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    1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників
Галузь знань, напрям
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень

Характеристика
навчальної дисципліни

денна форма
навчання

заочна
форма

навчання

Кількість кредитів  – 4

Галузь знань
08 «Право»

 (шифр і назва) обов'язкова
Напрям підготовки 

081 «Право»
 (шифр і назва)

Модулів –  2 Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 2-й 2-й
Індивідуальне науково-
дослідне завдання - Семестр

Загальна кількість годин -
120

4-й 4-й
Лекції

Тижневих годин для
денної форми навчання:

аудиторних – 2
самостійної роботи

студента - 2

Освітньо-кваліфікаційний
рівень:

молодший спеціаліст

36 год. 4 год.
Практичні, семінарські

18 год. 4  год.
Лабораторні

- год. - год.
Самостійна робота

66 год. 112 год.
Індивідуальні завдання-

Вид контролю: Іспит

Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи

становить:
для денної форми навчання —  54/66
для заочної форми навчання — 8 /112



2. Заплановані результати навчання

Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета дисципліни: дати майбутнім юристам чітке уявлення про формування цих органів, їх

систему, склад і структуру, принципи їх організації, функції, взаємодію один з одним, іншими
державними  та  громадськими  організаціями,  їх  соціальне  призначення.  Особлива  увага
приділяється судам, оскільки вони наділені повноваженнями по здійсненню судової влади. 

Завдання дисципліни:  є надання здобувачам глибоких знань щодо формування системи
спеціальних знань у галузі права; вивчення принципів організації та діяльності, повноваження
правоохоронних  органів,  джерел  навчальної  дисципліни,  насамперед  Конституції  України,
Закони України "Про прокуратуру",  "Про національну поліцію",  "Про службу безпеки",  "Про
адвокатуру", "Про нотаріат", "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів"
та інші. 

Предмет: є система знань про компетенцію та засади (принципи) судової, правоохоронної
та правозахисної діяльності, напрями й завдання державних органів і служб у сфері охорони та
захисту  прав  і  свобод  людини  та  громадянина,  а  також  взаємодію  між  ними  й  державними
органами різних гілок влади. 

Місце дисципліни в навчальному процесі. 
Навчальна дисципліна “Організація судових та правоохоронних органів” за своїм предметом є
базовою,  оскільки  дає  знання,  без  володіння  якими  неможливе  якісне  засвоєння  таких
навчальних  дисциплін,  як  конституційне  право,  кримінальне,  цивільне,  адміністративне
процесуальне  право,  основи  прокурорської  діяльності  тощо.  Одна  з  особливостей  цієї
дисципліни  полягає  в  тому,  що  від  тих,  хто  її  вивчає,  вимагається  засвоєння  численних
нормативних  актів.  Становище  ускладнюється  ще  й  тим,  що  триває  процес  удосконалення
законів та інших нормативних актів, у тому числі й тих, що безпосередньо стосуються організації
й основ діяльності судів та правоохоронних органів.  

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни: 
У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувачі повинні: 

знати 
сутність та поняття судової влади, її характерні ознаки, завдання та функції; поняття та значення
принципів організації  та  діяльності судової  влади; характеристику правоохоронної діяльності,
відомості  про  органи,  що  здійснюють  таку  діяльність,  їх  структуру,  завдання,  функції,
компетенцію, повноваження та особливості статусу посадових осіб, які працюють у цих органах;
принципи  побудови,  завдання  та  основні  напрями  діяльності  системи  органів  прокуратури,
дізнання та досудового слідства, адвокатури та нотаріату, Служби безпеки України, Міністерства
внутрішніх справ, Міністерства юстиції;

вміти 
правильно  тлумачити  й  застосовувати  нормативно-правові  акти  щодо  організації  та

діяльності  судових  і  правоохоронних  органів  при  вирішенні  практичних  ситуацій;  вільно
орієнтуватися в системі нормативно-правових актів щодо організації  та діяльності судових та
правоохоронних органів.



3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Назви змістових

модулів і тем
Кількість годин

денна форма Заочна форма
усьо
го 

у тому числі усього у тому числі
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
І модуль  Судоустрій України

Змістовий модуль 1.Поняття, функції, принципи судової влади. Судова система
Тема  1. Предмет, 
система та нормат. 
джерела дисципліни 
“СПО”.

6 2  4 8 - - - 8

Тема  2. Судова влада:
поняття та функції

16 4 2 10 8 8

Тема 3. Принципи 
судової влади.

10 2 2 6 8 8

Тема 4. Судова 
система 

10 4 2 4 10 2 8

Тема  5. Статус суддів 
України. Статус 
присяжних

12 4 2 6 10 2 8

Тема  6. Органи, що 
забезпечують 
функціонування 
судової влади

8 2 6 8 8

Разом за змістовим 
модулем 1

62 18 8 - - 36 52 2 2 - - 48

ІІ модуль  Правоохоронні органи України
Змістовий модуль 2. Система, організація та компетенція правоохоронних органів

Тема 7: Органи  
прокуратури

10 2 2 - - 6 8 - - - 8

Тема 8: Система 
органів Міністерства 
внутрішніх справ

10 2 2 6 10 2 8

Тема 9: Державне 
бюро розслідувань

6 2 4 8 8

Тема 10: Органи 
Служби безпеки 
України

4 2 2 8 8

Тема  11: Національне
антикорупційне бюро 
України

10 2 2 6 8 8

Тема  12: Органи 
юстиції

8 4 2 2 8 8

Тема  13: Нотаріат 4 2 2 8 8
Тема  14: Адвокатура  
України

6 2 2 2 10 2 8

Разом за змістовим 
модулем 2

58 20 10 32 68 2 2 64

Усього годин 120 36 18 66 120 4 4 112



4. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

І модуль   Судоустрій України
Змістовий модуль 1.Поняття, функції, принципи судової влади. Судова система.

Тема  1: Предмет, система та нормативні джерела дисципліни “Організація судових та 
правоохоронних органів”.
Предмет  і  система  дисципліни.  Ознаки,  поняття,  задачі  правоохоронної  діяльності.  Основні
функції правоохоронної діяльності, загальна характеристика органів, що її здійснюють. Джерела
діяльності правоохоронних органів.

Тема  2: Судова влада: поняття та функції
Поняття судової влади, її характерні ознаки. Поняття і види судочинства. Функції судової влади.
Правосуддя: поняття та зміст. Судовий контроль: види та субєкти здійснення.

Тема 3: Принципи судової влади.
Поняття принципів судової влади. Їх система і значення. Інституціальні принципи судової влади.
Організаційні (судоустрійні) принципи судової влади. Функціональні принципи судової влади.

Тема 4: Судова система 
Судова система: поняття, види, загальна характеристика. Принципи побудови судової системи.
Поняття рівня судової системи, судової інстанції. Система судів загальної юрисдикції: місцеві та
апеляційні, вищі спеціалізовані суди, Верховний Суд України — структура, компетенція, місце в
судовій ієрархії. Спеціалізація судів загальної юрисдикції. Конституційний Суд України: статус,
завданняя, принципи діяльності, компетенція.

Тема  5: Статус суддів України. Статус присяжних
Право  на  заняття  судової  посади,  порядок  заняття  посади  судді,  процедура  призначення  та
звільнення з посади, відповідальність судді. Строк повноважень судді. Статус суддів: поняття,
класифікація та загальна характеристика прав, обов’язків та повноважень, гарантії незалежності
та недоторканності. Кваліфікаційне оцінювання суддів. Присяжні: вимоги, статус, компетенція,
порядок залучення до виконання обов’язків носіїв судової влади.

Тема  6: Органи, що забезпечують функціонування судової влади
Державна судова адміністрація: статус, система органів, повноваження. Вища рада правосуддя: 
статус, склад та порядок формування, повноваження. Вища кваліфікаційна комісія суддів 
України: склад та порядок формування, повноваження. Органи суддівського самоврядування: 
завдання, види, повноваження. Національна школа суддів України: статус та повноваження.

ІІ модуль  Правоохоронні органи України
Змістовий модуль 2. Система, організація та компетенція правоохоронних органів

Тема 7: Органи  прокуратури
Правові основи прокурорської діяльності. Засади організації та діяльності прокуратури: поняття,
класифікація  і  характеристика.  Система  органів  прокуратури.  Територіальні  та  спеціалізовані
прокуратури.  Функції  прокуратури  України  на  сучасному  етапі,  їх  загальна  характеристика.
Статус  прокурора.  Вимоги  до  осіб,  що  призначаються  на  посаду  прокурора.  Порядок  їх
призначення  та  звільнення.  Адміністративні  посади  в  органах  прокуратури.  Дисциплінарна
відповідальність прокурорів. Органи, що забезпечують діяльність  прокуратури.

Тема 8: Органи Міністерства внутрішніх справ
Міністерство  внутрішніх  справ  України.  Система  та  компетенція  органів  Міністерства



внутрішніх  справ.  Правове  забезпечення  функціонування  органів  МВС.  Національна  поліція
України:  завдання,  система  та  правові  основи  діяльності.  Компетенція  Національної  поліції
України. Вимоги до осіб,  які приймаються на службу в поліцію. Поліцейські заходи: види та
загальна характеристика.

Тема 9: Державне бюро розслідувань
Поняття, завдання та правові засади діяльності Державного бюро розслідувань. Основні засади
організації та діяльності Державного бюро розслідувань. Система та повноваження Державного
бюро розслідувань.  Керівний склад  Державного  бюро  розслідувань.  Соціальний  та  правовий
захист працівників Державного бюро розслідувань.

Тема 10: Органи Служби безпеки України
Завдання,  засади діяльності  СБУ. Система і  організація  діяльності  СБУ. Принципи діяльності
СБУ. Права та обов’язки працівників СБУ. Вимоги до осіб, які приймаються на службу до органів
СБУ. Соціальний та правовий захист працівників СБУ. Контроль за діяльністю органів СБУ.

Тема  11: Національне антикорупційне бюро України
Завдання  та  правові  основи  діяльності.  Основні  принципи  діяльності  Національного
антикорупційного  бюро  України.  Загальна  структура  Національного  антикорупційного  бюро
України. Повноваження НАБУ. Директор НАБУ: вимоги, порядок призначення та повноваження.
Статус працівників НАБУ — вимоги, порядок призначення та повноваження.

Тема  12: Органи юстиції
Органи та установи юстиції: система та правові засади діяльності. Міністерство юстиції України:
структура, основні завдання та повноваження. Департамент державної реєстрації Міністерства
юстиції  України.  Департамент  державної  виконавчої  служби  Міністерства  юстиції  України.
Державна кримінально-виконавча служба України.

Тема  13: Нотаріат
Поняття нотаріату та нотаріальної діяльності, її  форми, види, принципи здійснення. Право на
заняття  нотаріальною  діяльністю.  Статус  нотаріуса,  його  права  та  обов’язки.  Організаційна
побудова  державного  нотаріату  в  Україні:  1)  державні  нотаріальні  контори;  2)  державні
нотаріальні  архіви.  Дисциплінарна  відповідальність  державного  нотаріуса.  Особливості
приватної  нотаріальної  діяльності.  Порядок  реєстрації  приватного  нотаріуса.  Вимоги  до
робочого  місця  приватного  нотаріуса.  Особливості  юридичної  відповідальності  приватного
нотаріуса.  Підстави  і  порядок  зупинення  та  припинення  нотаріальної  діяльності  приватного
нотаріуса.  Нотаріальні  дії:  порядок  та  правила  вчинення.  Нотаріальна  таємниця  і  гарантія  її
дотримання.

Тема  14: Адвокатура  України
Основні  поняття,  принципи  та  організаційні  форми  діяльності  адвокатури.  Принципи
адвокатської діяльності. Види адвокатської діяльності. Професійні права та обов’язки адвоката.
Правовий статус  помічника адвоката.  Єдиний реєстр адвокатів.  Спілки та асоціації  адвокатів.
Адвокатська  таємниця.  Основні  принципи  адвокатської  етики.  Кваліфікаційно–дисциплінарні
комісії  адвокатури.  Дисциплінарна  відповідальність  адвоката.  Безоплатна  правова  допомога:
види, право на надання та отримання.



5. ТЕМАТИКА ТА ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ

І модуль   Судоустрій України
Змістовий модуль 1.Поняття, функції, принципи судової влади. Судова система.

Тема 1. Предмет, система та нормативні джерела дисципліни “Організація судових та
правоохоронних органів”.

План лекції
1. Предмет і система дисципліни.
2. Ознаки, поняття, задачі правоохоронної діяльності.
3. Основні  функції  правоохоронної  діяльності,  загальна  характеристика  органів,  що  її

здійснюють.
4. Джерела діяльності правоохоронних органів.

Тема 2.  Судова влада: поняття та функції
План лекції

1. Поняття судової влади, її характерні ознаки. 
2. Поняття і види судочинства. 
3. Функції судової влади. 
4. Правосуддя: поняття та зміст. 
5. Судовий контроль: види та суб'єкти здійснення.

Тема 3: Принципи судової влади
План лекції

1. Поняття принципів судової влади. Їх система і значення. 
2. Інституціальні принципи судової влади. 
3. Організаційні (судоустрійні) принципи судової влади.
4. Функціональні принципи судової влади.

Тема 4: Судова система 
План лекції

1. Судова система: поняття, види, загальна характеристика. 
2. Поняття рівня судової системи, судової інстанції. 
3. Система  судів  загальної  юрисдикції:  місцеві  та  апеляційні,  вищі  спеціалізовані  суди,

Верховний Суд України — структура, компетенція, місце в судовій ієрархії. 
4. Спеціалізація судів загальної юрисдикції. 
5. Конституційний Суд України: статус, завдання, принципи діяльності, компетенція.

Тема  5: Статус суддів України. Статус присяжних
План лекції

1. Право на заняття судової посади, порядок заняття посади судді, процедура призначення та
звільнення з посади, відповідальність судді. Строк повноважень судді. 

2. Статус  суддів:  поняття,  класифікація  та  загальна  характеристика  прав,  обов’язків  та
повноважень, гарантії незалежності та недоторканності. 

3. Кваліфікаційне оцінювання суддів. 
4. Присяжні: вимоги, статус, компетенція, порядок залучення до виконання обов’язків носіїв

судової влади.



Тема  6: Органи, що забезпечують функціонування судової влади
План лекції

1. Державна судова адміністрація: статус, система органів, повноваження. 
2. Вища рада правосуддя: статус, склад та порядок формування, повноваження. 
3. Вища кваліфікаційна комісія суддів України: склад та порядок формування, повноваження. 
4. Органи суддівського самоврядування: завдання, види, повноваження. 
5. Національна школа суддів України: статус та повноваження.

ІІ модуль  Правоохоронні органи україни
Змістовий модуль 2. Система, організація та компетенція правоохоронних органів

Тема 7: Органи  прокуратури
План лекції

1. Правові основи прокурорської діяльності. 
2. Засади організації та діяльності прокуратури: поняття, класифікація і характеристика. 
3. Система органів прокуратури. Територіальні та спеціалізовані прокуратури. 
4. Функції прокуратури України на сучасному етапі, їх загальна характеристика. 
5. Статус  прокурора.  Вимоги  до  осіб,  що  призначаються  на  посаду  прокурора.  Порядок  їх

призначення та звільнення. 
6. Адміністративні посади в органах прокуратури. 
7. Дисциплінарна відповідальність прокурорів. 
8. Органи, що забезпечують діяльність  прокуратури.

Тема 8: Органи міністерства внутрішніх справ
План лекції

1. Міністерство  внутрішніх  справ  України.  Система  та  компетенція  органів  Міністерства
внутрішніх справ. 

2. Правове забезпечення функціювання органів МВС. 
3. Національна поліція України: завдання, система та правові основи діяльності. Компетенція

Національної поліції України. 
4. Вимоги до осіб, які приймаються на службу в поліцію. 
5. Поліцейські заходи: види та загальна характеристика.

Тема 9: Державне бюро розслідуваннь
План лекції

1. Поняття,  завдання  та  правові  засади  діяльності  Державного  бюро  розслідувань.  Основні
засади організації та діяльності Державного бюро розслідувань. 

2. Система та повноваження Державного бюро розслідувань. 
3. Керівний склад Державного бюро розслідувань. 
4. Соціальний та правовий захист працівників Державного бюро розслідувань.

Тема 10: Органи служби безпеки україни
План лекції

1. Завдання, засади діяльності СБУ. 
2. Система і організація діяльності СБУ. Принципи діяльності СБУ. 
3. Права та обов’язки працівників СБУ. 
4. Вимоги до осіб, які приймаються на службу до органів СБУ. 



5. Соціальний та правовий захист працівників СБУ. 
6. Контроль за діяльністю органів СБУ.

Тема  11: Національне антикорупційне бюро україни
План лекції

1. Завдання та правові основи діяльності. 
2. Основні принципи діяльності Національного антикорупційного бюро України. 
3. Загальна структура Національного антикорупційного бюро України. 
4. Повноваження НАБУ. 
5. Директор НАБУ: вимоги, порядок призначення та повноваження. 
6. Статус працівників НАБУ — вимоги, порядок призначення та повноваження.

Тема  12: Органи юстиції
План лекції

1. Органи та установи юстиції: система та правові засади діяльності. 
2. Міністерство юстиції  України: структура,  основні  завдання та повноваження.  Департамент

державної реєстрації Міністерства юстиції України. 
3. Департамент державної виконавчої служби Міністерства юстиції України. 
4. Державна кримінально-виконавча служба України.

Тема  13: Нотаріат
План лекції

1. Поняття нотаріату та нотаріальної діяльності, її форми, види, принципи здійснення.
2. Право на заняття нотаріальною діяльністю. Статус нотаріуса, його права та обов’язки. 
3. Організаційна побудова державного нотаріату в Україні: 1) державні нотаріальні контори; 2)

державні нотаріальні архіви. 
4. Дисциплінарна відповідальність державного нотаріуса. 
5. Особливості приватної нотаріальної діяльності. Порядок реєстрації приватного нотаріуса. 
6. Вимоги до робочого місця приватного нотаріуса. 
7. Особливості юридичної відповідальності приватного нотаріуса. 
8. Підстави і порядок зупинення та припинення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса. 
9. Нотаріальні дії: порядок та правила вчинення. 
10. Нотаріальна таємниця і гарантія її дотримання.

Тема  14: Адвокатура України
План лекції

1. Основні поняття, принципи та організаційні форми діяльності адвокатури. 
2. Принципи адвокатської діяльності. 
3. Види адвокатської діяльності. Професійні права та обов’язки адвоката. 
4. Правовий статус помічника адвоката. 
5. Єдиний реєстр адвокатів. 
6. Спілки та асоціації адвокатів. Адвокатська таємниця. 
7. Основні принципи адвокатської етики. 
8. Кваліфікаційно – дисциплінарні комісії адвокатури. 
9. Дисциплінарна відповідальність адвоката. 
10. Безоплатна правова допомога: види, право на надання та отримання.



6. МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Самостійна  робота  студентів  є  складовою  навчального  процесу,  основним  засобом
опанування навчального матеріалу у позааудиторний час.

Мета  самостійної  роботи  студентів  з  дисципліни  «Судові  та  правоохоронні  органи
України»  –  засвоїти  в  повному  обсязі  навчальну  програму  і  сформувати  самостійність  як
особистісну рису та важливу професійну якість, сутність якої полягає в умінні систематизувати,
планувати та контролювати власну діяльність.

Завдання  самостійної  роботи  студентів  з  дисципліни  —  засвоєння,  закріплення  та
систематизація  відповідних  теоретичних  знань,  а  також  їх  застосування  при  виконанні
практичних  завдань.  Самостійна  робота  студентів  забезпечує  їх  підготовку  до  поточних
аудиторних занять.

Зміст самостійної роботи студентів з дисципліни«Судові та правоохоронні органи України»
визначається навчальною програмою дисципліни, а також цими методичними матеріалами.

До основних форм самостійної роботи студентів з дисципліни «Судові та правоохоронні
органи України» належать такі:

•  опрацювання  прослуханого  лекційного  матеріалу,  обов’язкових  і  додаткових  наукових
літературних джерел;

• вивчення окремих тем або питань, передбачених для самостійного опрацювання;
• виконання домашніх завдань;
• підготовка до практичних занять;
• підготовка до різних форм поточного контролю;
• пошук та огляд літературних джерел за заданою проблематикою;
• написання реферату за заданою проблематикою;
• підготовка доповіді за заданою проблематикою;
• аналітичний розгляд наукових публікацій;
• підготовка контрольної роботи.
У процесі  самостійної  підготовки до практичного заняття студенти повинні опрацювати

лекційний матеріал, всебічно розглянути зміст питань, що виносяться на заняття, проаналізувати
відповідні  навчальні  літературні  джерела.  Студенти  перевіряють  рівень  засвоєння  знань,
відповідаючи на питання для самоконтролю.

Домашнє завдання з дисципліни студенти виконують з метою закріплення та поглиблення
теоретичних знань, а також набуття вмінь з навчального матеріалу, винесеного для самостійного
опрацювання.

Важливий  засіб  засвоєння  знань  —  це  написання  рефератів  та  доповідей.  Написання
реферату  та  підготовку  доповіді  за  заданою  проблематикою  необхідно  починати  з  ретельно
продуманого вступу, де визначаємо мету дослідження, практичне і теоретичне значення теми,
максимально точно встановлюємо межу досліджуваної теми, а також методи дослідження.

В основній частині реферату насамперед викладаємо зміст досліджуваної проблеми. Робота
повинна завершуватися обґрунтованими висновками. 

Доповідь  має  містити  історіографію,  бути  актуальною  своїми  проблемами  та
досліджуваною темою. Завершувати доповідь треба загальними висновками та обґрунтованим
власним ставленням щодо висвітленої проблематики.

Критерії оцінювання самостійної роботи студентів:
•  оцінка  “відмінно”  —  студент  повною  мірою  розкриває  питання,  винесені  для

самостійного  опрацювання,  вільно  оперує  поняттями  і  науковою  термінологією,  демонструє
глибокі  знання  джерел,  має  власну думку щодо  відповідної  теми і  здатний аргументовано  її
доводити;

•  оцінка  “добре”  —  загалом  рівень  знань  студента  відповідає  викладеному,  але  він
припускається певних помилок при розгляді питань, винесених для самостійного опрацювання,
обґрунтування неточні, не наводить обґрунтованих доказів;



•  оцінка  “задовільно”  —  студент  розкриває  питання,  винесені  для  самостійного
опрацювання,  у  загальних  рисах,  розуміє  їх  сутність,  намагається  роботи  висновки,  але  при
цьому припускається грубих помилок, матеріал викладає нелогічно, непослідовно;

•  оцінка  “незадовільно”  —  студент  не  може  відповісти  на  поставлені  запитання  або
відповідає неправильно, не розуміє сутності питань, не може зробити висновків.

Форми контролю: усне опитування; 
контрольні роботи; 
перевірка конспектів; 
перевірка завдань для самостійної роботи; 
тестування; 
реферат.



7.ТЕМАТИКА ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

І модуль   Судоустрій України
Змістовий модуль 1.Поняття, функції, принципи судової влади. Судова система.

Тема 1. Предмет, система та нормативні джерела дисципліни “організація судових та
правоохоронних органів”.

План
1. Правоохоронна діяльність. Правоохоронні органи.
2. Предмет і система дисципліни.
3. Ознаки, поняття, задачі правоохоронної діяльності.
4. Основні  функції  правоохоронної  діяльності,  загальна  характеристика  органів,  що  її

здійснюють.
5. Джерела діяльності правоохоронних органів.

Запитання для самоконтролю:
1. Визначте поняття “правоохоронний орган” та “правоохоронна діяльність”.
2. Що  становить  систему  навчальної  дисципліни  “Організація  судових  та  правоохоронних

органів”?
3. Що є предметом вивчення навчальної дисципліни “Організація судових та правоохоронних

органів”?
4. З  якими  навчальними  дисциплінами  перебуває  у  взаємозв'язку  “Організація  судових  та

правоохоронних органів”?
5. Наведіть систему джерел навчальної дисципліни “Організація судових та правоохоронних

органів”?
6. Які  норми  Конституції  України  безпосередньо  врегульовують  питання,  пов’язані  із

функціюванням судових та правоохоронних органів?
7. Яка загальна мета курсу «Організація судових та правоохоронних органів»?
8. Назвіть та охарактеризуйте основні ознаки правоохоронної діяльності.
9. В якому законі України передбачений перелік правоохоронних органів та організацій? 
10. Чи передбачено в Україні недержавну правоохоронну діяльність?
11. Чи є суд або адвокатура правоохоронним органом?
12. Назвіть кодифіковані нормативно-правові акти, які є джерелом охоронних норм.
13. Як можна співвіднести категорії правоохоронної діяльності та правоохоронного органу?

Рекомендовані джерела та література
Нормативно-правові акти

1. Конституція України [ Текст ]: від 28 червня 1996 р. № 254 к // ВВР-96.
2. Конституція  України.  Прийнята  на  п’ятій  сесії  Верховної  Ради  України  28.06.1996  р.//

Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. -  Ст. 141.
Основна навчальна та наукова література:

Підручники, навчальні посібники
1. Москвич, Л. М. Організація судових та правоохоронних органів [ Текст]: навч. посіб.: у 2 ч. /

Л.М. Москвич. – Х.: Право, 2016. – Ч. 1. –  244 с.
Додаткова література:

1. Глушков В. О. Судові та правоохоронні органи України: навч. посібник / В. О. Глушков, С. А.
Кузьмін, В. В. Михайленко. – Київ : Дакор, 2013. – 376 с.

2. Лапкін А. В. Організація судових та правоохоронних органів України у схемах: навч. посіб. /
А. В. Лапкін. – Харків: Право, 2015.– 136 с.

3. Загуменна Ю. О. Правоохоронні органи: поняття, ознаки, функції, особливості діяльності /
Ю. О. Загуменна // Право і безпека. – 2010. – № 3. – С. 145-150.   



Тема 2.  Судова влада: поняття та функції
План 

1. Поняття судової влади, її характерні ознаки. 
2. Поняття і види судочинства. 
3. Функції судової влади. 
4. Правосуддя: поняття та зміст. 
5. Судовий контроль: види та суб'єкти здійснення.

          Контрольні питання 
1. Дайте визначення поняття “судова влада”.
2. Які є основні ознаки судової влади?
3. Якою є роль суду в системі поділу і взаємодії державної влади?
4. Які функції здійснює судова влада?
5. Назвіть основні ознаки судової процедури.
6. В яких формах реалізується судова влада?
7. За якими ознаками судочинство відрізняється від діяльності інших правоохоронних органів?
8. Охарактеризуйте зміст функцій судової влади.
9. Які види справ розглядаються судами загальної юрисдикції?
10. Який порядок створення та ліквідації судів в Україні?

  Рекомендовані джерела та література
Нормативно-правові акти

1. Конституція України [ Текст ]: від 28 червня 1996 р. № 254 к // ВВР-96.
2. Конституція  України.  Прийнята  на  п’ятій  сесії  Верховної  Ради  України  28.06.1996  р.//

Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. -  Ст. 141.
3. Про  державний  захист  працівників  суду  і  правоохоронних  органів:  Закон  України  від

23.12.1993 р. № 3781-ХІІ // Відом. Верхов. Ради України. – 1994. –  № 11. – Ст. 50.  
4. Про судоустрій і  статус суддів: Закон України від 07.07.2010 р. № 2453-VI //  Офіц. вісн.

України – 2010. – № 55/1. – Ст. 1900.
Основна навчальна та наукова література:

Коментовані кодекси
1. Конституція  України:  наук.-практ.  комент.  /  редкол.:  В.  Я.  Тацій,  О.  В.  Петришин,  Ю. Г.

Барабаш та ін. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Харків: Право, 2011. – 1128 с.
Підручники, навчальні посібники

1. Москвич, Л. М. Організація судових та правоохоронних органів [ Текст]: навч. посіб.: у 2
ч. / Л. М. Москвич. – Х.: Право, 2016. – Ч. 1. –  244 с.

Додаткова література:
1. Організація  судових  та  правоохоронних органів:  підруч.  для  студентів  юрид.  спец.  вищ.

навч. закл. / І.Є. Марочкін, Н. В. Сібільова, В.П. Тихий та ін..; за ред. І.Є. Марочкіна і Н. В.
Сібільової – 2-е вид., преробл. і доповн. – Х.: Одіссей, 2011. – 376 с.

2. Глушков В. О. Судові та правоохоронні органи України: навч. посібник / В. О. Глушков, С.
А. Кузьмін, В. В. Михайленко. – Київ : Дакор, 2013. – 376 с.

3. Глущенко  С.  Місце  вищих  спеціалізованих  судів  України  у  системі  судової  влади  /  С.
Глущенко // Вісн. прокуратури. – 2012. – № 9. – С. 104-113.

Тема 3: Принципи судової влади
План

1. Поняття принципів судової влади. Їх система і значення. 
2. Інституціальні принципи судової влади. 
3. Організаційні (судоустрійні) принципи судової влади.
4. Функціональні принципи судової влади.

Контрольні питання 
1. Визначте поняття та значення принципів судової влади.



2. Охарактеризуйте систему принципів судової влади.
3. Розкрийте зміст інституціональних принципів судової влади.
4. Розкрийте зміст організаційних принципів судової влади.
5. Розкрийте зміст функціональних принципів судової влади.

Рекомендовані джерела та література
Нормативно-правові акти

1. Конституція України [ Текст ]: від 28 червня 1996 р. № 254 к // ВВР-96.
2. Конституція  України.  Прийнята  на  п’ятій  сесії  Верховної  Ради  України  28.06.1996  р.//

Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. -  Ст. 141.
3. Про судоустрій  і  статус  суддів:  Закон України  від  07.07.2010 р.  № 2453-VI //  Офіц.  вісн.

України – 2010. – № 55/1. – Ст. 1900.
Основна навчальна та наукова література:

Коментовані кодекси
1. Конституція  україни:  наук.-практ.  комент.  /  редкол.:  В.  Я.  Тацій,  о.  В.  Петришин,  ю.  Г.

Барабаш та ін. – 2-ге вид., перероб. і допов. – харків: право, 2011. – 1128 с.
Підручники, навчальні посібники

1. Москвич, Л. М. Організація судових та правоохоронних органів [ Текст]: навч. посіб.: у 2 ч. /
Л. М. Москвич. – Х.: Право, 2016. – Ч. 1. –  244 с.

Додаткова література:
1. Організація судових та правоохоронних органів: підруч. для студентів юрид. спец. вищ. навч.

закл.  /  і.є.  Марочкін,  н.  В.  Сібільова,  в.п.  Тихий  та  ін..;  за  ред.  І.є.  Марочкіна  і  н.  В.
Сібільової – 2-е вид., переробл. і доповн. – х.: Одіссей, 2011. – 376 с.

2. Городовенко в. В. Принципи судової влади: монографія / в. В. Городовенко; нац. ун-т “юрид.
акад. України ім. Я. Мудрого”. – харків: право, 2012. – 448 с.

Тема 4: Судова система 
План

1. Судова система: поняття, види, загальна характеристика. 
2. Поняття рівня судової системи, судової інстанції. 
3. Система  судів  загальної  юрисдикції:  місцеві  та  апеляційні,  вищі  спеціалізовані  суди,

Верховний Суд України — структура, компетенція, місце в судовій ієрархії. 
4. Спеціалізація судів загальної юрисдикції. 
5. Конституційний Суд України: статус, завдання, принципи діяльності, компетенція.

Контрольні питання 
1. Які принципи побудови судової системи в Україні?
2. Який порядок утворення та ліквідації судів в Україні?
3. Які суди утворюють рівні (ланки) судової системи?
4. Що таке “ланка судової системи”? Охарактеризуйте кожну ланку судової системи України.
5. Які  принципи  побудови  судової  системи  держави  закріплюються  в  міжнародно-правових

актах?
6. На яких принципах будується судова система України? Дайте їхню характеристику.
7. Охарактеризуйте місцеві суди в системі судів загальної юрисдикції.
8. Які існують види апеляційних судів та якими повноваженнями вони наділені?
9. Назвіть види та повноваження вищих спеціалізованих судів.
10. Яка структура та повноваження Верховного Суду?
11. Яке призначення апарату суду?
12. Який порядок формування Конституційного Суду України?
13. Які вимоги до кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України та обмеження щодо

них?
14. Які підстави для звільнення судді Конституційного Суду України з посади та для припинення



його повноважень?
15. Яка структура Конституційного Суду України?
16. Які питання віднесені до компетенції Конституційного Суду України?

Рекомендовані джерела та література
Нормативно-правові акти

1. Конституція України [ Текст ]: від 28 червня 1996 р. № 254 к // ВВР-96.
2. Конституція  України.  Прийнята  на  п’ятій  сесії  Верховної  Ради  України  28.06.1996  р.//

Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. -  Ст. 141. 
3. Про Конституційний Суд України: Закон України від 26.10.1996 р. № 422/96-ВР //  Відом.

Верхов. Ради України. – 1996. – № 49. – Ст. 272
4. Про судоустрій і  статус  суддів:  Закон України від 07.07.2010 р.  № 2453-VI //  Офіц.  вісн.

України – 2010. – № 55/1. – Ст. 1900.
Основна навчальна та наукова література:

Коментовані кодекси
1. Конституція  України:  наук.-практ.  комент.  /  редкол.:  В.  Я.  Тацій,  О.  В.  Петришин,  Ю. Г.

Барабаш та ін. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Харків: Право, 2011. – 1128 с.
Підручники, навчальні посібники

1. Москвич, Л. М. Організація судових та правоохоронних органів [ Текст]: навч. посіб.: у 2
ч. / Л. М. Москвич. – Х.: Право, 2016. – Ч. 1. –  244 с.

Додаткова література:
1. Організація судових та правоохоронних органів: підруч. для студентів юрид. спец. вищ. навч.

закл.  /  І.Є.  Марочкін,  Н.  В.  Сібільова,  В.П.  Тихий та  ін..;  за  ред.  І.Є.  Марочкіна  і  Н.  В.
Сібільової – 2-е вид., преробл. і доповн. – Х.: Одіссей, 2011. – 376 с.

2. Курило О. М. Проблеми організації роботи апеляційного суду області: монографія / О. М.
Курило ; НУ ЮАУ, Апеляц. суд Харків. обл. – Харків: Юрайт, 2013. – 256 с.

Тема  5: Статус суддів України. Статус присяжних
План

1. Право на заняття судової посади, порядок заняття посади судді, процедура призначення та
звільнення з посади, відповідальність судді. Строк повноважень судді. 

2. Статус  суддів:  поняття,  класифікація  та  загальна  характеристика  прав,  обов’язків  та
повноважень, гарантії незалежності та недоторканності. 

3. Кваліфікаційне оцінювання суддів. 
4. Присяжні: вимоги, статус, компетенція, порядок залучення до виконання обов’язків носіїв

судової влади.
Контрольні питання 

1. Які гарантії статусу судді?
2. Назвіть вимоги до кандидата на посаду судді.
3. Які обмеження доступу до посади судді?
4. Що означає “функціональний імунітет судді”?
5. Які підстави звільнення судді з посади?
6. Дайте визначення поняття “професійний суддя”. Назвіть види “непрофесійних суддів”.
7. Охарактеризуйте процедуру призначення на посаду судді вперше.
8. Хто може претендувати на зайняття посади судді безстроково? Яка процедура безстрокового

обрання на посаду судді?
9. Які вимоги висуваються до діючих суддів?
10. Які  гарантії  соціально-матеріального  забезпечення  суддів  передбачені  діючим

законодавством?
11. До  яких  видів  відповідальності  може  бути  притягнутий  суддя?  Дайте  загальну

характеристику підстав для кожного виду відповідальності судді.
12. Назвіть ознаки дисциплінарного проступку судді.



13. Хто має право ініціювати та здійснювати дисциплінарне провадження стосовно судді?
14. Який вид дисциплінарного стягнення може бути застосований до судді?
15. Назвіть підстави та порядок припинення повноважень судді.
16. В яких випадках залучаються до здійснення правосуддя присяжні? Які вони мають права та

обов'язки?
17.  В яких випадках  залучаються до здійснення правосуддя народні засідателі? Які вони мають

права та обов'язки?
18. Які  вимоги  висуваються  до  кандидатів  у  присяжні  та  народні  засідателі?  Процедура

формування списку присяжних і народних засідателів та порядок їх добору.
 Рекомендовані джерела та література

Нормативно-правові акти
1. Конституція України [ Текст ]: від 28 червня 1996 р. № 254 к // ВВР-96.
2. Конституція  України.  Прийнята  на  п’ятій  сесії  Верховної  Ради  України  28.06.1996  р.//

Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. -  Ст. 141.
3. Про судоустрій і  статус  суддів:  Закон України від 07.07.2010 р.  № 2453-VI //  Офіц.  вісн.

України – 2010. – № 55/1. – Ст. 1900.
Основна навчальна та наукова література:

Коментовані кодекси
1. Конституція України:  наук.-практ.  комент.  /  редкол.:  В. Я.  Тацій,  О. В.  Петришин,  Ю. Г.

Барабаш та ін. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Харків: Право, 2011. – 1128 с.
Підручники, навчальні посібники

1. Москвич, Л. М. Організація судових та правоохоронних органів [ Текст]: навч. посіб.: у 2 ч. /
Л. М. Москвич. – Х.: Право, 2016. – Ч. 1. –  244 с.

Додаткова література:
1. Кодекс суддівської етики: затв. ХІ черговим з’їздом суддів України 22.02.2013 р

[Електрон. ресурс]. – Режим доступу:
http://court.gov.ua/userfiles/Kodexsudetiki28129.pdf – Заголовок з екрана.

2. Організація судових та правоохоронних органів: підруч. для студентів юрид. спец. вищ. навч.
закл.  /  І.Є.  Марочкін,  Н.  В.  Сібільова,  В.П.  Тихий та  ін..;  за  ред.  І.Є.  Марочкіна  і  Н.  В.
Сібільової – 2-е вид., преробл. і доповн. – Х.: Одіссей, 2011. – 376 с.

3. Статус суддів: навч. посібник / кол. авт.: І. Є. Марочкін, Ю. І. Крючко, Л. М. Москвич та ін.;
за заг. ред. І. Є. Ма- рочкіна. – Харків: Право, 2009.

ІІ модуль

Тема 7: Органи  прокуратури
План

1. Правові основи прокурорської діяльності. 
2. Засади організації та діяльності прокуратури: поняття, класифікація і характеристика. 
3. Система органів прокуратури. Територіальні та спеціалізовані прокуратури. 
4. Функції прокуратури України на сучасному етапі, їх загальна характеристика. 
5. Статус  прокурора.  Вимоги до осіб,  що призначаються  на  посаду прокурора.  Порядок їх

призначення та звільнення. 
6. Адміністративні посади в органах прокуратури. 
7. Дисциплінарна відповідальність прокурорів. 
8. Органи, що забезпечують діяльність  прокуратури.

Контрольні питання 
1. Назвіть мету, завдання і правові основи прокуратури.
2. Охарактеризуйте принципи організації та діяльності органів прокуратури.
3. Визначте систему органів прокуратури України, охарактеризуйте її рівні (ланки) і складові.
4. Наведіть перелік прокуратури і розкрийте її зміст.



5. Розкривайте вимоги, які ставляться до прокурорів, і порядок їх добору та призначення на
посади.

6. Визначте правовий статус прокурорів, їх права, обов'язки та обмеження.
7. Проаналізуйте підстави і порядок притягнення прокурорів до юридичної відповідальності.
8. Надайте характеристику органів, що забезпечують функціювання прокуратури.
9. Який  порядок  призначення  та  звільнення  Генерального  прокурора  України;  керівників

інших прокуратур?
10. Які ви знаєте класні чини працівників прокуратури та порядок їх призначення?
11. Які  заходи  дисциплінарних  стягнень  та  заохочень   застосовуються  до  працівників

прокуратури?
12. Яка структура Генеральної прокуратури України та інших прокуратур?
13. Які функції покладені на прокуратуру?

 Рекомендовані джерела та література
Нормативно-правові акти

1. Конституція України [ Текст ]: від 28 червня 1996 р. № 254 к // ВВР-96.
2. Конституція  України.  Прийнята  на  п’ятій  сесії  Верховної  Ради  України  28.06.1996  р.//

Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. -  Ст. 141.
3. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 р. № 1697-УІІ [Електрон. ресурс] – Режим

доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1697-18 
4. Про  державний  захист  працівників  суду  і  правоохоронних  органів:  Закон  України  від

23.12.1993 р. № 3781-ХІІ // Відом. Верхов. Ради України. – 1994. –  № 11. – Ст. 50.  
Основна навчальна та наукова література:

Коментовані кодекси
1. Конституція України:  наук.-практ.  комент.  /  редкол.:  В. Я.  Тацій,  О. В.  Петришин,  Ю. Г.

Барабаш та ін. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Харків: Право, 2011. – 1128 с.
Підручники, навчальні посібники

1. Москвич, Л. М. Організація судових та правоохоронних органів [ Текст]: навч. посіб.: у 2
ч. / Л. М. Москвич. – Х.: Право, 2016. – Ч. 2. –  364 с.

Додаткова література:
1. Організація  судових та  правоохоронних органів:  підруч.  для  студентів  юрид.  спец.  вищ.

навч. закл. / І.Є. Марочкін, Н. В. Сібільова, В.П. Тихий та ін..; за ред. І.Є. Марочкіна і Н. В.
Сібільової – 2-е вид., преробл. і доповн. – Х.: Одіссей, 2011. – 376 с.

2. Косюта М. В. Прокуратура України:  навч.  посіб.  /  М. В. Косюта. – 2-ге вид.,  перероб.  і
допов. – Київ: Знання, 2010. – 404 с.

3. Прокурорський нагляд в Україні: підручник / І. Є. Марочкін, П. М. Каркач, Ю. М. Грошевий
та ін.: за ред. І. Є. Марочкіна і П. М. Каркача. – Харків: Одіссей, 2006. – 240 с. 

4. Каркач П. М. державне обвинувачення в суді – конституційна функція прокуратури / П. М.
Каркач. – Харків: Право, 2013.

5. Кодекс професійної етики та поведінки працівників прокуратури [Електрон. ресурс] : затв.
наказом  Ген.  прокурора  України  №  123  від  28.11.2012  р.  –  Режим  доступу:
http://www.gp.gov.ua/ua/kodet.html?_m=publications&_t=rec&id=1 13992 



Тема 8: Органи міністерства внутрішніх справ
План

1. Міністерство  внутрішніх  справ  України.  Система  та  компетенція  органів  Міністерства
внутрішніх справ. 

2. Правове забезпечення функціювання органів МВС. 
3. Національна поліція України: завдання, система та правові основи діяльності. Компетенція

Національної поліції України. 
4. Вимоги до осіб, які приймаються на службу в поліцію. 
5. Поліцейські заходи: види та загальна характеристика.

Контрольні питання 
1.  Назвіть правові основи організації та діяльності органів внутрішніх справ?
2. Які органи входять до системи органів внутрішніх справ?
3. Назвіть завдання Міністерства внутрішніх справ.
4. Якою є структура  Міністерства внутрішніх справ України?
5. Розкрийте компетенцію органів  Міністерства внутрішніх справ. 
6. Назвіть правові основи забезпечення функціювання органів  Міністерства внутрішніх справ.
7. Якими є завдання та система Національної поліції України?
8. Охарактеризуйте систему органів поліції в Україні.
9. Хто може бути прийнятий на службу в поліцію?
10. Які ви знаєте види поліцейських заходів? Дайте їм характеристику.

 Рекомендовані джерела та література
Нормативно-правові акти

1. Конституція України [ Текст ]: від 28 червня 1996 р. № 254 к // ВВР-96.
2. Конституція  України.  Прийнята  на  п’ятій  сесії  Верховної  Ради  України  28.06.1996  р.//

Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. -  Ст. 141.
3. Про Національну поліцію: Закон України від 2 лип. 2015 р. № 580-VIII // Голос України. –

2015. – від 06.08.2015.
Основна навчальна та наукова література:

Коментовані кодекси
1. Конституція  України:  наук.-практ.  комент.  /  редкол.:  В.  Я.  Тацій,  О. В. Петришин,  Ю. Г.

Барабаш та ін. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Харків: Право, 2011. – 1128 с.
Підручники, навчальні посібники

1. Москвич, Л. М. Організація судових та правоохоронних органів [ Текст]: навч. посіб.: у 2 ч.
/ Л. М. Москвич. – Х.: Право, 2016. – Ч. 2. –  364 с.

Додаткова література:
1. Організація судових та правоохоронних органів: підруч. для студентів юрид. спец. вищ. навч.

закл.  /  І.Є.  Марочкін,  Н.  В.  Сібільова,  В.П.  Тихий та  ін..;  за  ред.  І.Є.  Марочкіна  і  Н.  В.
Сібільової – 2-е вид., преробл. і доповн. – Х.: Одіссей, 2011. – 376 с.

Тема  11: Національне антикорупційне бюро України
План

1. Завдання та правові основи діяльності. 
2. Основні принципи діяльності Національного антикорупційного бюро України. 
3. Загальна структура Національного антикорупційного бюро України. 
4. Повноваження НАБУ. 
5. Директор НАБУ: вимоги, порядок призначення та повноваження. 
6. Статус працівників НАБУ — вимоги, порядок призначення та повноваження.

Контрольні питання 
1. Розкрийте статус і завдання Національного антикорупційного бюро України.
2. Охарактеризуйте систему Національного антикорупційного бюро України.
3. На якій правовій підставі організується і діє Національне антикорупційне бюро України?



4. Визначте компетенцію Національного антикорупційного бюро України.
5. Проаналізуйте  статус  працівників  Національного  антикорупційного  бюро  України  та

вимоги, які до них ставляться.
 Рекомендовані джерела та література

Нормативно-правові акти
1. Конституція України [ Текст ]: від 28 червня 1996 р. № 254 к // ВВР-96.
2. Конституція  України.  Прийнята  на  п’ятій  сесії  Верховної  Ради  України  28.06.1996  р.//

Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. -  Ст. 141.
3. Про запобігання корупції: Закон України // Офіц. Вісн. України. – 2014. – № 87. – Ст. 2474.
4. Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на

2014-2017 роки: Закон України від 14.10.2014 р. № 1699-VII [Електрон. ресурс]. – Режим
доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1699-18

5. Про Національне антикорупційне бюро України: Закон України від 14.10.2014 р. № 1698-
VII [Електрон. ресурс]. – Режим доступу:

6. http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/проантикорупційне бюро.   
Основна навчальна та наукова література:

Коментовані кодекси
1. Конституція України: наук.-практ.  комент. /  редкол.:  В. Я. Тацій,  О. В. Петришин, Ю. Г.

Барабаш та ін. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Харків: Право, 2011. – 1128 с.
Підручники, навчальні посібники

1. Москвич, Л. М. Організація судових та правоохоронних органів [ Текст]: навч. посіб.: у 2
ч. / Л. М. Москвич. – Х.: Право, 2016. – Ч. 2. –  364 с.

Додаткова література:
1. Організація судових та  правоохоронних органів:  підруч.  для студентів  юрид.  спец.  вищ.

навч. закл. / І.Є. Марочкін, Н. В. Сібільова, В.П. Тихий та ін..; за ред. І.Є. Марочкіна і Н. В.
Сібільової – 2-е вид., преробл. і доповн. – Х.: Одіссей, 2011. – 376 с.

Тема  12: Органи юстиції
План

1. Органи та установи юстиції: система та правові засади діяльності. 
2. Міністерство юстиції України: структура, основні завдання та повноваження. Департамент

державної реєстрації Міністерства юстиції України. 
3. Департамент державної виконавчої служби Міністерства юстиції України. 
4. Державна кримінально-виконавча служба України.

Контрольні питання 
1. Визначте систему органів та установ юстиції України.
2. Назвіть завдання, повноваження та правові підстави діяльності органів юстиції.
3. Охарактеризуйте  структуру,  основні  завдання  та  повноваження  Міністерства  юстиції

України.
4. Діяльність яких органів  спрямовується  і  координується  Міністерством юстиції  України?

Які для цього йому надані повноваження?
5. З якою метою утворена Державна архівна служба України?
6. Розкрийте статус та призначення Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції

України.
7. Надайте характеристику Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції

України.
 Рекомендовані джерела та література

Нормативно-правові акти
1. Конституція України [ Текст ]: від 28 червня 1996 р. № 254 к // ВВР-96.

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1699-18


2. Конституція  України.  Прийнята  на  п’ятій  сесії  Верховної  Ради  України  28.06.1996  р.//
Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. -  Ст. 141.

3. Положення про Міністерство юстиції України: затв. пост. Кабінету Міністрів України від
02.07.2014  р.  №  228  [Електрон.  ресурс].  –  Режим  доступу:  http://zakon4.rada.
gov.ua/laws/show/228-2014-D0BF/print1390224962826662. – Заголовок з екрана

4. Положення про районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні
управління  юстиції  [Електрон.  ресурс]:  затв.  наказом  Міністерства  юстиції  України  від
23.06.2011 р.  № 1707/5.  – Режим доступу:  http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/ z0760-11. –
Заголовок з екрану.

5. Про Вищу раду юстиції: Закон України від 15.01.1998 р. № 22/98-ВР // Відом. Верхов. Ради
України. – 1998. – № 25. – Ст. 146 (в ред. від 2 лют. 2015 р.).

Основна навчальна та наукова література:
Коментовані кодекси

1. Конституція України: наук.-практ.  комент. /  редкол.:  В. Я. Тацій,  О. В. Петришин, Ю. Г.
Барабаш та ін. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Харків: Право, 2011. – 1128 с.

Підручники, навчальні посібники
1. Москвич, Л. М. Організація судових та правоохоронних органів [ Текст]: навч. посіб.: у 2

ч. / Л. М. Москвич. – Х.: Право, 2016. – Ч. 2. –  364 с.
Додаткова література:

1. Організація  судових  та  правоохоронних  органів:  підруч.  для  студентів  юрид.  спец.  вищ.
навч. закл. / І.Є. Марочкін, Н. В. Сібільова, В.П. Тихий та ін..; за ред. І.Є. Марочкіна і Н. В.
Сібільової – 2-е вид., преробл. і доповн. – Х.: Одіссей, 2011. – 376 с.

2. Железняк  Н.  Міністерство  юстиції  України  –  провідний  орган  у  забезпеченні  реалізації
державно-правової політики / Н. Железняк // Право України. – 2000. – № 8.

Тема  14: Адвокатура  України
План

1. Основні поняття, принципи та організаційні форми діяльності адвокатури. 
2. Принципи адвокатської діяльності. 
3. Види адвокатської діяльності. Професійні права та обов’язки адвоката. 
4. Правовий статус помічника адвоката. 
5. Єдиний реєстр адвокатів. 
6. Спілки та асоціації адвокатів. Адвокатська таємниця. 
7. Основні принципи адвокатської етики. 
8. Кваліфікаційно – дисциплінарні комісії адвокатури. 
9. Дисциплінарна відповідальність адвоката. 
1. Безоплатна правова допомога: види, право на надання та отримання.

2. Контрольні питання 
3. Назвіть та дайте характеристику принципів адвокатської діяльності.
4. Якими нормативно-правовими актами регламентується діяльність адвокатури?
5. Яким чином визначається рівень професійних адвокатів та осіб, які мають намір займатися

адвокатською діяльністю?
6. Назвіть  права  та  обов’язки  адвокатів,  якими  вони  наділені  для  виконання  професійної

діяльності.
7. Які основні завдання адвокатури?
8. Які існують види адвокатської діяльності?
9. Назвіть гарантії адвокатської діяльності.



10. Які дисциплінарні стягнення застосовують до адвокатів?
11. Які повноваження атестаційно-дисциплінарної комісії?
12. Які повноваження Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури?
13. В яких випадках припиняється діяльність адвоката?

 Рекомендовані джерела та література
Нормативно-правові акти

1. Конституція України [ Текст ]: від 28 червня 1996 р. № 254 к // ВВР-96.
2. Конституція  України.  Прийнята  на  п’ятій  сесії  Верховної  Ради  України  28.06.1996  р.//

Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. -  Ст. 141.
3. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05.07.2012 р. № 5076-VI -ВР //

Відом. Верхов. Ради України. – 2013. – № 27. – Ст. 282 (в ред. від  05.01.2017, підстава 1798-
19).

4. Положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури: затв. Установчим
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8. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
Тестові запитання до змістового модуля 1.

1. Тест 1: Судова влада - це ...
1. Один  із  напрямків  правоохоронної  діяльності,  здійснення  яких  зв'язане  з

функціонуванням судової влади;
2. Це самостійна  і  незалежна  гілка  влади,  що  створена  для  вирішення  на  основі  закону

соціальних конфліктів між державою і громадянами, юридичними особами; контролю  з
конституційністю законів,  захисту прав громадян у їхніх  взаємовідносинах  з  органами
виконавчої влади і  посадовими особами, контролю за дотриманням прав громадян при
розслідуванні  злочинів  і  проведенні  оперативно-розшукової  діяльності;  встановлення
найбільш значимих юридичних фактів.

Тест 2: Правосуддя здійснюється судами у формі судочинства:
1. Цивільного;
2. Кримінального; 
3. Адміністративного; 
4. Господарського;

Тест 3: До системи судів загальної юрисдикції відносять:
1. Місцеві суди;
2. Конституційний Суд України;
3. Верховний Суд України,
4. Апеляційний.

Тест 4: Судову владу в традиційної послідовності вважають:
1. Першою гілкою державної влади; 
2. Другою гілкою державної влади; 
3. Третєю гілкою державної влади.

Тест 5: Суди-це ...
1. Установи, утворені згідно з Конституцією і законами України для здійснення правосуддя;
2. Добровільне, професійне об'єднання громадян, що сприяють захисту прав і свобод 

людини і громадянина, представляють інтереси юридичних і фізичних осіб.

Тест 6. Органи та посадові особи, які призначають суддю міського,  районного суду:
1. Президент України;
2. Міністр юстиції;
3. З’їзд судів;
4. Верховна Рада.

Тест 7. Назвіть вимоги, що ставляться до суддів Конституційного Суду.
1. Суддя Конституційного Суду на день призначення досяг 30 років.
2. Проживає на території України протягом останніх 10 років.
3. Може належати до політичних партій та профспілок.
4. На день призначення досяг 40 років.

Тест 8. Назвіть, які ви знаєте види правосуддя.
1. Конституційне.
2. Суди першої інстанції.



3. Правосуддя по кримінальним справам.
4. Суди, які розглядають справи в касаційному порядку.

Тест 9. Назвіть вимоги, що ставляться до судді.
1. Незалежність.
2. Діяльність суддів виконується під контролем Президента України.
3. Має право бути народним депутатом.
4. Не має права бути народним депутатом.
5. Може належати до політичних партій та профспілок.
6. Не може належати до політичних партій та профспілок.
7. Може мати представницький мандат.
8. Не може мати представницький мандат.

Тест 10: Головна задача судової влади:
1. Захист життя, здоров’я, прав і свобод громадян;
2. Здійснення правосуддя;
3. Примусове безоплатне вилучення у власність держави відповідного майна.

Тест 11: Завданням суду при здійсненні правосуддя є забезпечення:
1. Недоторканості державного кордону України на суші, морі, річках, озерах та інших 

водоймах України, а також охорона виключної економічної зони України;
2. Захисту гарантованих Конституцією України та законами України прав і свобод людини і 

громадянина, захист прав і законних інтересів;
3. Захисту державного суверенітету конституційного ладу, територіальної цілісності, 

економічного, науково-технічного і оборонного потенціалу України, законних інтересів 
держави та прав громадян.

Тест 12: Судову систему України складають:
1. Суди загальної юрисдикції, 
2. Конституційний Суд України; 
3. Спеціалізовані суди;
4. Верховний Суд України;

Тест 13: Судами першої ланки є:
1. Апеляційні суди;
2. Касаційний суд;
3. Місцевий суд;
4. Верховний суд.

Тест 14: Судами другої ланки є:
1. Місцеві суди; 
2. Верховний Суд України;
3. Апеляційні суди; 
4. Касаційні суди України.

Тест 15: Судами третьої ланки є:
1. Касаційні суди України;
2. Апеляційні суди;
3. Місцевий суд;
4. Верховний Суд України;



Тест 16: Спеціалізовані суди:
1. Вищий суд по питанням інтелектуальної власності; 
2. Адміністративні;
3. Касаційні суди; 
4. Місцеві суди.

Тест 17: Суддею Конституційного Суду може бути громадянин України, який досяг віку:
1. 50 років;
2. 30 років;
3. 40 років;
4. 45 років.

Тест 18: Конституційний Суд України складається з:
1. 25 судій;
2. 18 судій;
3. 20 судій;
4. 9 судій.

Тест 19: У Конституційний Суд України призначаються судді на:
1. 5 років;
2. 6 років;
3. 9 років;
4. 10 років.

Тест 20: Голова Конституційного Суду обирається на:
1. трирічний термін;
2. шестирічний термін;
3. дев’ятирічний термін;
4. десятирічний термін.

Тест 21: Рішення Конституційного Суду:
1. може бути оскаржено;
2. не може бути оскаржено.

Тест 22: Завдання Конституційного Суду:
1. захист навколишнього середовища;
2. попередження злочинності;
3. гарантування верховенства Конституції як Основного Закону держави;
4. здійснення правосуддя як суд касаційної інстанції.

Тест 23: Конституційне подання – це:
1. письмове клопотання до Конституційного Суду про визнання правового акта (окремих

його  положень)  неконституційним,  про  визначення  конституційності  міжнародного
договору або  про необхідність  офіційного  тлумачення  Конституції  та  законів  України.
Конституційним  поданням  є  також  звернення  Верховної  Ради  України  про  надання
висновку щодо конституційності процедури розслідування розгляду справи про усунення
Президента України з поста у порядку імпічменту. 



2. це письмове клопотання до Конституційного Суду України про необхідність офіційного
тлумачення Конституції України та законів України для забезпечення реалізації чи захисту
конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також прав юридичної особи. 

Тест 24: Конституційне звернення – це:
1. письмове клопотання до Конституційного Суду про визнання правового акта (окремих

його  положень)  неконституційним,  про  визначення  конституційності  міжнародного
договору або  про необхідність  офіційного  тлумачення  Конституції  та  законів  України.
Конституційним  поданням  є  також  звернення  Верховної  Ради  України  про  надання
висновку щодо конституційності процедури розслідування розгляду справи про усунення
Президента України з поста у порядку імпічменту. 

2. письмове  клопотання  до  Конституційного  Суду  України  про  необхідність  офіційного
тлумачення Конституції України та законів України для забезпечення реалізації чи захисту
конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також прав юридичної особи.

Тест 25: Конституційний Суд України складається з:
1. 25 судій;
2. 18 судій;
3. 20 судій;
4. 9 судій.

Тест 26: Спеціалізовані суди:
1. Місцеві суди;
2. Вищий антикорупційний суд; 
3. Адміністративні суди;
4. Касаційні суди.

Тест 27: Пленум вищого спеціалізованого суду скликається не рідше двох разів на:
1. Рік;
2. Пів року;
3. Місяць;
4. Тиждень.

Тест 28: Засідання президії вищого спеціалізованого суду проводять не рідше :
1. Одного разу на місяць;
2. Одного разу на два місяці;
3. Одного разу на шість місяців;
4. Одного разу на три місяці.

Тест 29: Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури утворюються строком на:
1. 3 роки;
2. 5 років;
3. 7 років;
4. 9 років.

Тест 30. Вищі спеціалізовані суди України входять:
1. До першої ланки;
2. До другої ланки;
3. До третьої ланки.
4. До четвертої ланки.



Тест 31: Адвокатура України є:
1. добровільне громадське об’єднання юристів;
2. державний озброєний орган;
3. орган, який здійснює правосуддя..

Тест 32: Завданням господарських судів є:
1. Захист прав і законних інтересів громадян України;
2. Захист прав і законних інтересів учасників господарських правовідносин;
3. Захист прав і законних інтересів учасників цивільно-правових правовідносин;

Тест 33: Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури діє в складі:
1. двох палат;
2. трьох палат;
3. одной палати.

Тест 34: Строк повноважень Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури становить:
1. 3 роки;
2. 5 років;
3. 7 років.

Тест 35:  До принципів судочинства Основний Закон України відносить:
1. об’єктивність;
2. спеціалізація;
3. забезпечення обвинуваченому права на захист;
4. територіальінсть.в.

Тест 36.  Визначте ознаки судової влади.
1. Правосуддя здійснюється виключно судами.
2. Самостійність.
3. Здійснення судом державного примусу.
4. Розглядає цивільні та кримінальні справи.

Тест 37. Визначте гарантії незалежності та недоторканості суддів.
1. Право судді на відставку.
2. Суддя не має права на відставку.
3. Недоторканість суддів гарантується Конституцією України.
4. Недоторканість суддів гарантується Верховною Радою України.

Тест 38.  Визначте види дисциплінарних стягнень, що застосовуються до суддів.
1. Переведення на іншу посаду.
2. Визначення невідповідності займаної посади.
3. Зниження кваліфікаційного класу.
4. Сувора догана.

Тест 39: Суд є єдиним органом держави, який здійснює:
1. Правосуддя від імені держави; 
2. Правосуддя від імені президента; 
3. Правосуддя від імені Верховної Ради;
4. Правосуддя від імені судді.



Тест 40: Правосуддя здійснюється виключно:
1. Судами; 
2. Державою;
3. Поліцією;
4. Прокуратурою.

Тест 41: Суд першої інстанції:
1. Перевіряє законність і обґрунтованість судового рішення, яка не набрала законної сили;
2. Розглядає і вирішує підсудні йому кримінальні, цивільні, адміністративні, господарські 

справи;
3. Перевіряє законність і обоснованість судового рішення, які набрали законну силу.

Тест 42: Суд апеляційної інстанції:
1. Розглядає і вирішує підсудні йому кримінальні, цивільні, адміністративні, господарські 

справи;
2. Перевіряє законність і обґрунтованість судового рішення, яке не набрало законної сили;
3. Перевіряє законність і обґрунтованість судового рішення, яке набрало законну силу.

Тест 43: Суд касаційної інстанції:
1. Перевіряє законність і обґрунтованість судового рішення, яке набрало законну силу.
2. Розглядає і вирішує підсудні йому кримінальні, цивільні, адміністративні, господарські 

справи;
3. Перевіряє законність і обґрунтованість судового рішення, яке не набрало законної сили;

Тест 44: Судді в своїй діяльності:
1. Є незалежними;
2. Є залежними від Верховної Ради;
3. Є залежними від прокуратури;
4. Є залежними від Президента України.

Тест 45: Мова судочинства:
1. Російська;
2. Українська;
3. Англійська;
4. Рідна мова особи, яка бере участь у розгляді справи.

Тест 46: Професійні судді:
1. Можуть брати участь у будь-якій політичній діяльності;
2. Можуть мати представницький мандат;
3. Можуть виконувати будь-яку оплачувальну роботу;
4. Можуть займатися викладацькою роботою.

Тест 47: Недоторканість суддів гарантується:
1. Законом України „Про судоустрій та статус суддів”;
2. Конституцією України;
3. Рішенням кваліфікаційної комісії суддів;
4. З’їздом суддів.



Тест 48: Вперше на посаду судді назначаються:
1. Безстроково;
2. Строком на 3 роки;
3. Строком на 5 років;
4. Строком на 7 років.

Тест 49: Голова місцевого суду призначається на посаду строком:
1. На 7 років;
2. На 5 років;
3. На 3 роки;
4. На 1 рік.

Тест 50: Перебування судді на адміністративній посаді:
1. Не звільняє його від здійснення повноважень судді;
2. Звільняє цого від здійснення повноважень судді;
3. Припиняє повноваження судді.

Тест 51: Може бути суддею особа, яка:
1. Має судимість;
2. Обмежена у дієздатності;
3. Не належить до будь-якої політичної партії;
4. Володіє державною мовою.

Тест 52: Добір кандидатів у судді здійснюється за результатами складання:
1. Кваліфікаційного заліку;
2. Кваліфікаційного іспиту;
3. Кваліфікаційного тесту;
4. Співбесіди.

Тест 53: До складу апеляційних судів входять судді, обрані Верховною Радою безстроково 
після перебування в суді першої ланки:

1. Не менше 7 років;
2. Не менше 5 років;
3. Не менше 9 років;
4. Не менше 3 років.

Тест 54: Кількість суддів у апеляційному суді визначається:
1. Верховною Радою України;
2. З’їздом суддів;
3. Президентом України;
4. Вищою кваліфікаційною комісією суддів України.

Тест 55: До принципів судочинства Основний Закон України відносить:
1. об’єктивність;
2. спеціалізація;
3. забезпечення обвинуваченому права на захист;
4. територіальність.

Тест 56: Строк повноважень Вищої кваліфікаційної комісії суддів становить:
1. 2 роки;
2. 3 роки;



3. 4 роки;
4. 5 років;

Тест 57: До складу Вищої кваліфікаційної комісії входять:
1. 9 суддів;
2. 10 суддів;
3. 11 суддів;
4. 16 суддів;

Тест 58: Юрисдикція судів України визначається так:
1. до юрисдикції судів належать ті справи, які визначені процесуальним законодавством;
2. юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі;
3. юрисдикція судів визначається Законом «Про судоустрій та статус суддів України»;
4. юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, визначені законом.

Тест 59. Засідання президії апеляційного суду проводяться:
1. не рідше 1 разу на рік;
2. не рідше 1 разу на місяць;
3. нетрідше 1 разу на 6 місяців;
4. не рідше 1 разу на 3 місяці.

Тест 60. Право на дачу санкції про арешт обвинуваченого належить:
1. Прокурору;
2. Судді;
3. Міському голові;
4. Начальнику поліції.

Тест  61:  Державний  орган,  основним  (або  головним)  предметом  діяльності  якого  є
законодавчо  визначені  функції  або  завдання  з  охорони  права,  відновлення  порушеного
права  або  організація  виконання  покарання,  захист  національної  (державної)  безпеки,
підтримання правопорядку, забезпечення стану законності є:

1. Правоохонні органи;
2. Адвокатура;
3. Прокуратура;
4. Нотаріат.

Тест 62: До основних завдань Міністерства внутрішніх справ належать:
1. гарантування особистої безпеки громадян;
2. своєчасне виявлення, розкриття й розслідування злочинів і розшук осіб, які їх вчинили;
3. видають свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя;
4. підтримання державного обвинувачення у суді.

Тест 63: Голова Верховного Суду України обирається:
1. Президією Верховного Суду України строком на 7 років;
2. Президією Верховного Суду України строком на 5 років;
3. Пленумом Верховного Суду України строком на 7 років;
4. Пленумом Верховного Суду України строком на 5 років.



 64: Суддями Верховного Суду України можуть бути громадяни України, які :
1.  мають стаж роботи у галузі права не менше 10-ти років, у тому числі не менше 5-ти років

на посаді судді;
2.  мають стаж роботи у галузі права не менше 15-ти років, у тому числі не менше 5-ти років

на посаді судді;
3.  мають стаж роботи у галузі права не менше 15-ти років, у тому числі не менше 10-ти 

років на посаді судді;
4. мають стаж роботи у галузі права не менше 10-ти років, у тому числі не менше 3-х 

років на посаді судді.

Контрольні запитання до змістового модуля 2.

Тест 65: Яка прокуратура не входить до системи органів прокуратури України?
1. міжрайонна прокуратура;
2. районна прокуратура;
3. обласна прокуратура;
4. міжобласна прокуратура.

Тест 66: На який строк призначається Генеральний прокурор України та підпорядковані 
йому прокурори?

1. На один рік;
2. на сім років;
3. на п’ять років;
4. довічно.

Тест 67:  Хто має право присвоювати класні чини працівникам районних та прирівняних 
до них прокуратур?

1. відповідний прокурор району чи прирівняний до нього прокурор;
2. прокурор області;
3. Генеральний прокурор України;
4. начальник відділу кадрів Генеральної прокуратури України.

Тест 68: Яку із нижче наведених функцій прокуратура України не здійснює:
1. оперативно-розшукову функцію;
2. функцію нагляду за додержанням і правильним застосуванням законів;
3. функцію підтримання державного обвинувачення в суді;
4. функцію досудового слідства.

Тест 69. Які заохочення не застосовуються прокурором області до працівників 
прокуратури?

1. подяка;
2. грошова премія;
3. подарунок;
4. дострокове присвоєння класного чину або підвищення в класному чині.

Тест 70. Під час проведення оперативно-розшукової діяльності рішення суду необхідно для:
1. негласного проникнення до автомобіля;
2. негласного проникнення до житла;
3. гласного проникнення до житла;
4. затримання.



Тест 71. Служба безпеки України ─ це державний правоохоронний орган, який:
1. підпорядкований Президенту України і підконтрольний Верховній Раді України;
2. підпорядкований Раді національної безпеки і оборони України;
3. підпорядкований тільки Президенту України;
4. підконтрольний Кабінету Міністрів України.

Тест 72: Генеральний прокурор України призначається на посаду …
1. Верховною Радою України;
2. Президентом України за згодою з Верховною Радою України;
3. Премьер-міністром України;
4. Головою Верховного Суду України.

Тест 73: Організаційна структура органів Служби безпеки України визначається:
1. Верховною Радою України;
2. Кабінетом Міністрів України;
3. Президентом України;
4. Прем’єр─міністром України.

Тест 74: Голова Служби безпеки України призначається на посаду:
1. Верховною Радою України за поданням Прем’єр─міністра України;
2. Верховною Радою України за поданням Президента України;
3. Президентом України;
4. Кабінетом Міністрів України.

Тест 75: Контроль за діяльністю Служби безпеки України здійснюється:
1. Кабінетом Міністрів України;
2. Верховною Радою України та Президентом України;
3. Прем’єр─міністром України;
4. Верховним Судом України.

Тест 76: Який з вказаних органів не є органом дізнання:
1. орган державного пожежного нагляду;
2. прокуратура;
3. органи прикордонної служби;
4. органи безпеки.

Тест 77: До органів досудового розслідування не відноситься:
1. суди;
2. органи дізнання;
3. органи досудового слідства;
4. органи, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність.

Тест 78: Справи щодо державної зради розслідують слідчі:
1. поліції;
2. прокуратури;
3. Служби безпеки України;
4. податкової поліції.



Тест 79: Загальною вимогою до осіб, які призначаються на посаду слідчого любого 
правоохоронного органу, що має слідчий апарат, є:

1. громадянство України;
2. стаж роботи у сфері права;
3. вік не молодше 21 року;
4. отримання освіти у університеті.

Тест 80:  Прокурори і слідчі прокуратури підлягають атестації один раз у:
1. 2 роки;
2. 3 роки;
3. 5 років;
4. 7 років

Тест 81: Службу на посаді слідчого можна суміщати з:
1. мандатом депутата Верховної Ради України;
2. мандатом депутата органу місцевого самоврядування;
3. науковою діяльністю у вищому навчальному закладі;
4. участю у діяльності регіонального осередку політичної партії.

Тест 82: Міністр юстиції України:
1. призначається Верховною Радою України за поданням Голови Верховного Суду України;
2. призначається Верховною Радою України за поданням Прем’єр-міністра України;
3. призначається Верховною Радою України за поданням Президента України;
4. обирається Верховною Радою України із числа народних депутатів.

Тест 83: До установ та органів Міністерства юстиції України належать:
1. Державні адвокатські об’єднання;
2. Державні нотаріальні контори і Державна виконавча служба;
3. Інститут підвищення кваліфікації суддів;
4. третейські суди.

Тест 84: Відповідно до Закону України «Про нотаріат» від 02.09.1003 р. нотаріат в Україні – 
це:

1. це система органів, на які покладено обов’язок посвідчувати нотаріальні дії, передбачені 
цим Законом, з метою надання їм юридичної вірогідності;

2. це система органів і посадових осіб, на які покладено обов’язок посвідчувати права, а 
також факти, що мають юридичне значення, та вчиняти інші нотаріальні дії, передбачені 
цим Законом, з метою надання їм юридичної вірогідності;

3. це правоохоронний орган спеціального призначення;
4. це посадові особи, на які покладено обов’язок вчиняти нотарільні дії.

Тест 85: Відповідно до Закону України «Про нотаріат» від 02.09.1003 р. нотаріус має право:
1. складати проекти угод і заяв, виготовляти копії документів та виписки з них, а також 

давати роз’яснення з питань вчинення нотаріальних дій і консультації правового 
характеру;

2. виносити ріщення по суті справи;
3. здійснювати державне обвинувачення у суді;
4. укладати угоди з питань вчинення нотаріальних дій і давати консультації правового 

характеру.



Тест 86: Заповіти і доручення, які прирівнюються до нотаріально посвідчених, мають 
право засвідчувати такі особи:

1. головні лікарі закладів, де громадяни перебувають на лікуванні;
2. завідувачі кафедр, капітани морських суден, якщо особа перебуває у плаванні;
3. начальники місць виправних установ;
4. міністр юстиції України.

Тест 87: Назвіть завдання адвокатури :
1. сприяння захисту прав, свобод громадян України, іноземних громадян, осіб без 

громадянства, юридичних осіб;
2. представництво законних інтересів громадян України, іноземних громадян, осіб без 

громадянства, юридичних осіб;
3. забезпечення правосуддя;
4. вирішення спорів між громадянами та юридичними особами.

Тест 88: Назвіть органи, які визначають рівень професійних знань осіб, що мають намір 
займатися адвокатською діяльністю:

1. судові органи;
2. Вища Рада юстиції;
3. кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури;
4. органи місцевого самоврядування.

Тест 89. Назвіть принципи діяльності адвокатури :
1. верховенство закону;
2. принцип єдності та колегіальності:
3. об’єднання з іншими адвокатами;
4. сприяння здійсненню правосуддя.

Тест 90. Визначте види адвокатської діяльності :
1. консультування із суддею;
2. виконання судових рішень;
3. складання проекту вироку суду.
4. надання консультацій та роз’яснень із юридичних питань.

Тест 91. Назвіть професійні права адвоката :
1. отримувати письмові висновки фахівців із питань, що потребують спеціальних знань;
2. бути присутнім при проведенні всіх слідчих дій;
3. призначати проведення експертизи;
4. призначати проведення слідчих дій.

Тест 92. Назвіть обов’язки адвоката :
1. Вивчення спеціальної юридичної літератури;
2. використання всіх передбачених законом засобів захисту прав і законних інтересів 

громадян і юридичних осіб;
3. проведення бесіди зі свідками по справі;
4. застосування науково-технічних засобів відповідно до чинного законодавства.

Тест 93: Сутність адвокатської таємниці складають :
1. питання з яких громадянин або юридична особа зверталися до адвоката;
2. час та місце порушення кримінальної справи;
3. будь-яка інформація, отримана адвокатом у суді;



4. відомості про склад суду.

Тест 94: Назвіть гарантії адвокатської діяльності:
1. безоплатне медичне обслуговування адвоката;
2. заборона вилучення документів адвоката;
3. безоплатний проїзд;
4. неможливість порушення кримінальної справи щодо адвоката без згоди Вищої 

кваліфікаційної комісії адвокатури

Тест 95: Визначте підстави припинення адвокатської діяльності :
1. засудження адвоката за вчинення злочину - після набрання вироком законної сили;
2. винесення обвинувального вироку суду щодо адвоката;
3. порушення кримінальної справи щодо адвоката;
4. притягнення адвоката у якості обвинуваченого.

Тест 96: Назвіть види дисциплінарних стягнень, що можуть бути застосовані до адвоката:
1. догана;
2. пониження у кваліфікаційному класі;
3. попередження;
4. повторне складання присяги адвоката.

Тест 97: Судочинство в Україні здійснюється: 
1. місцевими судами та Верховним Судом України; 
2. Конституційним Судом України та Верховним Судом України; 
3. судами загальної юрисдикції; 
4. Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції; 

Тест 98. На які правовідносини поширюється юрисдикція суддів України: 
1. на цивільні, господарські правовідносини; 
2. на кримінальні, адміністративні правовідносини; 
3. на всі правовідносини, що виникають у державі; 
4. на правовідносини, що регулюються правом. 

.
Тест 99. У яких прокуратурах утворюються колегії органів прокуратури?

1. тільки у Генеральній прокуратурі України;
2. тільки в обласних і прирівняних до них прокуратурах;
3. у Генеральній прокуратурі України, обласних та прирівняних до них прокуратурах;
4. у всіх прокуратурах, що входять до системи органів прокуратури України.

Тест 100. Які заохочення не застосовуються прокурором області до працівників 
прокуратури?

1. подяка;
2. грошова премія;
3. подарунок;
4. дострокове присвоєння класного чину або підвищення в класному чині.



9.КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ ТА ТЕРМІНИ

Адвокат – фізична особа, яка має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою,
має стаж роботи в галузі  права не менше двох років,  склала кваліфікаційний іспит,  пройшла
стажування,  склала  присягу  адвоката  України  та  отримала  свідоцтво  про  право  на  заняття
адвокатською діяльністю. 

Адвокатська  діяльність –  незалежна  професійна  діяльність  адвоката  щодо  здійснення
захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту. 

Адвокатська  таємниця –  відомості,  отримані  адвокатом  у  процесі  виконання  своїх
професійних обов’язків, розголошення яких може зашкодити юридичній чи фізичній особі. 

Адвокатське бюро  – організаційна форма адвокатської  діяльності,  за  якої  адвокат діє  зі
створенням юридичної особи. Діє на підставі статуту. 

Адвокатські об’єднання – організаційна форма діяльності адвокатури, за якої адвокат для
здійснення адвокатської діяльності об’єднується з іншими адвокатами. 

Адвокатура –  недержавний  самоврядний  інститут,  що  забезпечує  здійснення  захисту,
представництва  та  надання  інших  видів  правової  допомоги  на  професійній  основі,  а  також
самостійно вирішує питання організації і діяльності адвокатури в порядку, встановленому цим
Законом. 

Адміністративне  судочинство –  форма  реалізації  судової  влади,  у  процесі  якої
вирішуються юридично значущі справи, що виникають у сфері управлінських правовідносин за
наявності публічного інтересу. 

Апарат  суду –  орган  суду,  який  здійснює  організаційно-  методичне  та  інформаційне
забезпечення його діяльності. 

Апеляційні загальні суди – судові органи другої ланки системи судів загальної юрисдикції,
до  яких  відносяться  апеляційні  суди  областей,  апеляційні  суди  міст  Києва  та  Севастополя,
Апеляційний суд Автономної Республіки Крим. 

Апеляція –  спосіб  оскарження  судового  вироку  чи  рішення,  які  не  набрали  чинності
відповідно  до  процесуального   законодавства,  до  апеляційного  суду  з  метою  перевірки  їх
законності та обґрунтованості. 

Верховний Суд України – найвищий судовий орган у системі судів загальної юрисдикції. 
Виконавче провадження – сукупність дій органів і по- садових осіб, зазначених у законі,

спрямованих  на  примусове  виконання  рішень  судів  та  інших  органів  (посадових  осіб),  які
здійснюються  на  підставах,  у  спосіб  та  в  межах  повноважень,  визначених  законом,  іншими
нормативно-правовими  актами,  виданими  відповідно  до  закону,  а  також  рішеннями,  що
відповідно до цього закону підлягають примусовому виконанню. 

Вища  кваліфікаційна  комісія  суддів  України –  постійно  діючий  орган  у  системі
судоустрою України, завданням якого є забезпечення формування корпусу професійних суддів,
здатних  кваліфіковано,  сумлінно  й  неупереджено  здійснювати  правосуддя  шляхом  відбору  і
рекомендування  осіб  для  зайняття  посади  професійного  судді,  визначення  рівня  фахової
підготовки професійних суддів, розгляд питань про дисциплінарну відповідальність суддів. 

Вища  рада  юстиції –  колегіальний,  незалежний  орган,  відповідальний  за  формування
високопрофесійного  суддівського  корпусу,  здатного  кваліфіковано,  сумлінно  та  неупереджено
здійснювати правосуддя на професійній основі, а також за прийняття рішень стосовно порушень
суддями  і  прокурорами  вимог  щодо  несумісності  та  у  межах  своєї  компетенції  про  їх
дисциплінарну відповідальність. 

Вищий адміністративний суд України – вищий судовий орган у системі адміністративних
судів, що розглядають спори, які виникли у сфері публічних правовідносин. 

Вищий господарський суд України – вищий судовий орган у системі господарських судів,
що розглядають спори, які виникають у сфері господарських правовідносин. 

Вищий  спеціалізований  суд  з  розгляду  цивільних  та  кримінальних  справ –  вищий
судовий орган у системі судів з розгляду цивільних та кримінальних справ. 



Господарське судочинство  – форма реалізації судової влади, у процесі якої вирішуються
правові конфлікти, що виникають у сфері господарських правовідносин. Зміст господарського
судочинства полягає в розгляді й вирішенні правового конфлікту, який виник між суб’єктами, що
здійснюють господарську або іншу економічну діяльність. 

Державна виконавча служба – державна установа системи органів Міністерства юстиції,
що забезпечує своєчасне, повне і неупереджене примусове виконання рішень судів. 

Державна судова адміністрація України – орган, підзвітний З’їзду суддів, що забезпечує
належні умови діяльності органів судової влади. 

Державний  виконавець –  державний  службовець,  який  здійснює  своєчасне,  повне  і
неупереджене  примусове  виконання  судових  рішень,  виконання  котрих  покладається  на
державну виконавчу службу у порядку, передбаченому законом. 

Дисциплінарна відповідальність судді – різновид юридичної відповідальності, що полягає
в накладенні на суддю, який порушив норми законодавства та суддівської етики, дисциплінарних
стягнень  (негативних  наслідків  матеріально-правового,  організаційного  чи  особистісного
характеру). Є одним із засобів додержання суддями засад законності та верховенства права, а
також забезпечення їх підзвітності перед громадянським суспільством. 

Дізнання  –  форма  досудового  розслідування,  в  якій  здійснюється  розслідування
кримінальних проступків. 

Добір суддівських кадрів – сукупність процедур з добору кандидатів на посаду судді на
підставі  аналізу  й  оцінки  його  професійних,  особистісних  якостей,  ступеня  їх  відповідності
вимогам,  встановленим  законом,  і  вибір  найбільш  підготовлених  кандидатів  для  виконання
посадових обов’язків. 

Досудове  розслідування –  діяльність  спеціально  уповноважених  органів  держави  по
виявленню  злочинів  та  осіб,  які  їх  скоїли,  збиранню,  перевірці,  всебічному,  повному  й
об’єктивному дослідженню та оцінці доказів, виявленню причин та умов вчинення злочинів, що
здійснюється  на  стадії  кримінального  провадження,  яка  починається  з  моменту  внесення
відомостей  про  кримінальне  правопорушення  до  Єдиного  реєстру  досудових  розслідувань  і
закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального
акта,  клопотання  про  застосування  примусових  заходів  медичного  або  виховного  характеру,
клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності. 

Досудове слідство  – форма досудового розслідування, в якій здійснюється розслідування
злочинів. 

З’їзд  суддів  України  – найвищий  орган  суддівського  самоврядування  в  Україні,  який
приймає  рішення,  обов’язкові  для  всіх  професійних  суддів  та  всіх  органів  суддівського
самоврядування. 

Засади діяльності  та організації  прокуратури – закріплені  у  Конституції  України та в
інших  законах  України  основоположні  вимоги,  що  відбивають  призначення  прокуратури  в
державі  та суспільстві,  визначають права  та  обов’язки прокурорів,  а  також зміст та характер
правових  заходів  і  засобів  здійснення  нагляду  за  точним  і  однаковим  виконанням  законів  у
державі, а також містять ознаки та якості, які допомагають відокремити органи прокуратури від
інших державних органів. 

Заняття адвокатською діяльністю індивідуально – організаційна форма, за якою адвокат
здійснює адвокатську діяльність індивідуально та є самозайнятою особою 

Збори суддів –  зібрання  суддів  відповідного  суду,  на  якому вони обговорюють  питання
внутрішньої діяльності цього суду та приймають колективні рішення з обговорюваних питань. 

Імунітет  судді  –  засоби  публічно-правового  характеру,  спрямовані  на  забезпечення  їх
процесуальної незалежності при відправленні правосуддя й захист від неправомірного втручання
сторонніх осіб у цей процес. 

Імунітет є  елементом  правового  статусу  носія  судової  влади  й  гарантією  належного
виконання  покладених  на  нього  функцій.  Межі  імунітету  судді  визначаються  з  урахуванням
конституційних засад рівності громадян перед законом і судом й невідворотністю притягнення
судді до відповідальності у разі вчинення ними правопорушення. 



Інстанційність – обсяг процесуальних повноважень суду по вирішенню судової справи. 
Інституціональні принципи судової влади – принципи, які фіксують загальні відносини,

що виникають при запровадженні інституту судової влади в суспільстві, окреслюють її місце в
системі поділу влади й загальних засад взаємовідносин з іншими державними та приватними
інститутами. 

Кандидат на посаду судді – особа, яка виявила бажання зайняти посаду судді, відповідає
встановленим законодавством вимогам, пройшла спеціальну підготовку і склала кваліфікаційний
іспит та щодо якої внесене подання відповідному органу про призначення чи обрання на посаду
судді. 

Касація  –  спосіб  оскарження  судових  рішень,  які  вступили  в  законну  силу,  до  вищого
спеціалізованого суду. 

Кваліфікаційний  іспит –  атестування  особи,  яка  про-  йшла  спеціальну  підготовку  і
виявила бажання бути рекомендованою для призначення на посаду судді. 

Кваліфікаційне  оцінювання суддів –  оцінювання  професійної,  особистої  та  соціальної
компетентності  суддів,  яке  здійснює  Вища  кваліфікаційна  комісія  суддів  України  з  метою
перевірки здатності  судді  здійснювати правосуддя у  суді  відповідного рівня й  підтвердження
професійного рівня судді для обрання його на посаду безстроково. 

Кваліфікаційно-дисциплінарні  комісії  адвокатури –  утворюються  з  метою визначення
рівня фахової підготовленості осіб, які виявили намір отримати право на заняття адвокатською
діяльністю, та вирішення питань щодо дисциплінарної відповідальності адвокатів. 

Керівник органу досудового розслідування – начальник Головного слідчого управління,
слідчого управління, відділу, відділення органу внутрішніх справ, органу безпеки, органу,  що
здійснює  контроль  за  додержанням  податкового  законодавства,  органу  державного  бюро
розслідувань  та  його  заступники,  директор  Національного  антикорупційного  бюро,  які
організовують досудове розслідування та діють у межах своїх повноважень. 

Конституційне звернення – письмове клопотання до Конституційного Суду України про
необхідність  офіційного  тлумачення  Конституції  України  та  законів  України  з  метою
забезпечення реалізації чи захисту конституційних прав та свобод людини і громадянина, а також
прав юридичної особи. 

Конституційне  подання –  письмове  клопотання  до  Конституційного  Суду  України  про
визнання  правового  акта  (його  окремих  положень)  неконституційним,  про  визначення
конституційності  міжнародного  договору  або  про  необхідність  офіційного  тлумачення
Конституції України та законів України. 

Конституційне судочинство – форма реалізації судової влади, у процесі якої вирішуються
юридичні справи, предметом яких є конституційно-правові питання, пов’язані із забезпеченням
дотримання Конституції України державними органами й у прийнятті по них рішень, що тягнуть
правові наслідки. 

Конституційний Суд України – єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні, який
вирішує питання про відповідність законів та інших правових актів Конституції України і дає
офіційне тлумачення Конституції України та законів України. 

Контррозвідувальна  діяльність –  спеціальний  вид  діяльності  у  сфері  забезпечення
державної безпеки, яка здійснюється з використанням системи контррозвідувальних, пошукових,
режимних,  адміністративно-правових  заходів,  спрямованих  на  попередження,  своєчасне
виявлення  і  запобігання  зовнішнім  та  внутрішнім  загрозам  безпеці  України,  розвідувальним,
терористичним  та  іншим  протиправним  посяганням  спеціальних  служб  іноземних  держав,  а
також організацій, окремих груп та осіб на інтереси України. 

Кримінальне провадження – досудове розслідування і судове провадження, процесуальні
дії  у  зв’язку  із  вчиненням  діяння,  передбаченого  законом  України  про  кримінальну
відповідальність. 

Кримінальне судочинство – форма реалізації судової влади, у процесі якої розглядаються й
вирішуються справи про злочини. Зміст кримінального судочинства полягає в розгляді в судових



засіданнях кримінальних справ і застосуванні встановлених законом видів покарання до осіб, які
винні у вчиненні злочину, або у виправданні невинних. 

Міліція –  державний озброєний орган виконавчої  влади,  який захищає життя,  здоров’я,
права і свободи громадян, власність, природне середовище, інтереси суспільства і держави від
протиправних посягань. 

Міністерство юстиції України – головний орган у системі центральних органів виконавчої
влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, державну політику з
питань банкрутства та використання електронного цифрового підпису, у сфері нотаріату, у сфері
організації  примусового  виконання  рішень  судів  та  інших  органів,  діяльність  якого
спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. 

Наказне  провадження –  самостійний і  спрощений вид  судового  провадження,  у  якому
суддя в установлених законом видає судовий наказ, який є особливою формою судового рішення.

Національна школа суддів  України –  державна  установа  зі  спеціальним статусом,  що
забезпечує  підготовку  висококваліфікованих  кадрів  для  судової  системи  та  здійснює
науководослідну діяльність. 

Нотаріат –  система  органів  і  посадових  осіб,  на  які  покладено  обов’язок  посвідчувати
безспірні права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняти інші нотаріальні дії,
передбачені законом, з метою надання їм юридичної достовірності. 

Нотаріус – уповноважена державою фізична особа, яка здійснює нотаріальну діяльність у
державній нотаріальній конторі,  державному нотаріальному архіві  або незалежну професійну
нотаріальну діяльність. 

Оперативно-розшукова  діяльність –  система  гласних  і  негласних  пошукових,
розвідувальних та контррозвідувальних заходів, що здійснюються із застосуванням оперативних
та оперативно-технічних засобів. 

Орган  прокуратури –  складова  частина  системи  прокуратури  України,  організована
відповідно до адміністративно- територіального поділу України (територіальні прокуратури) або
відповідно  до  організаційно-структурних  та  правових  відносин  у  різних  сферах  суспільного
життя (спеціалізовані прокуратури). 

Органи  внутрішніх  справ –  сукупність  державних  спеціалізованих  установ,
підпорядкованих  Міністерству  внутрішніх  справ  України,  що  виконують  правоохоронні  та
правозастосовні функції по підтриманню правопорядку в державі. 

Органи юстиції  України –  система органів  виконавчої  влади,  яку очолює Міністерство
юстиції України і до якої належать Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в
АР Крим, головні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, районні, районні у
містах, міські (міст обласного значення) управління юстиції. 

Організаційне  забезпечення  судової  діяльності –  комплекс  заходів  фінансового,
матеріально-технічного,  кадрового,  інформаційно-методичного,  організаційно-технічного
характеру, спрямованих на створення умов для справжнього правосуддя. 

Організаційні  (судоустрійні)  принципи –  принципи,  що  визначають  зміст  норм  та
регулюють організацію судової системи, структуру її органів, статус суддів. 

Податкова  міліція –  спеціальний  підрозділ,  який  веде  боротьбу  з  податковими
правопорушеннями,  здійснює  контроль  за  додержанням  податкового  законодавства,  виконує
оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну та охоронну функції. 

Права  адвоката –  поведінка  адвоката,  яка  передбачена  та  дозволена  чинним
законодавством  України,  Правилами  адвокатської  етики  адвоката  та  Статутом  адвокатських
об’єднань. 

Правоохоронна діяльність  – спеціалізована діяльність уповноважених державою органів
та посадових осіб, яка полягає у захисті інтересів держави, безпеки суспільства, прав та свобод
фізичних та юридичних осіб. 

Правоохоронна система – сукупність державно- правових засобів, методів, гарантій, що
забезпечують захищеність особи від протиправних порушень. 



Правоохоронні  органи –  спеціально  уповноважені  державні  органи,  наділені  владними
повноваженнями,  діяльність  яких  спрямована  на  захист  прав,  свобод  та  інтересів  громадян,
суспільства і держави. 

Правосуддя – функція реалізації судової влади, яка здійснюється судом шляхом розгляду та
вирішення у судовому засіданні  цивільних, кримінальних, адміністративних та господарських
справ та застосування норм права до спірних правовідносин. 

Принципи  судової  влади –  норми  найбільш  загального  керівного  характеру,  що
характеризують  місце  судової  влади  серед  інших  видів  державної  влади,  визначають
нормативний зміст її основних інститутів і спрямовані на досягнення завдань, що стоять перед
цією владою. 

Присяжні –  громадяни  України,  які  у  випадках,  передбачених  процесуальним
законодавством,  залучаються  для  розгляду  по  першій  інстанції  судових  справ  спільно  з
професійними суддями. 

Прокурор – посадова особа, яка перебуває на державній службі в органах прокуратури і має
повноваження по здійсненню покладених на прокуратуру функцій відповідно до встановленої
компетенції. 

Прокурорський  нагляд –  вид  діяльності  спеціально  уповноважених  органів  державної
влади, наділених повноваженнями з виявлення порушень законів, вжиття заходів до поновлення
порушених прав громадян та юридичних осіб і притягнення винних до відповідальності. 

Професійні судді – громадяни України, які відповідно до Конституції України призначені
чи обрані суддями і займають штатну суддівську посаду в одному з судів, передбачених Законом
України “Про судоустрій і статус суддів”. 

Рада суддів України – вищий орган суддівського самоврядування у період між проведенням
з’їздів суддів України, на який покладається завдання по виконанню заходів щодо забезпечення
незалежності судів і суддів, поліпшення стану організаційного забезпечення діяльності судів і
вирішення інших завдань їх діяльності. 

Служба безпеки України – державний правоохоронний орган спеціального призначення,
що  забезпечує  державну  безпеку  України,  на  який  покладено  завдання  захисту  державного
суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного, науково-технічного
і оборонного потенціалу України. 

Суд апеляційної інстанції – суд, який розглядає апеляції на рішення судів першої інстанції,
що  не  набрали  законної  сили,  з  вирішенням  питання  про  законність  і  обґрунтованість
оскаржуваних рішень. 

Суд  першої  інстанції –  суд,  який  уповноважений  в  межах  своєї  компетенції  первісно
розглянути і вирішити кримінальні, цивільні, господарські, адміністративні справи. Суди першої
інстанції  розглядають  справу  по  суті,  встановлюючи  обґрунтованість,  необґрунтованість  чи
часткову обґрунтованість позову (спір про право цивільне чи про захист прав, свобод та інтересів
у  публічно-правових  відносинах)  або  винність  чи  невинність  особи  (при  обвинуваченні  її  у
вчиненні злочину). 

Суддівське  досьє –  містить  усі  дані  про  діяльність  судді  суду  загальної  юрисдикції,
забезпечення ведення якого здійснює ВККС України. 

Суддівське  самоврядування –  підзаконна  діяльність  щодо  самостійного  колективного
вирішення  професійними  суддями  через  виборні  органи  або  безпосередньо  їх  колективами
питань  внутрішньої  діяльності  судів  і  суддівського корпусу,  що здійснюється  у  встановлених
законом межах. 

Судова влада – специфічна гілка державної влади, яка має власну виключну компетенцію
щодо  розгляду  соціальних  конфліктів  правового  характеру,  що  мають  юридичні  наслідки,  і
реалізується  виключно  конституційними  органами  (судами)  в  межах  закону  та  спеціальних
(судових) процедур. 

Судова інстанція – судовий орган в цілому або його структурний підрозділ, що виконує
певну процесуальну функцію при здійсненні правосуддя. 



Судова система – сукупність судів, створених і функціонуючих на основі єдиних принципів
організації та діяльності. 

Судові округи – територія, на яку поширюється юрисдикція суду. 
Функції  прокуратури –  головні  напрями  діяльності  прокуратури,  що  безпосередньо

виражають її сутність та призначення. Функції підрозділяються на наглядові і ненаглядові. 
Функціональні  принципи  судової  влади –  принципи,  які  визначають  зміст  норм,  що

регулюють  відносини,  котрі  виникають  при  судовому  розгляді  цивільних,  кримінальних,
господарських,  адміністративних  та  інших  справ  і  є  характерними  для  будь-якої  процедури
розгляду судової справи і для всіх видів судочинства.

Функція  досудового  слідства  –  діяльність  слідчого  у  кримінальному  провадженні  в
порядку,  встановленому  Кримінально-процесуальним  кодексом  України,  по  з’ясуванню  всіх
обставин,  що  підлягають  доказуванню,  зокрема,  вона  полягає  у  збиранні,  закріпленні  та
дослідженні доказів для вирішення питання про наявність або відсутність події злочину, вини
певної особи в його вчиненні, про характер і розмір шкоди, заподіяної злочином тощо. 

Цивільне  судочинство  –  форма  реалізації  судової  влади,  в  процесі  якої  вирішуються
правові конфлікти, що виникають із цивільних, сімейних та деяких інших правовідносин. Зміст
цивільного судочинства складає розгляд і вирішення юридичних справ, пов’язаних із захистом
майнових, особистих немайнових, сімейних та інших прав і законних інтересів суб’єктів права. 

Юридична  відповідальність  судді –  різновид  юридичної  відповідальності,  особливості
якої  обумовлені  специфікою  правового  статусу  судді  як  носія  владних  повноважень.  Вона
полягає  у  застосуванні  заходів  державного  примусу  (санкції  правової  норми)  до  судді,  який
вчинив  неправомірне  діяння  й  виступає  формою  зовнішнього  контролю  за  діяльністю  з
відправлення правосуддя. 
Юрисдикція – повноваження відповідних органів по розгляду юридичних справ з винесенням 
по них юридично обов’язкових рішень. 



Контрольні питання для підготовки до екзамену з дисципліни «Судові та правоохороннихі
органи”.

1. Предмет і система навчальної дисципліни “Судові та правоохоронні органи”.
2. Взаємозв’язок навчальної дисципліни “Організація судових та правоохоронних органів” з

іншими навчальними дисциплінами.
3. Правоохоронна діяльність: поняття, зміст, ознаки та види.
4. Правоохоронні органи держави: поняття, система та загальна характеристика.
5. Система  джерел  права  щодо  регулювання  організації  і  діяльності  судових  та

правоохоронних органів, їх класифікація і характеристика.
6. Поняття судової влади, її характерні ознаки.
7. Види судочинства: загальна характеристика.
8. Функції судової влади.
9. Поняття принципів судової влади. Їх система і значення.
10. Принцип справедливості судової влади.
11. Принцип доступності судової влади.
12. Принцип самостійності судової влади.
13. Принцип повноти судової влади.
14. Принцип єдності судової системи і статусу суддів.
15. Принцип територіальності у побудові судової системи.
16. Принцип спеціалізації у побудові судової системи.
17. Принцип інстанційності у побудові судової системи.
18. Принцип незалежності суддів.
19. Принцип презумпції невинуватості.
20. Принцип державної мови судочинства.
21. Принцип гласності судочинства.
22. Принцип участі народу у здійсненні судочинства.
23. Принцип колегіального і одноособового розгляду справи судом.
24. Принцип права на оскарження судових рішень.
25. Принцип змагальності та рівності сторін.
26. Рівні (ланки) судової системи України.
27. Поняття та види судових інстанцій в Україні.
28. Передумови та порядок утворення та ліквідації судів.
29. Голова суду: порядок призначення і повноваження.
30. Місцеві суди: види, склад, компетенція.
31. Апеляційні суди: види, склад та компетенція.
32. Вищі спеціалізовані суди: види, склад та компетенція.
33. Верховний Суд України: статус, склад, компетенція.
34. Конституційний Суд  України:  статус,  принципи діяльності,  порядок  його  формування,

компетенція.
35. Апарат суду.
36. Вимоги, що ставляться до кандидатів на посаду судді: загальні та додаткові до окремих

суддівських посад.
37. Порядок заняття посади судді вперше.
38. Порядок заняття посади судді безстроково.
39. Порядок заняття посади судді Конституційного Суду України.
40. Права, обов’язки та обмеження суддів.
41. Юридична відповідальність суддів: види, особливості притягнення.
42. Дисциплінарна відповідальність суддів: підстави та приводи.
43. Суддівський корпус: поняття та склад.
44. Добір та призначення на посад судді.
45. Кваліфікаційне оцінювання суддів.
46. Звільнення судді з посади: підстави, порядок, правові наслідки.



47. Поняття та призначення інституту присяжних.
48. Вимоги  до  присяжних.  Підстави  й  порядок  увільнення  від  виконання  обов’язків

народного засідателя та присяжного.
49. Порядок формування списків присяжних.
50. Залучення присяжних до виконання  обов’язків у суді.
51. Права та  обов’язки присяжних та гарантії їх захисту.
52. Соціальне та матеріальне забезпечення суддів.
53. Державна судова адміністрація: статус, система, компетенція.
54. Вища рада юстиції: статус, склад, повноваження.
55. Вища кваліфікаційна комісія суддів: статус, склад, компетенція.
56. Органи суддівського самоврядування: завдання, види, компетенція.
57. Національна школа суддів України.
58. Завдання і правові підстави діяльності прокуратури України.
59. Система органів прокуратури України.
60. Функції прокуратури України.
61. Добір та призначення на посади в органах прокуратури.
62. Права, обов’язки та обмеження прокурорів.
63. Дисциплінарна відповідальність прокурорів: підстави та наслідки.
64. Органи, що забезпечують функціонування прокуратури.
65. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокуратури: склад, компетенція.
66. Органи внутрішніх справ: поняття, система, завдання
67. Міністерство внутрішніх справ України: статус, структура, основні завдання
68. Національна поліція України: поняття та види, завдання, структура, функції.
69. Компетенція Національної поліції України.
70. Правовий статус і вимоги до осіб, які приймаються на службу в поліцію.
71. Поліцейські заходи: види та загальна характеристика.
72. Досудове розслідування: поняття та форми. 
73. Органи досудового розслідування: система, зав-дання та компетенція 
74. Поняття, завдання та правові засади діяльності Державного бюро розслідувань 
75. Основні засади організації та діяльності Державно-го бюро розслідувань 
76. Система та повноваження Державного бюро розслідувань 
77. Керівний склад Державного бюро розслідувань 
78. Компетенція Служби безпеки України 
79. Завдання, правові засади діяльності та структура СБУ 
80. Повноваження органів СБУ 
81. Кадри органів СБУ 
82. Завдання,  система та правові  основи діяльності Національного антикорупційного бюро

України 
83. Компетенція Національного антикорупційного бю-ро України 
84. Вимоги до осіб, які приймаються на службу до Національного антикорупційного бюро

України
85. Органи та установи юстиції: система та правові за-сади діяльності 
86. Міністерство юстиції України: структура, основні завдання та повноваження 
87. Департамент державної реєстрації Міністерства юстиції України 
88. Департамент державної виконавчої служби Міністерства юстиції України 
89. Державна кримінально-виконавча служба України 
90. Поняття нотаріату та нотаріальної діяльності форми її здійснення 
91. Правові основи та гарантії здійснення нотаріальної діяльності 
92. Система органів нотаріату 
93. Статус нотаріуса: порядок набуття, права та обов’язки нотаріуса 
94. Юридична відповідальність нотаріуса 
95. Нотаріальні дії: порядок та правила вчинення 



96. Нотаріальна таємниця та гарантії її дотримання 
97. Адвокатура: поняття, завдання та правові осно-ви діяльності 
98. Принципи та гарантії адвокатської діяльності 
99. Статус адвоката: вимоги та порядок набуття 
100. Права на обов’язки адвоката 
101. Види адвокатської діяльності 
102. Адвокатська таємниця 
103. Організаційні форми діяльності адвокатури 
104. Юридична відповідальність адвоката 

105. Зупинення та припинення права на заняття адвокатською діяльністю



11. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ТА  ЛІТЕРАТУРА

Базова:
 Нормативно-правові акти
1. Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254 к / ВВР-96 (із змін. та доп.)
2. Конституція  України від 28.06.1996 р.  (із  змінами і  доп.)  [Електронний ресурс].  –  Режим

доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80– Заголовок з
екрану. 

3. Конституція  України:  наук.-практ.  комент.  /  редкол.:  В.Я.  Тацій,  О.В.  Петришин,  Ю.Г.
Барабаш та ін. – 2-е вид., переробл. і доповн. – Х.: Право, 2011. – 1128 с. 

4.  Про судоустрій і  статус  суддів:  Закон України від 07.07.2010 р.  № 2453-VI (в  ред.  від 2
лютого  2015  р.)  [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2453-17. – Заголовок з екра-ну. 

5. Про судоустрій і статус суддів: Закон Українивід 02.06.2016 №1402-VIII // Голос України. –
2016. – Від 16 липня. - № 133-132. 

6. Регламент Вищої кваліфікаційної комісії суддів України: затв. рішення ВККС України від 8
червня  2011  р.  №  1802/зп-11  [Електрон.  ресурс].  –  Режим  доступу:
http://vkksu.gov.ua/ua/about/reglament-vkks-ukraini/. – Заголовок з екрана. 

7. Про запобігання корупції:  Закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1700-VII //  Офіц. Вісн.
України. – 2014. – № 87. – Ст. 2474. 

8. Про засади  державної  антикорупційної  політики  в  Україні  (Антикорупційна  стратегія)  на
2014-2017 роки: Закон України від 14.10.2014 № 1699-VII [Електронний ресурс]. – Ре-жим
доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1699-18 

9. Про затвердження положень про територіальні органи Міністерства юстиції України: Наказ
Міністерства  юстиції  України  від  23.06.2011  №  1707/5  [Електронний  ресурс].  –  Ре-жим
доступу: http://www.minjust.gov.ua/0/8815. – Заголовок з екрана. 

10. Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень: постанова
Кабінету Міністрів України від 22.05.2006 р. № 740 // Офіц. вісн. України. – 2006. – № 22. –
Ст. 1623. 

11. Про затвердження Порядку видачі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю:
затв. наказом Мін’юсту України від 11.07.2012 № 1043/5 // Там же. – 2009. – № 49. – Ст. 1664. 

12. Про  затвердження  Порядку  вчинення  нотаріальних  дій  нотаріусами  України:  наказ
Міністерства  юстиції  України  від  22.02.2012  р.  № 296/5  [Електронний  ресурс].  –  Режим
доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0282-12. – Заголовок з ек-рану. 

13. Про Конституційний Суд України: Закон України від 26.10.1996 р.  № 422/96-ВР //  Відом.
Верхов. Ради України. – 1996. – № 49. – Ст. 272.

14. Про Національне антикорупційне бюро України: Закон України від 14.10.2014 № 1698-VII //
Офіційний вісник Україн. — 2014. – № 87. – Ст. 2472. 

15. Про  Національну  поліцію:  Закон  України  №  580-VIII  ВІД  2  липня  2015  р.  //  Відомості
Верховної Ради. – 2015.- № 40-41. – ст. 379. 

16. Про нотаріат: Закон України від 02.09.1993 р. № 3425-ХІІ // Там же. – 1993. – № 39. – Ст.
383(із змін.). 

17. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992 р. № 2135-ХІІ // Відом.
Верхов. Ради України. – 1992. – № 22 (із змін.). 

18. Про органи та осіб, які здійснюють примусове вико-нання судових рішень і рішень інших
органів: Закон України від 02.06.2016 № 1404-VIII// Офіційний вісник України. — 2016 р. –
№ 53. – Ст. 1851. 

19. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від
30.06.1993 р. № 3341-ХІІ // Там же. – 1993. – № 35. – Ст. 358. 



20. Про очищення влади: Закон України від 16.09.2014 № 1682-VII // Відомості Верховної Ради. –
2014. – № 44. – Ст.2041. 

21. Про  прокуратуру:  Закон  України  від  14  жовтня  2014  р.  № 1697-VII  //  Офіційний  вісник
України. – 2014 р. – № 8. – Ст. 2471. 

22. Про ратифікацію Конвенції  про захист прав людини і  основних свобод 1950 р.,  Першого
Протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції: Закон України від 17.07.1997 р. №
475/97-ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1997. – № 40. – Ст. 263; 1999. – № 22-23. – Ст.
197. 

23. Про Службу безпеки України: Закон України від 25.03.1992 р. № 2229-ХІІ // Відом. Верхов.
Ради України. –1992. – № 27. – Ст. 382. 

24. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 07.07.2010 р. № 2453-VI (в ред. від 2 лютого
2015 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2453-17.
– Заголовок з екрану. 

25. Про судоустрій і статус суддів: Закон Українивід 02.06.2016 №1402-VIII // Голос України. –
2016. – Від 16 липня. - № 133-132. 

Основна навчально- методична, наукова література
1. Органiзацiя судових та правоохоронних органів: підручник / І. Є. Марочкін, Л. М. Москвич, П.

М. Каркач та iн.; за ред. І. Є. Марочкіна. - Х. : Право, 2014. - 448 с.

2. Органiзацiя судових та правоохоронних органів: навч. посiб. з пiдготовки до iспиту / уклад.:

О.Ю. Дудченко,  А. В. Iванцова, Ю. I. Крючко та iн. ; вiдп. ред.:  О. О. Овсянникова, І. В.
Юревич. - Х. : Право, 2016. - l98 с.

Допоміжна:
1. Судові та правоохоронні органи України: Навчально-методичні матеріали для курсантів 2

курсу  підготовки  фахівців  для  підрозділів  слідства,  кримінальної  міліції  та  експертно-
криміналістичних  підрозділів  органів  внутрішніх  справ  для  здобуття  ступеня  бакалавр  за
напрямами  підготовки  «Правознавство»  та  «Правоохоронна  діяльність»  НАВС  /  О.В.
Мельник, О.С.Степанов – НАВС, 2015. – 28 с. 

2. Організація судових та правоохоронних органів України : навч. посіб. у схемах / А. В.
Лапкін. – Вид. 4-те, змін. і допов. – Х. : Право, 2015. – 166 с.

15. Інформаційні ресурси

                       
1. Верховна Рада України http://www.rada.kiev.ua/
2. Верховний Суд України www.scourt.gov.ua
3. Єдиний  державний  реєстр

судових рішень
http://www.reyestr.court.gov.ua

4. Міністерство праці і 
соціальної політики України

http://www.mlsp.gov.ua/

5. Міністерство юстиції 
України

https://minjust.gov.ua/ua

6 Судова влада України http://court.gov.ua/

http://court.gov.ua/
https://minjust.gov.ua/ua
http://www.mlsp.gov.ua/
http://www.reyestr.court.gov.ua/
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