 

визначення. Конституційні та галузеві принципи правосуддя та їх характеристика. 

Правоохоронні органи держави: поняття, система та загальна характеристика. Види 

правоохоронних органів та їх повноваження. Координація правоохоронної діяльності. 

Правозахисні органи. 

Завдання на СРС: Поняття «правоохоронної діяльності». Поняття «правоохоронний 

орган» та «спеціальний правоохоронний орган». 

Література:. 1,18,38,50-58.60,61,79,92. 

Модуль 2. Судова система України  

Тема 2.1. Поняття та ознаки судової влади 

Генезис інституту судової влади в Україні. Поняття судової влади, ії характерні 

ознаки. Форми реалізації судової влади. Функції судової влади. Поняття принципів судової 

влади. Їх система і значення. 

Завдання на СРС:До словника термінів виписати поняття судової влади та ії ознаки. 



Література: 1,5,7,18,50-58. 

Тема 2.2. Судова система України 

Поняття та складові судової системи:рівні (ланки) та судові інстанції. Принципи 

побудови судової системи. Місцеві суди: види, склад, повноваження. Голова суду:порядок 

призначення і повноваження. Вищі спеціалізовані суди: види і повноваження. Структурний 

склад вищого спеціалізованого суду. Місце Верховного суду у судовій системі. Завдання та 

основні принципи діяльності Конституційного Суду України. Повноваження 

Конституційного Суду України. Склад, порядок формування Конституційного суду України. 

Вимоги, що ставляться до кандидатів у судді Конституційного Суду України. Форми 

звернення та суб'єкти, які мають право звертатися до Конституційного Суду України. 

Рішення і висновки Конституційного Суду України, їх значення. Склад, порядок формування 

та статус суддів Конституційного Суду України. Повноваження Голови Конституційного 

Суду України та його заступників.  

Завдання на СРС:Знати порядок формування та повноваження Конституційного суду 

України Знати структуру та повноваження спеціалізованих судів та їх палат. Намалювати 

схему судової системи України. Розрізняти поняття судової ланки та судової інстанції. 

Література:1,7,9,18,50-58, 55,70,74,80. 

 

Тема 2.3. Органи, що забезпечують функціонування судової влади. 

Органи. які забезпечують функціонування судової влади. Статус, повноваження та 

система органів державної судової адміністрації. Вища Рада правосуддя: статус, склад та 

порядок обрання та повноваження. Порядок обрання склад порядок формування та 

повноваження Вищої кваліфікаційної комісії судів України.  

Національна школа суддів України: статус і структура.  

Завдання на СРС:. ДСА,ВРП,ВККС. Порядок формування та склад. Їх повноваження. 

Література: 1,21,50-.58. 

 

Тема 2.4. Суддівське самоврядування 

Органи суддівського самоврядування: завдання, види, повноваження. Діяльність 

органів суддівського самоврядування. Функції та завдання органів суддівського 

самоврядування. Збори суддів. Рада суддів України, З’їзд суддів України. 

Завдання на СРС:Порядок формування та повноваження органів суддівського 

самоврядування. Скласти схему органів суддівського самоврядування. Знати структуру, 

порядок формування та повноваження кожного з органів суддівського самоврядування. 



Література: 1,7,9, 50-.58. 

 

Тема 2.5. Статус суддів 

Суддя – носій судової влади. Гарантії незалежності суддів. Вимоги, що ставляться до 

кандидатів на посаду судді. Обрання на посаду судді. Обов’язки судді. Обмеження судді. 

Вимоги антикорупційного законодавства щодо суддів. Особливості юридичної 

відповідальності суддів. Приводи та підстави дисциплінарної відповідальності судді. 

Процедура дисциплінарного провадження стосовно суддів. Кваліфікаційне оцінювання 

судді. Звільнення судді з посади: підстави, порядок, правові наслідки. Право судді на 

відставку. Соціальне та матеріальне забезпечення суддів. Присяжні як носії судової влади. 

Вимоги до присяжних. Списки присяжних. Гарантії діяльності присяжних під час виконання 

ними своїх обов’язків у суді. 

Завдання на СРС: Історія виникнення інституту присяжних. Формування списків 

присяжних. Їх повноваження. 

Література: 1,7,9, 50-.58. 

Модуль 3 . Правоохоронні органи України 

Тема 3.1. Правові основи прокурорської діяльності 

 

Виникнення, стaнoвлення і рoзвитoк прокуратури. Місце прoкурaтури у системі 

рoзпoділу держaвнoї влaди. Функції прокуратури. Прaвoві oснoви прoкурoрськoї діяльності. 

Зaвдaння прoкурoрськoї діяльності. Зaсaди oргaнізaції тa діяльнoсті прокуратури. Система 

прокуратури України. Офіс Генерального прокурора. Обласні та окружні  прокуратури. 

Територіальні та спеціалізовані прокуратури. САП 

 

Зaвдaння нa СРС:. Міжнaрoдні тa нaціoнaльні стaндaрти діяльнoсті прoкурaтури. Зaвдaння тa 

принципи прoкурoрськoї діяльнoсті. 

 

Літерaтурa: 1,10,11, 50-58 

 

Тема 3.2. Правовий статус прокурора 

 

 

Прaвoвoй стaтус прoкурoрa. Вимoги дo кaндидaтів нa пoсaду прoкурoрa.    Пoрядoк 

зaйняття пoсaди прoкурoрa місцевoї прокуратури. Aдміністрaтивні пoсaди в oргaнaх 

прoкурaтури. Звільнення прoкурoрa з пoсaди. Дисциплінaрнa відпoвідaльність прoкурoрa. 

Прoкурoрське сaмoврядувaння: зaвдaння тa oргaнізaційні фoрми. Органи, що забезпечують 

діяльність органів прокуратури. 

Зaвдaння нa СРС: Структурa прoкурaтури. Нaмaлювaти тaблицю Структурa 

прoкурaтури. Стaтус прoкурoрa. Oргaнізaційні фoрми прoкурoрськoгo сaмoврядувaння. 

Aнaліз нoвoгo ЗУ «Прo прoкурaтуру» від 14.10.2014 р. та закону Закон України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із 

реформи органів прокуратури» від 19.09.2019 р  



Aнтикoрупційнa прoкурaтурa. Неoбхідність рефoрмувaння прoкурaтури. 

 

Літерaтурa: 1,10,11, 50-58 

 

Тема 3.3. Поняття, система та завдання органів внутрішніх справ  

Місце органів внутрішніх справ в системі правоохоронних органів. Поняття, завдання, 

основні напрямки діяльності та система органів внутрішніх справ. Структура і компетенція 

Міністерства внутрішніх справ України. Призначення Міністра внутрішніх справ та його 

повноваження. 

Завдання на СРС: Функції та завдання ДПСУ, ДСНС, національної гвардії та 

державної міграційної служби, Підсумки діяльності державної прикордонної служби під час 

проведення АТО.  

Література:1,2,4,10,24,27,30,31,36,39,48. 

Тема 3.4. . Поліція: поняття, завдання, структура 

Національна поліція: поняття, завдання, система, принципи діяльності поліції . 

Правовий статус і вимоги до осіб, які приймаються на службу в поліцію. 

Завдання на СРС: Опрацювати ЗУ «Про національну поліцію» від 02.07.2015 р. 

Завдання та принципи діяльності поліції. Система поліції та статус поліцейського. 

Література:1-6,10,14,15,17.23,24,31,38,43,59 

Тема 3.5. Органи служби безпеки України 

Поняття органів Служби безпеки України: основні завдання та повноваження. 

Структура Центрального управління Служби безпеки України і його компетенція. 

Регіональні органи та органи військової контррозвідки Служби безпеки України. Кадри 

Служби безпеки України. Правові гарантії осіб, які беруть участь у забезпеченні державної 

безпеки. Права та обов'язки підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність. 

Контроль та нагляд за діяльністю Служби безпеки України.  

Завдання на СРС: Структура засобів захисту державної безпеки України.(намалювати 

таблицю) Розвідки світу. 

Література: 25,28,31,32.33,34,35,59. 

Тема 3.6. Національне антикорупційне бюро України. ДБР  

Національне антикорупційне бюро України: правові основи, завдання та принципи. 

Загальна структура Національного антикорупційного бюро України. Директор 

Національного антикорупційного бюро України: вимоги, порядок призначення та 

повноваження. Статус працівників Національного антикорупційного бюро України. 

Повноваження Національного антикорупційного бюро України. 



Державне бюро розслідувань: правові основи, завдання та принципи. Система і 

структура ДБР. Статус працівників ДБР. Повноваження ДБР. 

 Завдання на СРС: Проаналізувати нормативно – правові акти та повідомлення ЗМІ 

про діяльність НАБУ та ДБР на сучасному єтапі. 

Література: 1.2,14, 19. 20. 21. 

 

Тема 3.7. Органи досудового розслідування 

Поняття досудового слідства в Україні. Поняття досудового слідства. Процесуальний 

статус слідчого. Начальник слідчого відділу, його права. Контроль і нагляд за діяльністю 

органів досудового слідства. Дізнання як одна із форм досудового слідства. Завдання та 

основні принципи. Поняття органів дізнання, їх система, структура. Форми дізнання. Строки 

провадження дізнання. 

Завдання на СРС: Проаналізувати нормативно – правові акти з питань дізнання та 

досудового слідства. 

Література: 14,15,59,67,73,83. 

Модуль 4. Правозахисні органи України 

Тема 4.1. Правове регулювання діяльності адвокатури 

Поняття та сутність інституту адвокатури. Правове регулювання адвокатської 

діяльності. Принципи адвокатської діяльності. Організаційні форми діяльності адвокатури. 

Спілки та асоціації адвокатів. Види адвокатської діяльності. 

Завдання на СРС:Правове становище адвоката в Україні: професійні права та 

обов'язки.  

Література: 1-6,12,40,42.50-58. 

 

Тема 4.2. Статус адвоката. Адвокатське самоврядування 

 Статус адвоката: вимоги та порядок набуття. Права та обов’язки адвоката. 

Адвокатська таємниця. Основні принципи адвокатської етики. Гарантії адвокатської 

діяльності. Зупинення та припинення права на заняття адвокатською діяльністю. 

Дисциплінарна відповідальність адвоката. Адвокатське самоврядування. Кваліфікаційно-

дисциплінарні комісії адвокатури: склад, структура та повноваження. Безоплатна правова 

допомога: види, право на надання та отримання. 



Завдання на СРС: Намалювати таблицю адвокатське самоврядування. 

Література: 1-6,12,40,42.50-58. 

Тема 4.3. Органи та установи Юстиції 

Органи та установи юстиції: система та правові засади. Міністерство юстиції України: 

структура, основні завдання та статус. Повноваження Міністерства юстиції України. 

Міжрегіональні територіальні органи Міністерства юстиції . Oргaни викoнaння рішень суду. 

Державна кримінально - виконавча служба України. Oргaни Держaвнoї реєстрації. Державна 

архівна служба України. Підвідомчі установи та державні підприємства юстиції. 

 Завдання на СРС: Органи і установи юстиції. Структура та напрямки діяльності 

органів юстиції України. Підрозділи з питань банкрутства. Представники Урядового 

уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини і регіональні відділення 

Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини. 

 Література: 1-6,13,20,42,44,45,46,47,50-58. 

Тема 4.4. Організаційна побудова нотаріату в Україні 

Поняття нотаріату та нотаріальної діяльності, її форми, правові основи та гарантії 

здійснення. Право на заняття нотаріальною діяльністю. Статус нотаріуса, його права та 

обов’язки. Організаційна побудова нотаріату в Україні. Особливості приватної нотаріальної 

діяльності: порядок реєстрації та вимоги до робочого місця Відповідальність нотаріуса 

Підстави і порядок зупинення та припинення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса 

Нотаріальні дії: порядок та правила вчинення . 

Завдання на СРС: Завдання нотаріату. Правове регулювання нотаріальної діяльності. 

Призначання на посаду та особливості відповідальності приватного нотаріуса. 

Література:1-6,41,50-58,66. 

3.3. Практичні (семінарські) заняття 

2. Практичні (семінарські) заняття 

Основні завдання циклу семінарських занять: сформувати у студентів: 

розуміння основних положень законодавства про судові та правоохоронні органи України; 

оцінювати життєві ситуації, які виникають при здійсненні правоохоронної діяльності, 

формуючи відповідні правові позиції для захисту прав і свобод громадян України; вміння 

виявляти недоліки законодавства. Семінарські заняття з дисципліни “Судові та 

правоохоронні органи України” мають сприяти поглибленому засвоєнню знань, здобутих на 

лекціях і під час самостійного вивчення предмета.  

№ Назва теми семінарів та перелік основних питань  
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з/п (перелік дидактичних засобів, посилання на літературу та завдання на СРС) 

 

3. Семінарські заняття 

Основні завдання циклу семінарських занять: сформувати у студентів: розуміння 

основних положень законодавства про судові та правоохоронні органи України; оцінювати 

життєві ситуації, які виникають при здійсненні правоохоронної діяльності, формуючи 

відповідні правові позиції для захисту прав і свобод громадян України; вміння виявляти 

недоліки законодавства. Семінарські заняття з дисципліни “Судові та правоохоронні органи 

України” мають сприяти поглибленому засвоєнню знань, здобутих на лекціях і під час 

самостійного вивчення предмета.  

№ 

з/п 

Назва теми семінарів та перелік основних питань  

(перелік дидактичних засобів, посилання на літературу та завдання на СРС) 

 

Семінар 1 Основні категорії дисципліни «Судові та правоохоронні органи 

України» 

2 год. 

Питання для розгляду: 

1. 
Предмет дисципліни «Судові та правоохоронні органи України», його значення для 

вивчення інших юридичних дисциплін. 

2. Загальна характеристика правоохоронної діяльності держави 

    3 Правоохоронні органи; поняття й загальна характеристика. 

4. Поняття спеціального правоохоронного органу України 

5. Правозахисні органи; поняття й загальна характеристика 

6. Поняття, ознаки та повноваження правозахисних органів 

7. Структура правозахисних органів 

Завдання на СРС Знати предмет та загальну характеристику судових та правоохоронних органів 

України. Зробити таблицю правоохоронні та правозахисні органи. Напрямки діяльності і голови  

Література: 1,18,38,50-58.60,61,79,92. 

 Семінар 2 Загальна характеристика судової влади 2 год 

1. Генезис інституту судової влади в Україні до і після проголошення незалежності. 

2. Поняття й ознаки судової влади. 

3. Форми реалізації судової влади 

4. Поняття і види судочинства. 



5. Функції судової влади. 

6. Суд як орган судової влади.  

7. Судді як носії судової влади. 

8. Процедура судового розгляду. 

Завдання на СРС. Сформулювати поняття та сутність судової влади  

Література: 1,18,38,50-58.60,61,79,92. 

 

Семінар 3 Принципи судової влади 2 год. 

Питання для розгляду: 

1. Поняття принципів судової влади. Їх система і значення 

2. Принцип верховенства права.  

3. Принцип законності судової влади. Принцип державної мови судочинства 

4. Принцип справедливості судової влади. Принцип презумпції невинуватості 

5. Принцип доступності судової влади. Принцип рівності сторін. 

6. Принцип незалежності судової влади.  

7. Принцип єдності, територіальності, спеціалізації та інстанційності  

8. Принцип незалежності,недоторканості, професіоналізму судів. 

9. Принцип змагальності, рівності сторін, гласності. Право на оскарження судового 

рішення. Принцип колегіального і одноособового розгляду. 

10. Принцип участі народу. Принцип забезпечення обвинуваченому права на захист. 

Завдання на СРС: Дослідити з ЗМІ як дотримуються ці принципи у реальному житті. 

Література: 5,7,18,50-58. 

 

Семінар 4 Судова система.  4 год 

1. Поняття та складові судової системи: ланки та судові інстанції 

2. Міжнародно – правові принципи побудови судової системи 

3.  Принципи побудови судової системи за конституцією та ЗУ «Про судоустрій і статус 

суддів» від 02.06.2016 р. Конституційна реформа щодо судочинства 2016 р. 

4. Передумови утворення і ліквідації судів 



5. Порядок утворення і ліквідації судів. Визначення кількості суддів у суді. 

6. Види, склад, повноваження: місцевого суду. 

7. Окружні господарські суди: система і повноваження 

8.  Окружні адміністративні суди: система і повноваження 

9. Види, склад, повноваження: апеляційних судів. 

10. Вищі спеціалізовані суди: види і повноваження 

11. Вищій антикорупційний суд  

12. Вищій суд з питань інтелектуальної власності 

13. Вимоги до кандидатів на посаду суддів Вищих спеціалізованих судів. 

14. Організаційна структура Верховного суду .  

15. Пленум Верховного суду: порядок формування і повноваження 

16. Касаційні суди у складі Верховного суду  

17. Вимоги до кандидатів на посаду судді Верховного суду . 

18. Правовий статус осіб, які обіймають адміністративні посади у судах. 

19. Історія створення та порядок формування Конституційного суду України 

20. Завдання і принципи діяльності Конституційного суду України 

21. Повноваження Конституційного суду України 

22. Форми звернення до конституційного суду України.  

23. Конституційна скарга. 

Завдання на СРС: Повноваження Конституційного та вищих спеціалізованих судів України. 

Реформування судової системи. Конституційна реформа щодо судочинства 2016 р. 

Література: 1,7,9,18,50-58, 55,70,74,80. 

 

Семінар 5 Статус Суддів 2 год. 

Питання для розгляду: 

1 Судді носії судової влади. Гарантії незалежності суддів. 

2. Вимоги, що ставляться до кандидатів на посаду судді 

3. Порядок заняття суддею посади. Призначення на посаду судді 

4. Права судді 



5. Обов’язки судді 

6. Обмеження судді. Вимоги антикорупційного законодавства щодо суддів. 

7. Кваліфікаційне оцінювання судді. 

8. Особливості юридичної відповідальності суддів 

9. Притягнення судді до дисциплінарної відповідальності: підстави і приводи 

11. Порядок притягнення судді до дисциплінарної відповідальності 

12. Припинення повноважень судді . Звільнення судді з посади 

13. Соціальне та матеріальне  забезпечення суддів. Порядок та умови 

14. Присяжні, як носії судової влади 

Завдання на СРС:. Знайти інформацію про притягнення судів до відповідальності в цьому 

поточному році. Зробити таблицю Права та обов’язки присяжних. Порядок заняття та 

припинення повноважень судді. 

Література:. 1,21,50-.58. 

 

Семінар 6 Органи, що забезпечують функціонування судової влади 2 год. 

Питання для розгляду: 

1 Державна судова адміністрація: повноваження, статус і система органів 

2 Повноваження Державної судової адміністрації 

3 Національна школа суддів України 

4 Вища рада правосуддя: статус, склад та порядок формування, повноваження 

5 Вища кваліфікаційна комісія суддів: склад та порядок формування. 

6 Повноваження ВККС 

7 Органи Суддівського самоврядування: завдання види, повноваження 

8. Збори суддів. Порядок скликання. Які питання вирішує. 

9. Рада суддів України. Порядок обрання. Повноваження 

10. З’їзд суддів України Порядок скликання. Повноваження 

Завдання на СРС: Зробити таблицю Порядок формування та повноваження ДСА, Вищої Ради 

правосуддя, ВККС. Повноваження органів суддівського самоврядування. 

Література: 1,7,9, 50-.58. 



 

 

Семінар 7   Прокуратура 2 год. 

Питання для розгляду: 

1. Виникнення, становлення і розвиток прокуратури 

2. Місце прокуратури у системі розподілу державної влади 

3. Правові основи прокурорської діяльності 

4 Завдання прокурорської діяльності 

5. Засади організації та діяльності прокуратури: поняття, класифікація і 

характеристика 

6. Система органів прокуратури. 

7. Офіс Генерального прокурора 

8. Спеціалізована антикорупційна прокуратура 

9. Обласні та  окружні прокуратури 

10. Функції прокуратури України на сучасному етапі. Їх загальна характеристика. 

11. Правовий статус прокурора 

12. Вимоги до кандидатів  на посади прокурорів.  

13. Комісія з добору керівного складу органів прокуратури.  Склад і повноваження 

14. 
Порядок заняття посади прокурора окружної , обласної прокуратури, та Офісу 

Генерального прокурора.  

15. Звільнення прокурора з посади. 

16. Адміністративні посади в органах прокуратури. 

17. Дисциплінарна відповідальність прокурора. 

18. Дисциплінарне провадження щодо прокурора. 

19. Прокурорське самоврядування: завдання і організаційні форми 

20. Всеукраїнська конференція працівників прокуратури. 

21. Рада прокурорів України. 

22. Тренінговий центр прокурорів України. 

Завдання на СРС: Визначити новації діяльності прокуратури відповідно до нового закону. 



Прокурорське самоврядування. Повноваження органів Прокуратури. Скласти таблицю 

Література: 1,10,11, 50-58 

 

Семінар 

8 

 Органи досудового розслідування 2 год 

1. 
Органи, що здійснюють оперативно – розшукову діяльність:їх завдання і 

компетенція 

2. Правова основа оперативно – розшукової діяльності 

3. Підрозділи, які здійснюють оперативно – розшукову діяльність. 

4. Органи досудового розслідування, їх система, завдання і компетенція 

5. Слідчі підрозділи, оперативні підрозділи Слідчі групи, 

6. Органи досудового розслідування: їх система, завдання і компетенція 

7. 
Слідчі підрозділи ОВС,СБУ, органів, що здійснюють контроль за додержанням 

податкового законодавства.  ДБР,НАБУ 

8. Структура слідчого апарату 

9. Вимоги, що пред’являються до кандидатів на посаду слідчого 

10. Статус слідчого. Організаційний та процесуальний статус слідчого 

11. Керівник органу досудового розслідування, його повноваження. 

12 Реорганізація органів досудового розслідування  в ході судової реформи. 

Завдання на СРС: Перерахувати органи, де діє слідчий апарат. :. Зробити таблицю Взаємодія 

органів, які проводять досудове розслідування.. 

Література: 1,2,4,10,24,27,30,31,36,39,48. 

 

Семінар 9 Органи внутрішніх справ України     2 год. 

Питання для розгляду: 

1. Історія ОВС України; 

2. Органи внутрішніх справ, їх місце у системі правоохоронних органів. 

3. Основні завдання ОВС України; 

4. Функції ОВС України; 

5. Структура ОВС України 



6. Система ОВС 

7. МВС. Структура, компетенція 

8. Національна гвардія України 

9. Державна міграційна служба 

10. Державна служба України з надзвичайних ситуацій 

11. Державна прикордонна служба України 

12. Національна поліція України: поняття, завдання,  

13. Повноваження поліції. Структура та функції поліції. 

14. Поліцейські заходи: види та загальна характеристика 

15. Вимоги до осіб, які приймаються на службу в поліцію 

16. Служба в поліції. Обов’язки, обмеження, відповідальність. 

Завдання на СРС:Державна прикордонна служба. Державна служба з надзвичайних 

ситуацій. Національна гвардія. Державна міграційна служба. Особиста оцінка сучасного 

стану справ в органах внутрішній справ України. Структура та повноваження МВС 

Література: 1-6,10,14,15,17.23,24,31,38,43,48,59 

 

Семінар10   Державна фіскальна служба 2 год. 

1. Державна фіскальна служба України: історія створення, діяльність ДФС 

2. Митні   органи у структурі ДФС 

3. Податкові органи у структурі ДФС 

4. Податкова міліція в структурі ДФС 

5. Повноваження податкової міліції. 

6. Служба у податкової міліції 

Завдання на СРС: Які сучасні завдання у ДФС. Огляд ЗМІ 

Література: 25,28,31,32.33,34,35,59. 

 

Семінар  11 Органи  Служби безпеки України   2 год. 

Питання для розгляду: 

1. Завдання і правові підстави діяльності СБУ 



2. Система та організація діяльності СБУ 

3. Повноваження органів Служби безпеки України 

4. Вимоги до осіб, які приймаються на службу до органів Служби безпеки України 

5. Контроль за діяльністю органів СБУ 

Завдання на СРС Записати до зошита напрямки діяльності СБУ сьогодні. Реформування 

СБУ. Шляхи вдосконалення правового забезпечення внутрішньої та зовнішньої безпеки 

України. 

Література: 25,28,31,32.33,34,35,59. 

Семінар 12 Національне антикорупційне бюро України 2 год. 

Питання для розгляду: 

1. Національне антикорупційне бюро України:правові основи, завдання та принципи 

2. Система і структура НАБУ: вимоги, порядок призначення та повноваження 

3. Статус працівників НАБУ 

4. Директор НАБУ: вимоги, порядок призначення та повноваження 

5. Статус працівників НАБУ 

6. Повноваження НАБУ 

Завдання на СРС 

Література: 25,28,31,32.33,34,35,59. 

 

Семінар 13 Державне бюро розслідувань 2 год. 

Питання для розгляду: 

1. Державне бюро розслідувань: правові основи, завдання та принципи 

2 Система і структура ДБР 

3. Вимоги до Директора ДБР. Повноваження ДБР 

4. Статус працівника ДБР 

5. Повноваження ДБР 

Завдання на СРС:Порівняти повноваження НАБУ і ДБР 

Література: 1-6,12,40,42.50-58. 

 



Семінар 14   Адвокатура 2 год 

Питання для розгляду:  

1. Поняття та сутність інституту адвокатури 

2. Правове регулювання адвокатської діяльності 

3. Принципи адвокатської діяльності 

4. Статус адвоката: вимоги та порядок набуття 

5. Організаційні форми діяльності адвокатури.  

6. Спілки та асоціація адвокатів України 

7. Види адвокатської діяльності 

8. Права та обов’язки адвоката 

9. Адвокатська таємниця 

10. Основні принципи адвокатської  етики  

11. Організаційні форми діяльності адвокатури. 

12. Гарантії адвокатської діяльності 

13. Зупинення та припинення права на заняття адвокатською діяльністю. 

14. Зупинення та припинення права на заняття адвокатською діяльністю 

15. Дисциплінарна відповідальність адвоката 

16. Адвокатське самоврядування: принципи і завдання 

17. Кваліфікаційна дисциплінарна комісія адвокатури 

18.. Рада Адвокатів України. З’ізд адвокатів України. 

19. Безоплатна правова допомога.: види, право на надання та отримання 

20. Безоплатна первинна допомоги 

21. Безоплатна вторинна допомога 

Завдання на СРС:Підготувати доповідь Стан і реформування адвокатури в Україні 

Написати есе «Один день з життя адвоката» 

Література: 1-6,12,40,42.50-58. 

 

Семінар 15 Органи і установи  юстиції України.  2 год. 

Питання для розгляду: 



 

1.  
Система органів та установ юстиції в Україні. 

2.  
Правові основи діяльності Мінюсту 

3.  
Міністерство юстиції України як центральний апарат в системі органів юстиції. 

4.  
Структура, основні завдання та статус Мінюсту 

5.  
Повноваження Мінюсту 

6.  
Територіальні управління (міжрегіональні управління): структура і повноваження 

7.  
Органи виконання рішень суду 

8.  
Державна кримінально – виконавча служба України 

9.  
Органи державної реєстрації 

10.  
Державна архівна служба України 

  

 

Завдання на СРС: Основні напрями діяльності юстиції в Україні. 

Література: 1-6,13,20,42,44,45,46,47,50-58 

 

Семінар 16 Нотаріат в Україні 2 год. 

Питання для розгляду: 

1. 
Поняття нотаріату та нотаріальної діяльності, ії форми, правові основи та гарантії 

здійснення 

2. Право на заняття нотаріальною діяльністю 

3. Статус нотаріуса. Його права і обов’язки 

4. Організаційна побудова нотаріату в Україні. 

5. 
Особливості приватної нотаріальної діяльності: порядок реєстрації та вимоги до 

робочого місця 

6. Перевірки діяльності нотаріусів Мінюстом 

7. Вимоги до осіб, які планують займатися нотаріальною діяльністю. 

8. Кваліфікаційні випробовування нотаріусів. 

9. Відповідальність нотаріуса. 



10. 
Підстави і порядок зупинення та припинення нотаріальної діяльності приватного 

нотаріуса. 

11. Нотаріальні дії: порядок та правила вчинення. 

12. Нотаріальна таємниця і гарантії її дотримання. 

Завдання на СРС Підготувати доповідь :Стан і реформування нотаріату в Україні. Порядок 

вчинення нотаріальних дій. 

Література: 1-6,41,50-58,66. 

 

 

 

3.4. Лабораторні заняття 

 

Лабораторні заняття або комп’ютерний практикум навчальним планом дисципліни не 

передбачені. 

 

 

 

4. ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ 

 

4.1. Структура навчальної дисципліни 

 

 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 

Всього Лекції 
Семінарські 

заняття 

Самостійна. 

робота 

1 2 3 4 5 

Модуль 1 Правоохоронні органи. Правоохоронна діяльність  

1.Правоохоронні органи держави: 

поняття, система та загальна 

характеристика. 

5  
 

5 

Модуль 2 Судова система України 

2. Поняття та складові судової 

системи:рівні (ланки) та судові 

інстанції. Суддівське 

самоврядування. Статус суддів 

9 2 
2 

5 

Модуль 3 Правоохоронні органи України 

3.Правові основи прокурської 

діяльності.  

7 1  5 

 

4.Органи внутрішніх справ 

України. Національна поліція. 
7 2 

- 
5 

5.Служба безпеки України. 5 1 
 

5 



Модуль 4 Правозахисні органи України 

6.Адвокатура України 6 1 - 5 

7. Органи юстиції України. 

Нотаріат України 
6 1 - 5 

Домашня контрольна робота 15 - - 15 

Залік  - -  

Всього: 60 8 2 50 

 

 

4.2. Лекційні заняття 

 

 

 Лекція 1.Судова система України 2 год. 

Перелік основних питань: 

1. Судова система України. Ланки й інстанції судової системи. 

2. Місцеві, Господарські, Адміністративні,  Апеляційні, Спеціалізовані суди в Україні. 

3 Верховний Суд та Конституційний Суд України. 

4 Статус судді. Органи суддівського самоврядування. Органи, що забезпечують 

функціонування судової влади. 

Завдання на СРС:Знати структуру та повноваження спеціалізованих судів та органів 

суддівського самоврядування. 

Література: 11,43.46, 84,105,110 

 Лекція 2. Органи внутрішніх справ України. Національна 

поліція України 

2год. 

Питання для розгляду: 

1 Структура та напрямки діяльності ОВС. Реформа органів внутрішніх справ України. 

2 Система національної поліції України. Характеристика структурних підрозділів поліції. 

Завдання на СРС: Завдання та принципи діяльності національної поліції. Система поліції та 

статус поліцейського.  

Література: 15 

 

 Лекція 3. Служба безпеки України 1 год. 



Питання для розгляду: 

1. Завдання і напрямки діяльності Служби безпеки України. 

2. Система органів Служби безпеки України 

Завдання на СРС:З періодичних видань знайти матеріали про Антитерористичний 

центр України. 

Література: 7, 11, 22, 23, 24, 26, 59-62, 70, 75, 76, 81, 83, 85, 88, 104 

 

 

 

 2 год. Лекція 4 Прокуратура України 1 год. 

Питання для розгляду: 

1. Система, структура й організація діяльності органів прокуратури 

2. ЗУ «Про прокуратуру» від 14.10.2014 р. та реформа органів прокуратури. 

3 Кадри органів прокуратури. 

Завдання на СРС:Аналіз нового ЗУ «Про прокуратуру» від 14.10.2014 р. та  Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із 

реформи органів прокуратури» від 19.09.2019 р. 

Антикорупційна прокуратура 

Література: 7, 11, 22, 23, 24, 26, 59-62, 70, 75, 76, 81, 83, 85, 88, 104. 

 

 Лекція 5 Адвокатура в Україні. 1 год. 

Питання для розгляду: 

1. Поняття та завдання адвокатури в Україні. 

2. Принципи і організаційні форми діяльності адвокатури 

3. Види адвокатської діяльності 

4. Дисциплінарна відповідальність адвоката 

Завдання на СРС:Правове становище адвоката в Україні: професійні права та обов'язки 

Література: 7, 11, 22, 23, 24, 26, 59-62, 70, 75, 76, 81, 83, 85, 88, 104. 

 

Лекція 6 Нотаріат в Україні. 1год. 

Питання для розгляду: 

1. Поняття і призначення нотаріату. 



2. Системи органів нотаріату. 

3. Посадові особи, які уповноважені до вчинення окремих нотаріальних дій. 

4. Перелік нотаріальних дій. Загальні правила вчинення нотаріальних дій. 

Завдання на СРС:Завдання нотаріату. Правове регулювання нотаріальної діяльності 

Література: 35,46, 71, 80, 82, 103, 121 

 

 

4.3.Семінарські заняття 

Семінар 1 Правоохоронні органи держави: поняття, система та загальна 

характеристика. 

2 год. 

Питання для розгляду: 

1. 
Загальна характеристика правоохоронної діяльності держави: поняття, зміст, ознаки, 

види. 

2. Правоохоронні органи держави: поняття, система та загальна характеристика. 

Завдання на СРС: Намалюйте схему судових та правоохоронних органів держави. 

Література:11,43.46, 84,105,110 

 

 

4.4. Лабораторні заняття 

 

Лабораторні заняття або комп’ютерний практикум навчальним планом дисципліни не 

передбачені. 

5. САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

Питання для самостійної роботи для студентів денної форми навчання прописані для 

кожного лекційного та практичного завдання.  

Студенти заочної форми навчання опановують самостійно всі питання, які винесені на 

підготовку до заліку, але не були розглянуті в межах аудиторних занять. 

Тема 1. Основні категорії, предмет, система, завдання дисципліни «Судові 

та правоохоронні органи України 
5 год. 

Питання для розгляду: 

1. Нормативно-правове забезпечення правоохоронної діяльності. 

2. Що розуміється під термінами “судові” та “правоохоронні органи”? 

3. Яке співвідношення понять “органи правосуддя”, “органи юстиції”, “правоохоронні 

органи”? 

4. Як взаємодіє курс “Система правоохоронних органів України” з іншими суміжними 



науками та навчальними дисциплінами? 

Література: 2, 3, 9, 18, 23, 29, 59, 61, 75, 78, 86, 95. 

 

Тема 2 Судова система України. 5 год 

Питання для розгляду: 

1. Склад і повноваження Конституційного Cуду України? 

2. Склад, структура і повноваження Апеляційних судів? 

3. Які ви знаєте Вищі спеціалізовані суди, їх склад і повноваження? 

4. Склад, структура і повноваження Верховного Суду? 

Література: 4-6, 71, 79, 83 

 

Тема 3 Органи внутрішніх справ України. Національна поліція України. 5 год. 

Питання для розгляду: 

1. Дайте визначення поняття національна поліції в Україні? 

2. Яка структурна побудова поліції? 

3. Які права та обов’язки поліції? 

4. Хто і яким чином здійснює контроль та нагляд за діяльністю поліції в Україні? 

Література: 11-15, 23- 25, 27, 28, 69, 76, 78, 85, 93, 94, 98,105. 

 

 

Тема 4 Служба безпеки України 5 год. 

Питання для розгляду: 

1. Схематично відобразіть організаційну побудову Служби безпеки України. 

2. Надайте письмову характеристику завдань та функцій Служби безпеки України. 

3. Дайте аналіз правової бази, що регулює діяльність Служби безпеки України. 

4. Надайте письмову характеристику місця та ролі Служби безпеки України в 

системі правоохоронних органів. 

Література: 11-15, 23- 25, 27, 28, 69, 76, 78, 85, 93, 94, 98,105. 

 

Тема 5 Прокуратура України 5год. 



Питання для розгляду: 

1. Яке місце посідає прокуратура у правовій державі? 

2. Які завдання стоять перед органами прокуратури? 

3. Назвіть принципи організації та діяльності прокуратури? 

4. Які основні напрямки діяльності прокуратури? 

Література: 11-15, 23- 25, 27, 28, 69, 76, 78, 85, 93, 94, 98,105. 

 

Тема 6 Адвокатура України 5 год. 

Питання для розгляду: 

1. Хто може бути адвоката і які права він має? 

2. Який зміст вкладається в поняття «адвокатська таємниця»? 

3. Для чого існують кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури та Вища 

кваліфікаційна комісія адвокатури України? 

4. Які види дисциплінарних стягнень можуть застосовуватись до адвоката? 

Література: 11-15, 23- 25, 27, 28, 69, 76, 78, 85, 93, 94, 98,105. 

 

Тема 7 Нотаріат України 5 год. 

Питання для розгляду: 

1. Охарактеризуйте Закон України “Про нотаріат”. 

2. Хто може бути нотаріусом в Україні? 

3. Які нотаріальні дії вчиняються органами та посадовими особами? 

4. Розкрийте загальні правила вчинення нотаріальних дій? 

Література: 11-15, 23- 25, 27, 28, 69, 76, 78, 85, 93, 94, 98,105. 

6. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

 

Опрацьовуючи навчальний матеріал дисципліни «Судові та правоохоронні органи 

України», студенти виконують індивідуальне семестрове завдання шляхом написання МКР 

на денній формі навчання та ДКР на заочній. Написання МКР студентами денної форми 

навчання відбувається шляхом написання тестів на платформі MOODL. З наданих у базу 100 

питань на кожну тему студенти бачать 20-30 питань, які шляхом вибіркового обрання 

питання системою бачать студенти. Написання тестів обмежено у часі. В середньому 

півхвилини на питання. Виконання індивідуального завдання сприяє поглибленню і 



розширенню теоретичних знань студентів з окремих тем дисципліни, розвиває навички 

самостійної роботи з навчальною та науковою літературою, сприяє формуванню вміння 

використовувати знання для вирішення відповідних практичних завдань. Варіанти  ДКР 

наводиться у додатку до робочої програми. 

 

7. КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ 

 

Робочим навчальним планом денної форми навчання передбачено написання 

студентами модульної контрольної роботи, яку вони пишуть після вивчення кожної теми 

курсу на платформі MOODL. 

Орієнтовний перелік запитань до модульної контрольної роботи наведено нижче. На їх 

основі також формуються запитання залікового тесту. 

 

Орієнтовні запитання до МКР  

 

Особи, які не склали кваліфікаційний іспит, допускаються до наступного його 

складання не раніш як через  _____:  

{=1 рік;  

~2 роки;  

~3 роки;  

~4 роки;  

~ повторна здача іспиту не допускається. } 

Вкажіть найбільш повну правильну відповідь, відповідно до Закону України „ Про 

нотаріат” помічником нотаріуса може бути: 

{~ громадянин України, який має повну вищу юридичну освіту;  

= громадянин України, який має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, 

має стаж роботи у сфері права не менш як три роки; 

~ громадянин України, який має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, 

має стаж роботи у сфері права не менш як два роки;  

~ громадянин України, який має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, 

має стаж роботи у сфері права не менш як один рік;  

~ жодна з наведених відповідей не є вірною. } 

Територіальна одиниця, в межах якої нотаріус здійснює нотаріальну діяльність і в 

межах якого знаходиться державна нотаріальна контора, в якій працює державний 

нотаріус, або робоче місце (контора) приватного нотаріуса – це:  

{~ нотаріальна контора;  

= нотаріальний округ;  

~ нотаріат; 

~ жодна з наведених відповідей не є вірною  



~ усі відповіді правильні. } 

Стаж роботи помічника нотаріуса у сфері права відповідно до Закону України „Про 

нотаріат” становить:  

{~1 рік;  

~2 роки;  

=3 роки;  

~4 роки;  

~ такий стаж до уваги не береться. }  

Контроль за організацією нотаріату, перевірка організації нотаріальної діяльності 

нотаріусів, дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил 

нотаріального діловодства здійснюються:  

{= Міністерством юстиції України; 

~ Міжрегіональними територіальними органами Міністерства юстиції; 

~ усі відповіді правильні . } 

Нотаріус або посадова особа, яка вчиняє нотаріальні дії, відмовляє у вчиненні 

нотаріальної дії, якщо:  

{~ вчинення такої дії суперечить законодавству України;  

~ не подано відомості (інформацію) та документи, необхідні для вчинення нотаріальної дії;  

~ дія підлягає вчиненню іншим нотаріусом або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні 

дії;  

~є сумніви у тому, що фізична особа, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, 

усвідомлює значення, зміст, правові наслідки цієї дії або ця особа діє під впливом 

насильства;  

= усі відповіді правильні. }  

Нотаріус або посадова особа, яка вчиняє нотаріальні дії, відмовляє у вчиненні 

нотаріальної дії, якщо:  

{~є сумніви у тому, що фізична особа, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, 

усвідомлює значення, зміст, правові наслідки цієї дії або ця особа діє під впливом 

насильства;  

~з проханням про вчинення нотаріальної дії звернулась особа, яка в установленому порядку 

визнана недієздатною, або уповноважений представник не має необхідних повноважень;  

~ правочин, що укладається від імені юридичної особи, суперечить цілям, зазначеним у їх 

статуті чи положенні, або виходить за межі їх діяльності; 

~ жодна з наведених відповідей не є вірною;  

= усі відповіді правильні. } 

Нотаріальне діловодство включає:  

{~ складання, оформлення, реєстрацію, облік і виконання конторою, архівом, приватним 

нотаріусом документів по витребовуванню і наданню відомостей і (або) документів, 



необхідних для вчинення нотаріальної дії, у тому числі передбачених міжнародними 

договорами, у зв'язку з наданням правової допомоги;  

~ реєстрацію, облік, зберігання та передачу конторою, архівом, приватним нотаріусом 

довідок, документів і відомостей про вчинені нотаріальні дії, у тому числі відомостей, 

переданих до органів державної податкової служби про посвідчені договори, видані 

свідоцтва про право на спадщину тощо;  

~ розгляд звернень фізичних та юридичних осіб з питань вчинення нотаріальних дій у 

строки, визначені законодавством;  

~ тимчасове зберігання документів у конторі, у приватного нотаріуса та їх підготовку для 

передавання до державного нотаріального архіву;  

= усі відповіді правильні. } 

Документи нотаріального діловодства та архів приватного нотаріуса є власністю:  

{= держави;  

~ нотаріуса;  

~ Міністерства юстиції України;  

~ народу України. } 

Предметом нотаріальної діяльності є:  

{= безспірні права та юридичні факти;  

~ діяльність місцевих  судів;  

~ юрисдикційна діяльність органів виконавчої влади;  

~ діяльність органів місцевого самоврядування; 

~ жодна з наведених відповідей не є вірною. }  

Державні нотаріальні контори створюються:  

{~ Президентом України;  

= Міністерством юстиції України;  

~ Верховною Радою України;  

~ Кабінетом Міністрів України;  

~ жодна з наведених відповідей не є вірною. }  

Державні нотаріальні контори ліквідуються:  

{~ Президентом України;  

~ Верховною Радою України;  

~ Кабінетом Міністрів України;  

~ жодна з наведених відповідей не є вірною;  

= Міністерством юстиції України. } 

Не приймаються для нотаріального оформлення документи:  



{~ що не відповідають вимогам законодавства;  

~ що мають підчистки або дописки, закреслені слова чи інші незастережні виправлення, 

документи, текст яких неможливо прочитати внаслідок пошкодження, а також написані 

олівцем;  

= усі відповіді правильні. } 

Залікова контрольна робота є обов’язковою для студентів заочної форми навчання; 

студенти денної форми навчання виконують її в окремих випадках (детальніше – у розділі 

Рейтингова система оцінювання результатів навчання). Залікова контрольна робота 

проводиться у формі тесту, складеного на основі матеріалу, розглянутого на лекціях та 

семінарах (для заочної форми навчання – також опрацьованого в рамках самостійної роботи). 

 

Перелік питань для підготовки до заліку 

Питання для залікової співбесіди 

 

1. Охарактеризуйте національні та міжнародні стандарти правоохоронної діяльності.  

2. Проаналізуйте ознаки та види правоохоронної діяльності держави. 

3. Проаналізуйте основні завдання та хід виконання судової реформи 2016 р. Поясніть які 

ланки та судові інстанції передбачені у судовій системі України. 

4. Проаналізуйте конституційну реформу щодо правосуддя. 

5. Охарактеризуйте новій закон України «Про Конституційний суд України». 

6. Охарактеризуйте Закон України «Про судоустрій і статус суддів». 

7. Охарактеризуйте міжнародні та національні принципи побудови судової системи України. 

8. Охарактеризуйте судову систему України.  

9. Місцеві окружні суди: види, склад і повноваження. Новації у структурі місцевих окружних 

судів. 

10. Проаналізуйте принцип обов’язковості судових рішень. Які принципи судової влади Ви 

знаєте? 

11. Проаналізуйте принцип недоторканості та незмінюваності суддів.  

12. Проаналізуйте функції судової влади. 

13. Проаналізуйте гарантії незалежності суддів. 

14. Охарактеризуйте вимоги, що ставляться до кандидата на посаду судді та порядок заняття 

посади судді в місцевих судах. 

15. Охарактеризуйте права та обов’язки судді за законом України «Про судоустрій і статус 

суддів». 

16. Охарактеризуйте правовий статус осіб, які обіймають адміністративні посади у суді. 

17. Аргументовано доведіть, причину особливого правового статусу судді, його виключного 

правового становища у державі. Назвіть основні гарантії незалежності суддів. 

18. Проаналізуйте повноваження та склад апеляційних судів. 



19. Яка суддівська винагорода передбачена законодавством для судді? Проаналізуйте порядок та 

умови забезпечення судді.  

20. Дайте правову оцінку існування інституту присяжних у судовій системі України, як носіїв 

судової влади. 

21. Охарактеризуйте приводи, підстави та процедуру дисциплінарного провадження стосовно 

судді. 

22. Проаналізуйте вимоги антикорупційного законодавства щодо суддів. 

23. Проаналізуйте причини створення та правові основи діяльності Вищих спеціалізованих 

судів.  

24. Які вимоги передбачені законодавством до кандидатів на посаду суддів Вищих 

спеціалізованих судів? 

25. Охарактеризуйте реформу Верховного Суду: організаційна структура й основні напрямки 

діяльності (за судовою реформою 2016 р). 

26. Проаналізуйте правовий статус та компетенцію органів, що забезпечують функціонування 

судової влади. 

27. Охарактеризуйте статус Державної судової адміністрації ії повноваження та систему органів. 

28. Порівняйте та проаналізуйте повноваження Вищої ради юстиції та Вищої Ради правосуддя. 

29. Проаналізуйте види діяльності та повноваження ВККС. 

30. Охарактеризуйте завдання та форми суддівського самоврядування. 

31. Які Ви знаєте форми звернення до Конституційного суду України? 

32. З якою метою створено в Україні Конституційний Суд? Склад і порядок формування 

Конституційного Суду України. 

33. Проаналізуйте сучасні функції прокуратури України у контексті судової реформи 2016 р. та 

Закону України «Про прокуратуру». 

34. Проаналізуйте становлення і розвиток прокуратури в Україні і світі. 

35. Охарактеризуйте вимоги до кандидата та посаду прокурора та порядок заняття посади 

прокурора обласної прокуратури, окружної прокуратури та Офісу Генерального 

прокурора. 

36. Обласні та окружні  прокуратури. Статус та повноваження Генерального прокурора. 

37. Охарактеризуйте правовий статус прокурорів та прокуратури на сучасному етапі. 

38. Проаналізуйте систему органів прокуратури. 

39. Які засади організації та діяльності прокуратури закріплено у Закони України «Про 

прокуратуру»? 

40. Назвіть організаційні форми та завдання прокурорського самоврядування. 

41. Як проходить спеціальна підготовка прокурорів  у Тренінговому центрі прокурорів 

України? 

42. Проаналізуйте підстави звільнення з посади прокурора. 

43. Які адміністративні посади передбачені в органах прокуратури? 



44. Перерахуйте підстави звільнення з посади прокурора?  

45. Проаналізуйте завдання та компетенцію органів досудового розслідування.  

46. Статус слідчого. Вимоги, що пред’являються до кандидатів на посаду слідчого. 

47. Дайте правову оцінку реформи в органах МВС. Які органи входять до система органів 

МВС? 

48. Охарактеризуйте державні спеціалізовані органи та установи які входять до системи 

органів внутрішніх справ України? 

49. Повноваження та компетенція органів Державної прикордонної служби України. 

Надайте оцінку діяльності служби у сучасних умовах. 

50. Національна поліція України: завдання, система та компетенція. 

51. Визначте правовий статус осіб, що приймаються на службу до поліції. 

52. Надайте загальну характеристику видів поліцейських заходів. 

53. Проаналізуйте повноваження, структуру та завдання Державної фіскальної служби 

України. 

54. Назвіть структуру, завдання та функції податкової міліції. 

55. Які особливості служби у податкової міліції ви знаєте? Перерахуйте вимоги до осіб, 

які претендують на службу в податкової міліції. 

56. Проаналізуйте повноваження органів Служби безпеки України. 

57. Проаналізуйте напрямки діяльності Служби безпеки України. 

58. Надайте загальну характеристику завдань та функцій Служби безпеки України. 

59. Охарактеризуйте основні напрямки діяльності Служби безпеки України. 

60. Обґрунтуйте чому саме такі вимоги ставляться до осіб, які приймаються на службу до 

органів СБУ? 

61. Порівняйте правовий статус НАБУ та Державного бюро розслідувань. 

62. Проаналізуйте правові основи, завдання та принципи діяльності Державного бюро 

розслідувань. 

63. Охарактеризуйте правовий статус працівників Національного антикорупційного бюро 

України. 

64. Проаналізуйте повноваження ДБР. 

65. Охарактеризуйте Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». 

66. Поняття та сутність інституту адвокатури. 

67. Проаналізуйте стан і проблеми реформування адвокатури в Україні. 

68. Дайте правову оцінку діяльності адвокатури. 

69. Які вимоги ставляться до особи, яка виявила бажання стати адвокатом в Україні? 

70. Охарактеризуйте принципи адвокатської етики? 

71. Організаційні форми діяльності адвокатури. Спілки та асоціації адвокатів. 



72. Які Ви знаєте гарантії адвокатської діяльності? 

73. Розкрити суть професійних прав і обов’язків адвокатів. 

74. Охарактеризуйте принципи та організаційні форми адвокатського самоврядування? 

75. Назвіть правові підстави зупинення та припинення права на заняття адвокатською 

діяльністю. 

76. Як побудована в Україні система надання безоплатної правової допомоги? 

77. Оплата праці адвоката, який надає безоплатну правову допомогу. 

78. Проаналізуйте порядок надання безоплатної первинної та вторинної правової 

допомоги. Назвіть суб’єктів надання та порядок ії фінансування. 

79. Охарактеризуйте систему та правові засади діяльності органів та установ юстиції. 

80. Які завдання покладені на органи юстиції? 

81. Охарактеризуйте основні повноваження Міністерства юстиції 

82. Які органи державної реєстрації створено в Україні. Дайте правову оцінку їх 

діяльності. 

83. Охарактеризуйте діяльність органів виконання рішень судів. 

84. Надайте правову оцінку реформи виконавчої служби України. 

85. Охарактеризуйте правове регулювання діяльності Державної кримінально-виконавчої 

служби України. 

86. Охарактеризуйте правове становище нотаріуса. 

87. Проаналізуйте правовий статус, форми здійснення та гарантії нотаріальної діяльності 

в Україні. 

88. Проаналізуйте підстави та порядок зупинення та припинення нотаріальної діяльності 

приватного нотаріуса. 

89. Яка відповідальність передбачена за шкоду, заподіяну особі внаслідок незаконних дій, 

або недбалості приватного нотаріуса? 

90. Охарактеризуйте особливості приватної нотаріальної діяльності. 

91. Розкрийте загальні правила вчинення нотаріальних дій. Назвіть нотаріальні дії та 

порядок і правила їх вчинення. 

92. Назвіть підстави та порядок зупинення та припинення діяльності приватного 

нотаріуса. 

8. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ  

 

1.1. Денна форма навчання 

 

Рейтинг студента з навчальної дисципліни складається з балів, які він отримує за: 

1) З відповідей на семінарських заняттях;  

2) модульних контрольних робіт після кожної теми курсу; 

 

 



Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання 

1. Відповідь на семінарських заняттях  

Ваговий бал – 5 (r k = 5). Максимальна кількість балів за відповіді на семінарських 

заняттях дорівнює 5 балів  в середньому = 40 балів. 

Критерії оцінювання відповідей: 

• «відмінно», повна відповідь на поставлене питання; студент вільно орієнтується в 

матеріалі, знає термінологію, наводить приклади, відповідає на запитання – 5 балів; 

• «добре», відповідь потребує невеликих уточнень, студент знає матеріал, наводить 

шаблонні приклади – 4 бали;  

• «задовільно», відповідь потребує суттєвих доповнень; студент плутається  в термінології 

та не може відповісти на уточнюючі запитання, не може навести приклади – 3 бали; 

• «незадовільно», відповідь не відповідає вимогам на 3 бали – 0 балів. 

2. Модульна контрольна робота 

Ваговий бал – 13. Максимальна кількість балів за дві модульні контрольні роботи – 26 

балів. 

Критерії оцінювання: 

• «відмінно», повна відповідь ( не менше 90% потрібної інформації)  на всі питання 

модульної контрольної роботи; студент вільно орієнтується в поданому матеріалі – 12 

-13 балів; 

• «добре», студент надав відповіді на 75% питань модульної контрольної роботи; 

відповіді на всі питання контрольної потребують уточнень – 10 - 11 балів; 

• «задовільно», студент надав відповіді на 60% питань модульної контрольної роботи; 

відповіді потребують суттєвих уточнень, недостатнє володіння матеріалом – 8 - 9 

балів; 

• «незадовільно», відповідь не відповідає вимогам на 8 балів, студент не орієнтується в 

матеріалі, вкрай обмежена відповідь –  0 балів. 

 

3. Експрес-контроль на семінарських заняттях 

Ваговий бал – 3. Максимальна кількість балів за 8 експрес-контрольних – 24 бали. 

Критерії оцінювання: 

• «відмінно», повні та правильні відповіді; студент вільно орієнтується в поданому 

матеріалі – 3 бали; 

• «добре», запитання розкриті, але є незначні помилки; окремі питання  потребують 

уточнень – 2,5 бали; 

• «задовільно»,  відповідь поверхнева, потребує суттєвих доповнень та уточнень – 2 

бали. 

• «незадовільно», відповідь не відповідає вимогам на 2 бали – 0 балів. 

 

Таким чином, максимальна кількість балів, яку може отримати студент протягом 

семестру, дорівнює: 

5*7+13*2+3*8+15=100 балів. 

Перевірка: студент, який отримав мінімальні позитивні бали за всіма рейтинговими 

заходами, повинен мати у підсумку не менш ніж  

R * 0,6=100*0,6 = 60 балів. 

3х7 + 8х2 + 2х8 + 9 = 62 бали. 

 

Заохочувальні бали нараховуються за: 

Заохочувальні бали 

• повідомлення на семінарському занятті за результатами опрацювання новітньої 

наукової  літератури – 3 бали; 

• доповідь на Днях Науки – 3 бали. 

• Написання тез на конференцію 5б. 

• Написання наукової статті 10 б. 



Для отримання заліку з навчальної дисципліни «автоматом» потрібно мати рейтинг не 

менш ніж 60 балів, а також зараховані модульні контрольні роботи Студенти , які наприкінці 

семестру мають рейтинг менше 60 балів, а також ті, хто хоче підвищити оцінку у системі 

ECTS, пишуть заліковий тест. При цьому попередній рейтинг студента з навчальної 

дисципліни скасовується і він отримує оцінку з урахуванням результатів залікового тесту та 

балів за індивідуальне завдання, яка є остаточною. 

Критерії оцінювання залікового тесту наступні: 

• «відмінно» отримує студент, який дав правильні відповіді не менше, ніж на 90 % 

запитань (36 правильних відповідей) – 77-85 балів;  

• «добре» отримує студент, який дав правильні відповіді не менше, ніж на 75 % 

запитань (30 правильних відповідей) – 64-76 балів; 

• «задовільно» отримує студент, який дав правильні відповіді не менше, ніж на 60 % 

запитань (24 правильних відповідей) – 51-63 бали; 

• «незадовільно» отримує студент, який правильно відповів менше ніж на 60% запитань 

– 0 балів. 

 

Залікова оцінка формується шляхом переведення суми балів, отриманих за: 

- семестрові завдання (для тих, хто отримує залік «автоматом») або  

- заліковий тест для тих, хто складав залік. 

згідно з таблицею, наведеною нижче. 

 

Рейтингові бали, RD Оцінка за університетською шкалою 

95  RD 100 Відмінно 

85  RD  94 Дуже добре 

75  RD  84 Добре 

65  RD  74 Задовільно 

60  RD  64 Достатньо 

RD  60 Незадовільно 

Не зарахована жодна з МКР та/або 5 і більше 

експрес-контролів 
Не допущено 

 

 

1.2. Заочна форма навчання 

 

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, які він отримує за: 

1) доповідь на практичному занятті; 

2) ДКР; 

3) заліковий тест. 

 

Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання 

4. Доповідь на практичному занятті  

Ваговий бал – 10 (r k = 10).  

Критерії оцінювання відповідей: 

• «відмінно», повна відповідь на поставлене питання; студент вільно орієнтується в 

матеріалі, знає термінологію, наводить приклади, відповідає на запитання – 10 балів; 

• «добре», відповідь потребує невеликих уточнень, студент знає матеріал, наводить 

шаблонні приклади – 8-9 балів;  

• «задовільно», відповідь потребує суттєвих доповнень; студент плутається  в термінології 

та не може відповісти на уточнюючі запитання, не може навести приклади – 7 балів; 

• «незадовільно», відповідь не відповідає вимогам на 6 балів – 0 балів. 

 

5. Домашня контрольна робота (ДКР) 



В домашній контрольній роботі два запитання, кожне з яких оцінюється у 15 балів. 

Максимальна кількість балів за ДКР – 30 балів. 

Критерії оцінювання: 

• «відмінно», повна відповідь ( не менше 90% потрібної інформації)  на всі питання 

домашньої контрольної роботи; студент вільно орієнтується в поданому матеріалі – 14 

-15 балів; 

• «добре», студент надав відповіді на 75% питань модульної контрольної роботи; 

відповіді потребують уточнень – 11 - 13 балів; 

• «задовільно», студент надав відповіді на 60% питань модульної контрольної роботи; 

відповіді потребують суттєвих уточнень, недостатнє володіння матеріалом – 9 - 10 

балів; 

• «незадовільно», відповідь не відповідає вимогам на 9 балів, студент не орієнтується в 

матеріалі, вкрай обмежена відповідь –  0 балів. 

 

6. Заліковий тест 

Тест містить 30 закритих запитань, кожна правильна відповідь оцінюється в 2 бали.  

Максимальна кількість балів за заліковий тест складає 60 балів. 

До залікового тесту не допускаються студенти, які не здали ДКР. 

Критерії оцінювання залікового тесту наступні: 

• «відмінно» отримує студент, який дав правильні відповіді не менше, ніж на 90 % 

запитань (27 правильних відповідей) – 54-60 балів;  

• «добре» отримує студент, який дав правильні відповіді не менше, ніж на 75 % 

запитань (22 правильних відповідей) – 45-53 балів; 

• «задовільно» отримує студент, який дав правильні відповіді не менше, ніж на 60 % 

запитань (18 правильних відповідей) – 36-44 бали; 

• «незадовільно» отримує студент, який правильно відповів менше ніж на 60% запитань 

– 0 балів. 

Таким чином, загальний (підсумковий) рейтинг студента розраховується як сума 

фактично отриманих балів за трьома означеними видами робіт. Максимально можливий 

загальний бал студента складає 100 балів (10+15*2+60). 

Підсумковий рейтинг студента переводиться до залікової оцінки згідно з таблицею. 

 

Рейтингові бали, RD Оцінка за університетською шкалою 

95  RD 100 Відмінно 

85  RD  94 Дуже добре 

75  RD  84 Добре 

65  RD  74 Задовільно 

60  RD  64 Достатньо 

RD  60 Незадовільно 

Не зарахована жодна з МКР та/або 5 і більше 

експрес-контролів 
Не допущено 

 

 

   Максимальна сума балів складає 100. До заліку не допускаються студенти, які не 

здали ДКР.  

 

 
9. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

VI. Методичні рекомендації 

 



Обсяги розділів лекційного матеріалу з курсу «Судові та правоохоронні органи 

Укураїни», що пропонуються до опрацювання студентами, чітко визначаються 

запланованою кількістю годин, відведених на відповідні аудиторні та позааудиторні заняття. 

На деяких семінарах для студентів денної форми навчання передбачено здійснення 

поточного контролю (експрес-контролю) засвоєння матеріалу студентами. Експрес-контроль 

знань студентів проводиться за темою попередньої лекції чи семінару. 

Відповідно до педагогічного навантаження і розподілу навчального часу навчальної 

дисципліни викладач призначає час щотижневих індивідуальних консультацій.Для більш 

ефективної комунікації викладача та студентів використовується електронна пошта та 

месенджер Viber, розроблено дистанційний курс на платформі дистанційного навчання 

"Сікорський" в якій розміщуються повня тексти лекції, семінарських занять та тести з 100 

питань до кожної теми. З закладених до тестів питань студент бачить 20-30. Питань які 

шляхом автоматичного вибіркового шляху бачать студенти. Тести використовуються з 

обмеженим часом на виконання. Приблизно 0,5 хвилин на питання.  На кожну лекцію до 

кожного питання теми розроблені  таблиці, презентації, відеоматеріали, додаткові матеріали 

і практичні  завдання. Аналогічно проходить і дистанційне навчання студентів. 

Студенти заочної форми навчання користуються матеріалами лекції, і також пишуть тести та 

пишуть і завантажують до системи дистанційного навчання "Сікорський"  ДКР. Для цього 

передбачена окрема система завантаження відповідей на семінарські завдання для денної 

форми навчання та ДКР для заочної форми навчання під час дистанційного навчання. 

На першій лекції викладач повідомляє адресу розташування на платформі 

дистанційного навчання "Сікорський" та логіни і паролі для кожного студента для входу на 

курс. Який вони вивчають. Студенти заочного відділення також отримують адресу сайту і 

логіни і паролі на перший зустрічі, або на пошту групи. Навчальні тести дозволяють 

студентам перевірити рівень засвоєння лекційного матеріалу, підготуватися до експрес-

контролю на семінарах та до семестрової атестації. Після проходження навчального тесту 

студент має змогу переглянути запитання та відповіді на них.  Також студенти мають змогу 

обговорити з викладачем окремі, незрозумілі для них питання тестів і лекції. Обмеження за 

кількістю проходження навчальних тестів відсутнє, а низькі результати у жодному випадку 

не є підставою погіршення залікової оцінки.  

Залік з навчальної дисципліни відбувається у формі тесту. Обов’язковим є складання 

заліку для тих, хто набрав від 40 до 59 рейтингових балів протягом семестру. Студенти, 

рейтинг яких складає 60 і більше балів, заліковий тест проходять за бажанням з метою 

підвищення підсумкової оцінки. При цьому, семестровий рейтинг студента анулюється і 

підсумкова оцінка ставиться виходячи з суми балів, отриманих за заліковий тест. 

У процесі підготовки до практичних занять студенти повинні використовувати 

законодавчу, спеціальну та навчальну літературу, різні періодичні та наукові видання, в яких 

наведені актуальні дані щодо системи судових та правоохоронних органів, список яких 

розроблено до є кожної лекції. Враховуючи. що законодавча база курсу постійно змінюється. 

студентам обов’язково потрібно напередодні проходження тесту уважно перечитати лекції 

розташовані на  платформі дистанційного навчання "Сікорський". 

 

Студенти, які були відсутні на семінарському занятті, відпрацьовують тему цього 

заняття самостійно і здають її викладачеві або завантажують відповідь до дистанційного 

курсу у спеціальну рубрику «Завантаження семінарських занять». Необхідною умовою 

засвоєння матеріалу курсу є обов’язкова самостійна робота студентів над кожною темою, 

вивчення матеріалів практичної роботи судових і правоохоронних органів, аналіз різних 

точок зору з найважливіших питань курсу, розвиток уміння критично сприймати різні 

концепції щодо діяльності правоохоронних органів. При вивченні дисципліни “Судові та 

правоохоронні органи України” слід спиратися на закріплені у Конституції України 

принципи верховенства права, пріоритетності забезпечення прав і законних інтересів людини 

і громадянина, конституційні засади судочинства. Організовуючи дискусію на 



семінарському занятті, викладач повинен намагатись залучити до обговорення питання або 

проблеми якнайбільшу кількість студентів академічної групи. На семінарських заняттях 

бажано застосовувати елементи інтерактивних занять, ділових ігор та ін. Під час проведення 

ділової гри, проводячи судове засідання, або моделюючи виступ адвоката або прокурора на 

суді, студенти можуть краще засвоїти навчальний матеріал, виробити практичні навички 

застосування своїх правових знань.   

Важливим у належній підготовці студента є вироблення в нього вміння працювати з 

нормативно-правовими актами, іншими документами, які мають юридичне значення. 

Ознайомлюючись із новим для себе законом, кодексом, постановою, інструкцією, слід, 

насамперед, намагатись виявити сферу їх застосування (тобто, зміст суспільних відносин, які 

ними врегульовуються), мету і завдання їх створення, наскільки детально певний 

нормативний акт врегульовує відповідні відносини. Необхідно ознайомитись зі структурою 

документа, намагаючись зрозуміти логіку його побудови (тобто, викладення нормативного 

матеріалу) і зміст основних положень. Такий аналіз дозволить студенту не лише краще 

засвоїти інформацію, що міститься у документі, але й в подальшому швидше знаходити 

потрібну правову норму при виникненні, наприклад, певного практичного юридичного 

питання. На заняттях викладач має давати загальну характеристику основних нормативно-

правових актів, які стосуються теми заняття, наочно розкривати їх структуру і зміст 

головних положень.    

Якщо студента в процесі його самостійної роботи або аудиторних занять зацікавило 

певне конкретне питання або проблема, доцільно дослідити її детальніше шляхом, зокрема, 

написання тез на конференцію, або наукових статей під керівництвом викладача з цієї 

проблематики.  

10. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Нормативно-правові акти: 

1. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року 

// Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141 (з наступними змінами) 

2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 р.- Режим 

доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_004  

3. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня 1966 р. Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_043  

4. Європейська конвенція про захист прав людини і основних свобод від 

04.11.1950р.//Зб.договорів Ради Європи.- к.:Парлам.вид-во,2000.- С.27-29 

5. Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основних свобод 1950р. та Першого 

Протоколу та протоколів № 2,4,7 та 11 до Конвенції від 17.07.1997 р. № 475/97-ВР / 

Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997 , № 40, ст.263.- № 22-23.- Ст.197 

6. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16.12.1996 ратифікація від 

19.10.1973, Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_043  

7. Основні принципи незалежності судових органів від 06.09.1985 р.// Режим доступу: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_201  

8. Європейська хартія про статус суддів //Вісн..Верхов. Суду України 1998.-№ 4.- С.2-9 Режим 

доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_236  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_004
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_043
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_043
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_201
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_236


9. Рекомендація СМ/Rec(2010)12 Комітету міністрів Ради Європи державам – членам щодо 

суддів: незалежність,ефективність та обов’язки, ухвалена Комітетом міністрів Ради Європи 

від 17.11.2010. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_a38  

10. Керівні принципи, що стосуються ролі осіб, які здійснюють судове переслідування: 

прийняті VIII Конгресом ООН з попередження злочинності та поводження з 

правопорушниками, Гавана. Куба,27 серп.- 7 верес. 1990 р. Режим доступу: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_859  

11. Про роль прокуратури в демократичному суспільстві, заснованому на верховенстві закону: 

рекомендації Парламентської Асамблеї Ради Європи 1604 (2003), схвалена Постійним 

комітетом від імені Асамблеї 27 трав.2003 р.// Правові основи прокурорської діяльності в 

Україні: наук.-практ. Посіб./А.В. Лапкін Х.: Право,2013.- С 61-63. 

12. Основні положення про роль адвокатів: Прийняті VIII Конгресом ООН по запобіганню 

злочинам 1 серп. 1990 р. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_835  

13. Основні положення щодо ролі юристів: прийняті VIII Конгресом ООН по запобіганню 

злочинам. - Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995  

14. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року № 4651 -VI— 

//Відомості Верховної Ради України. – 2013. – №9-10. – Ст. 88. Режим доступу: 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 

15. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року № 2341-II—// Відомості Верховної 

Ради України. – 2001. – № 25–26. – Ст. 131. Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 

16. Кримінально-виконавчий кодекс України від 11 липня 2003 року № 1129-IV.—//Відомості 

Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 3-4, ст. 21 Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1129-15 

17. Кодекс адміністративного судочинства України вiд 6 липня 2005 р.,//Відомості Верховної 

Ради України (ВВР), 2005, № 35-36, № 37, ст.446Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2747 

18. Податковий кодекс України від 02.12.2010 Редакція від 01.01.2017//Відомості Верховної 

Ради України (ВВР), 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112 Режим доступу 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17  

19.  Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII//Відомості 

Верховної Ради України (ВВР), 2016, № 31 ст.545 Режим доступу 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1402-19  

20. Закон України «Про Державне бюро розслідувань» від 12.11.2015 Редакція від 05.01.2017 

//Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2016, N 6, ст.55 Режим доступу 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/794-19  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_a38
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_859
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_835
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1129-15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2747
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1402-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/794-19


21. Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України» від 14.10.2014 Редакція від 

05.01.2017, //Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2014, N 47, ст.2051. Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1698-18  

22.  Закон України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і 

рішень інших органів» від 02.06.2016; Редакція від 05.01.2017//Відомості Верховної Ради 

України (ВВР), 2016, N 29, ст.535. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1403  

23. Закон України «Про виконавче провадження» від 02.06.2016; Редакція від 

17.02.2017 //Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2016, N 30, ст.542 Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1404-19  

24. Закон України «Про Вищу раду правосуддя» від від 21.12.2016 року № 1798-VIII— 

//Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2017, № 7-8Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1798  

25. Закон України «Про Конституційний Суд України» від 13 липня 2017 року //Відомості 

Верховної Ради України (ВВР), 2017, № 35, ст.6 Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2136-19  

26. Закон України «Про Вищий антикорупційний суд» від 07.06.2018 року // Урядовий 

кур'єр  від 19.06.2018 № 114 

Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2447-19  

27. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон 

України від 23 лютого 2006 р. № 3477-IV // Відомості Верховної Ради (ВВР),, 2006, № 30, 

ст.. 260. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3477-15  

28. Закон України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 року //Відомості Верховної Ради 

(ВВР), 2015, № 2-3, ст.12 Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1697-18 

29. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

першочергових заходів із реформи органів прокуратури» від 19.09.2019 р. №113-

IXhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/113-20 (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 42, 

ст.238) 

30. Закон України «Про Національну поліцію» від 2 липня 2015 року//Відомості Верховної Ради 

(ВВР), 2015, № 40-41, ст.379) Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/580-19 

31. Закон України Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю від 

30.06.1993 № 3341-XII — Редакція від 07.08.2015//Відомості Верховної Ради України (ВВР), 

1993, N 35, ст.358 Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3341-12 

32. Закон України «Про Службу безпеки України» від 25 березня 1992 року //Відомості 

Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 27, ст.382 

 Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2229-12 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1698-18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1403
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1404-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1798
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2136-19
http://zakon.rada.gov.ua/go/2447-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2447-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3477-15
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1697-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/113-20
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/580-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2229-12


33. Закон України «Про державну охорону органів державної влади та посадових осіб» від 4 

березня 1998 року,Редакція від 30.07.2015//Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 

35, ст.236 Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1 

34. Закон України «Про Державну прикордонну службу України» від 3 квітня 2003 року. 

Редакція від 07.11.2015//Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 27, ст.208 Режим 

доступу:http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/661-15 

35.  Закон України «Про основи національної безпеки України» від 19 червня 2003 року. 

Редакція від 07.08.2015//Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 39, ст.351 Режим 

доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/964-15 

36. Закон України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України» від 23 червня 2005 

року //Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 30, ст.409 Режим доступу: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2713-15 

37. Закон України «Про військову службу правопорядку у Збройних Силах України» від 7 

березня 2002 року. Редакція від 26.10.2014//Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, 

N 32, ст.225 Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3099-14 

38. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18 лютого 1992 року № 2135-П. 

— Редакція від 07.11.2015//Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 22, ст.303 

Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2135-12 

39. Закон України «Про контррозвідувальну діяльність» від 26 грудня 2002 року № 374-ГУ. — 

Редакція від 09.06.2013//Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 12, ст.89 Режим 

доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/374-15 

40. Закон України «Про розвідувальні органи України» від 2 березня 2001 року — 

Редакція від 12.04.2015//Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 19, ст.94 Режим 

доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2331-14 

41. Закон України «Про Службу зовнішньої розвідки України» відвід 01.12.2005 № 3160-IV. — 

Редакція від 12.04.2015//Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 8, ст.94 Режим 

доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3160-15 

42. Закон України «Про державну таємницю» від 21 січня 1994 року № 3855- . 

Редакція від 09.08.2015//Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 16, ст.93 Режим 

доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3855-12 

43. Закон України «Про державний кордон України» від 4 листопада 1991 року № 1777-

Редакція від 11.08.2013//Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 2, ст. 5 Режим 

доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1777-12  

44.  Закон України Про Державну прикордонну службу України від 03.04.2003 в редакції N 

1975-VIII ( 1975-19 ) від 23.03.2017 // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 27, 

ст.208 - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/661-15  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/661-15
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/964-15
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2713-15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3099-14
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2135-12
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/374-15
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2331-14
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3160-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3855-12
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1777-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1975-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/661-15


45. Закон України Про Національну гвардію України від 13.03.2014  

 //Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 17, ст.594- Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/876-18  

46. Закон України «Про боротьбу з тероризмом» від 20 березня 2003 року № 638-І. — Редакція 

від 22.08.2015 //Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 25, ст.180 Режим 

доступу:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/638-15 

Конспект лекції 

47.  Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012 № 5076-VI. 

//Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 27, ст.282 Режим доступу: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5076-17 

48. Закон України «Про нотаріат» від 02.09.1993 № 3425-XII. Редакція від 02.11.2016, // 

Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 39. – Ст. 383.//Відомості Верховної Ради 

України (ВВР), 1993, N 39, ст.383 Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3425-12 

49. Закон України «Про безоплатну правову допомогу» від 02.06.2011 № 3460-VI. —//Відомості 

Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 51, ст.577 Режим доступу: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3460-17 

50. Указ Президента України «Про Стратегію реформування судоустрою, судочинства та 

суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки» – Режим доступу: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/276/2015/print1360600387545866  

51. Указ Президента України №449/2017 Про ліквідацію та утворення місцевих загальних судів 

http://www.president.gov.ua/documents/4492017-23382  

52. Указ Президента України №450/2017 Про ліквідацію та утворення місцевих загальних судів 

– Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/4502017-23374  

53. Указ Президента України №451/2017 Про реорганізацію місцевих загальних судів – Режим 

доступу: http://www.president.gov.ua/documents/4512017-23386  

54. Указ Президента України №452/2017 Про ліквідацію апеляційних судів та утворення 

апеляційних судів в апеляційних округах – Режим доступу: 

http://www.president.gov.ua/documents/4522017-23378  

55. Указ Президента України №453/2017 Про ліквідацію місцевих господарських судів та 

утворення окружних господарських судів – Режим доступу: 

http://www.president.gov.ua/documents/4532017-23370 

56. Указ Президента України №454/2017 Про ліквідацію апеляційних господарських судів та 

утворення апеляційних господарських судів в апеляційних округах – Режим доступу: 

http://www.president.gov.ua/documents/4542017-23366  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/876-18
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/638-15
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5076-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3425-12
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3460-17
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/276/2015/print1360600387545866
http://www.president.gov.ua/documents/4492017-23382
http://www.president.gov.ua/documents/4502017-23374
http://www.president.gov.ua/documents/4512017-23386
http://www.president.gov.ua/documents/4522017-23378
http://www.president.gov.ua/documents/4532017-23370
http://www.president.gov.ua/documents/4542017-23366


57. Указ Президента України №455/2017 Про ліквідацію апеляційних адміністративних судів та 

утворення апеляційних адміністративних судів в апеляційних округах – Режим доступу: 

http://www.president.gov.ua/documents/4552017-23394  

58. Постанова Кабміну від Про затвердження Положення про Міністерство юстиції від 

02.07.2014 № 228 Редакція від 13.10.2016 р. Офіційний вісник України від 15.07.2014 р., № 

54, стор. 88, Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/228-2014-%D0%BF  

59. Постанова Кабінету Міністрів України «Про Національне центральне бюро Інтерполу» від 

25 березня 1993 року № 220. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/220 

60. Постанова Кабміну від 21 жовтня 2015 р. Про затвердження Положення про державну 

архівну службу України Офіційний вісник України від 13.11.2015 р., № 88, стор. 82. Режим 

доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/870-2015  

61. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1052 Про затвердження 

Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій// Офіційний вісник 

України від 31.12.2015 р., № 102, стор. 40 Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1052-2015-%D0%BF  

62. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Міністерство 

внутрішніх справ України» від 28 жовтня 2015 р. № 878 //Офіційний вісник України 

від 17.11.2015р., № 89, стор. 43 – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/878-

2015-%D0%BF 

63. Постанова Кабінету Міністрів України Про затвердження Положення про Державну 

міграційну службу України від 20 серпня 2014 р. № 360 // Офіційний вісник України 

від 05.09.2014 р., № 69, стор. 23, стаття 1923 

Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/360-2014-%D0%BF  

64. Постанова Кабміну від 16.12.2015. Про затвердження Положення про Державну службу з 

питань захисту персональних даних Офіційний вісник України від 31.12.2015 р., № 102, стор. 

40. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/390/2011  

65. Постанова Кабміну від 21.05.2014 р. Положення про Державну фіскальну службу України 

Офіційний вісник України від 18.07..2014 р., № 55, стор. 31. Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/  

66. Наказ міністерства юстиції України Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами 

України від 22.02.2012 р. № 296/5.- Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0282-

12  

67. Наказ міністерства юстиції України 14.12.2012 № 1844/5Про затвердження Порядку 

використання даних Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон 

відчуження об’єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек та Державного реєстру 

http://www.president.gov.ua/documents/4552017-23394
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/228-2014-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/220
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/870-2015
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1052-2015-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/878-2015-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/878-2015-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/360-2014-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/390/2011
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0282-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0282-12


обтяжень рухомого майна Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2012 р. № 

102/22414 

68. Наказ міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5 Про затвердження порядку 

вчинення нотаріальних дій нотаріусами України. Зареєстрований в Міністерстві юстиції 

України 22 лютого 2012 р. за № 282/20595 в редакції від 09.02.2016 

69. Наказ міністерства юстиції України від27.01.2016 № 235/5 Про внесення змін до Порядку 

вчинення нотаріальних дій нотаріусами України Зареєстровано в Міністерстві юстиції 

України 27 січня 2016 р. за № 143/28273 

70. Наказ міністерства юстиції України «Про затвердження Положення про Департамент 

державної реєстрації та нотаріату Міністерства Юстиції України, від 16.06.2016 р. №3676\к – 

Режим доступу: http://ddr.minjust.gov.ua/uk/21e60ac771 

71. Наказ міністерства юстиції України від 2 лютого 2012 р. №198/5 «Про затвердження 

переліку реєстраційних служб територіальних органів юстиції» – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0198323-12  

72. Наказ міністерства юстиції України від 23.06.2011 №1707/5 «Про затвердження положень 

про територіальні органи Міністерства юстиції України» – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/go/z0759-11  

 

 

12.1. Базова 

 

73. Мельник П.І., Хавронюк М.І. Судові та інші правоохоронні органи. Правоохоронна 

діяльність: Навч. посібник. — К.: Атака. — 2009. — 512 с. 

74. Нор В. Т. Судові та правоохоронні органи України : підручник / В. Т. Нор, Н. П. Анікіна, Н. 

Р. Бобечко ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – К. : Ін Юре, 2010. – 240 с. 

75. Організація судових та правоохоронних органів: Підручник для студентів юрид. спец. виш,, 

навч. закладів /1.Є. Марочкін, Н.В. Сібільова, В.П. Тихий та ін.; За ред. І.Є. Марочкіна, Н.В. 

Сібільової. — X.: Одіссей, 2013. 

76. Організація судових та правоохоронних органів : підручник / Нац. юрид. акад. України ім. Я. 

Мудрого ; за ред. І. Є. Марочкіна. – Х. : Право, 2013. – 448 с. 

77. Судові та правоохоронні органи України: навч. посіб./ П.Д.Біленчук,ред.,І.І.Котюк, А.П.Гель 

та ін. - Київ: Атіка, 2011. – 327с. 

78. Організація судових та правоохоронних органів: нормативні акти / упоряд. А. В. Лапкін. – Х. 

: Право, 2015. – 390 с. 

79. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник / В.С. 

Ковальський (кер. авт. кол.), В.Т. Білоус, СЕ. Демський та ін.; Відп. ред. Я. Кондратьєв.- К.: 

http://ddr.minjust.gov.ua/uk/21e60ac771
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0198323-12
http://zakon.rada.gov.ua/go/z0759-11


Юрінком Інтер, 2012. 

80. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Підручник / О.С. Захаров, В.С. 

Ковальський, В.С. Лукомський та ін.; Відп. ред. В. Маляренко. — 3-е вид., перероб. і доп. — 

К.: Юрінком Інтер, 2007. — 352  

81. Юзікова Н.С. Судові та правоохоронні органи України: Навчальний посібник. — 4-е вид., 

перероб. і доп. — К.: Істина, 2006. 

 

12.2. Допоміжна 

 

82. Бандурка О.М. Оперативно-розшукова діяльність: Підруч. для вищ. закл. освіти / 

Національний ун-т внутрішніх справ. — Х.: Видавництво Національного університету 

внутрішніх справ, 2002. — 336 с. 

83. Бондаренко І. Правоохоронна діяльність та правоохоронні органи: поняття й ознаки // Право 

України. — 2009. — №4.-С. 18-21. 

84. Бондаренко І. Правоохоронні органи в України та їх функції // Право України. — 2005. — № 

7. — С. 53 — 57. 

85. Галаган В.І. Особливості провадження дізнання у внутрішніх військах МВС України // 

Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності: Зб. наук.ст. — Донецьк, 2011. — № 

2. — С. 221-218. 

86. Галівець І. В. Роль апарату в організації роботи суду / І. В. Галівець // Вісник господарського 

судочинства. – 2013. – № 3. – С. 54–58. 

87. Гончаренко О. Вища рада юстиції: питання статусу і повноважень // Право України. - 2006. - 

№ 2. - С. 17 - 21. 

88. Джаббаров С. Принципи організації та діяльності органів прокуратури // Вісник 

прокуратури. — 2006.- №3.- С. 69-77. 

89. Єpух А. М. Довідник нотаpіуса /Єpух А. М., Козьяков Ю. М., Кpуковес H. В. - К.: Істина, 

2012-. Вип.4: Загальні питання вчинення нотаpіальних дій /Відп. pед. С. Р. Станік. - 190 с. 

90. Зеленецький В. Поняття дізнання і його види // Академія правових наук України. Вісник: Зб. 

наук.пр. — Х., 1997. — Вип.. 4 (11). — С. 106-110. 

91. Карпечкін П. Система судів загальні" юрисдикції // Вісник прокуратури. — 2005. — № 5. — 

С. 56 — . 

92. Кирилюк Р. І. Про сутність категорії "організація забезпечення" щодо діяльності судів / Р. 

Кирилюк //Публічне право. – 2012. – № 2. – С. 42–48. 

93. Коваль В. Актуальні проблеми функціонування судової системи України // Право України. 

— 2009. — №12.- С. 20 — 45. 



94. Коваль В. М. Перспективи та шляхи розвитку судового адміністрування в Україні / 

В. М. Коваль //Вісник господарського судочинства. – 2013. – № 3. – С. 48–50. 

95. Лук’яненко В. В. Удосконалення діяльності науково-дослідних установ судових експертиз 

Міністерства юстиції України // Збірник наукових праць. — Х., 2001. — Вип.2, ч.2: Державне 

управління та місцеве самоврядування. — С.76–80. 

96. Москвич Л. М. До питання вдосконалення судового управління в Україні / Л. М. Москвич 

// Питання боротьби зі злочинністю. – Х., 2012. – Вип. 24. – С. 99–107. 

97. Москвич Л. М. Доступність суду як стандарт ефективної організації судоустрою / Л. М. 

Москвич //Питання боротьби зі злочинністю. – Х., 2011. – Вип. 22. – С. 149–160. 

98. Нікітенко О.І. Конституція і закони України як основні акти регулювання діяльності 

правоохоронних органів із забезпечення внутрішньої безпеки держави / О.І. Нікітенко// 

Науковий вісник НАВС. – К., 2012. – Вип.2(81). – С.10 – 17. 

99. Погорецький М.А., Яновська О.Г. Адвокатура України: підручник / Погорецький М.А., 

Яновська О.Г. – К.: Юрінком Інтер, 2014. – 368с. 

100. Овчаренко О. М. Проблема використання сучасних технологій в організації роботи 

суду / О. М. Овчаренко // Питання боротьби зі злочинністю. – Х., 2011. – Вип. 22. – С. 96–

107. 

101. Півненко В. Правоохоронна система України: визначення та функціонування // Вісник 

прокуратури. - 2013. - № 2. - С. 39 - 45. 

102. Приймаченко Д. Співвідношення понять "організаційне забезпечення судів", 

"Організаційне управління в судах" та "судове управління" / Д. Приймаченко, Р. Ігонін 

// Слово національної школи суддів України. – 2013. – № 1. – С. 57–66.  

103. Тесленко М. Окремі аспекти взаємовідносин Конституційного Суду України і суддів 

загальної юрисдикції // Право України. — 2003. — № 12. — С. 6 — 11. 

104. Фурса С.Я., Фурса Є.І. Нотаріат в Україні. Теорія і практика: Навч. посібник для студ. 

вищ. навч. закл.. — К. : А.С.К., 2011. — 976с. 

105. Штанько О.Ф. Про вдосконалення системи досудового слідства в Україні Проблеми 

пенітенціарної теорії і практики. — К., 2001. — № 6. — С. 19-24. 

Інформаційні ресурси: 

106. icpo.centrmia.gov.ua (сайт Національного центрального бюро Інтерполу в Україні) 

107. www.echr.coe.int (сайт Європейського Суду з прав людини) 

108. www.eurocourt.org.ua (український портал практики Європейського суду з прав людини) 

109. www.gurt.org.ua (сайт Ресурсного центру розвитку громадських організацій "Гурт") 

110. www.internetrights.org.ua (портал правозахисних організацій, які діють в Інтернет)  

111. www.interpol.int (сайт Міжнародної організації кримінальної поліції) 

112. www.khpg.org (сайт Харківської правозахисної групи) 

http://www.nplu.kiev.ua/ec/stt/sttd.htm?doc=6983&anl=207359#207359
http://www.nplu.kiev.ua/ec/stt/sttd.htm?doc=6983&anl=207359#207359
http://www.echr.coe.int/
http://www.eurocourt.org.ua/
http://www.gurt.org.ua/
http://www.internetrights.org.ua/
http://www.interpol.int/
http://www.khpg.org/


113. www.ngo.org.ua (віртуальний ресурсний центр організацій громадського сектора) 

114. www.un.kiev.ua(сайт представництва ООН в Україні) 

115. www.upp.org.ua (український правозахисний портал) 

http://www.ngo.org.ua/
http://www.un.kiev.ua/
http://www.upp.org.ua/

