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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 1-й
Індивідуальне науково-
дослідне завдання - Семестр

Загальна кількість годин -
120

2-й 1-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: Екзамен

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

становить:
для денної форми навчання – 36/66
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. Програма навчальної 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.



4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і
тем

Кількість годин
денна форма Заочна форма

усьог
о 

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 нормативні 
джерела дисципліни 
“Організація судових та 
правоохоронних 
органів”.

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



5. Теми семінарських занять 

№
з/п

Назва теми Кількість
годин

І МОДУЛЬ   СУДОУСТРІЙ УКРАЇНИ
Змістовий модуль 1.Поняття, функції, принципи

судової влади. Судова система.
1 .Судова влада: поняття та функції. 2
2  Принципи судової влади. 2
3 Судова система 2
4 Статус суддів України. Статус присяжних 2

ІІ МОДУЛЬ  ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ
УКРАЇНИ

Змістовий модуль 2. Система, організація та
компетенція правоохоронних органів

5 Органи  прокуратури України 2
6 Органи Міністерства внутрішніх справ 2
7 Національне антикорупційне бюро України 2
8 Органи юстиції 2
9 Адвокатура  України 2

Разом 18
 



6. Самостійна робота

9. Індивідуальні завдання -

№
з/п

Назва теми Кількість
годин

І МОДУЛЬ   СУДОУСТРІЙ УКРАЇНИ
Змістовий модуль 1.Поняття, функції, принципи

судової влади. Судова система.
1. Предмет,  система  та  нормативні  джерела  дисципліни

“Організація  судових  та  правоохоронних
органів”.Судова влада: поняття та функції

4

2. Судова влада: поняття та функції 10
3. Принципи судової влади. 6
4. Судова система 4
5. Статус суддів України. Статус присяжних. 6
6. Органи, що забезпечують функціонування судової влади 6

ІІ МОДУЛЬ  ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ
УКРАЇНИ

Змістовий модуль 2. Система, організація та
компетенція правоохоронних органів

7. Органи прокуратури України. 6
8. Система органів Міністерства внутрішніх справ 6
9. Державне бюро розслідувань 4
10. Органи служби безпеки України 2
11. Національне антикорупційне бюро 6
12. Органи юстиції 2
13.  Нотаріат 2
14. Адвокатура 2

Разом 66
 



10. Методи навчання: 
Усні: пояснення, лекція   
Наочні: ілюстрація
Практичні:  практична  робота,  слухання,  осмислення,  вивчення  підручників  і першоджерел.,
навчальне дослідження, ігрові методи, проблемні методи. 
Методи  навчання  за  рівнем  самостійної  розумової  діяльності:  проблемно-інформаційний,
частково-пошуковий, дослідницький. 

11. Методи контролю
№
п/п

Назва частин, розділів за темами Види контролю

І МОДУЛЬ   СУДОУСТРІЙ
УКРАЇНИ

Змістовий модуль 1.Поняття,
функції, принципи судової влади.

Судова система.
1. Предмет,  система та  нормативні  джерела

дисципліни  “Організація  судових  та
правоохоронних  органів”.Судова  влада:
поняття та функції

К4

2. Судова влада: поняття та функції К4
3. Принципи судової влади. К4

4. Судова система К4
5. Статус суддів України. Статус присяжних.
6. Органи, що забезпечують функціонування

судової влади
ІІ МОДУЛЬ

ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ
УКРАЇНИ

Змістовий модуль 2.
Система, організація та

компетенція правоохоронних
органів

МКР №1

7. Органи прокуратури України. К4
8. Система  органів  Міністерства

внутрішніх справ
К4

9. Державне бюро розслідувань К4
10. Органи служби безпеки України К4
11. Національне антикорупційне бюро К4
12. Органи юстиції К4
13.  Нотаріат К4
14. Адвокатура К4

Модульний контроль №2 МКР №2



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Заповнює  викладач,  який  проводить  зі  студентами  поточні  контрольні  заходи,

передбачені навчальним планом та робочою навчальною програмою дисципліни. 
Відповідно  до  "Порядку  оцінювання  знань  студентів  БУМІБ  з  урахуванням  вимог

Болонської декларації" об’єктами поточного контролю знань студентів є:
1. Систематичність та активність роботи протягом семестру над вивченням програмного

матеріалу дисципліни.
2.  Рівень  виконання  модульних  контрольних  робіт  (у  випадку,  якщо  формою

підсумкового контролю знань з дисципліни є залік).
Систематичність та активність роботи протягом семестру оцінюється з використанням

шести видів контролю:
К1  –  робота  в  аудиторії  (усні  відповіді,  на  менше  2-3  за  семестр,  залежно  від

дисципліни);
К2 – письмовий поточний контроль (експрес-контроль, економічний диктант…);
К3 – опрацювання обов’язкових практичних завдань (самостійне розв’язання типових

задач, проблемних ситуацій…);
К4 – опрацювання завдань до самостійної роботи;
К5  –  опрацювання  індивідуальних  завдань  (написання  та  презентація  рефератів;

самостійна  розробка  структурно-логічних  схем,  кросвордів,  тестових  завдань,  задач,
проблемних ситуацій; порівняльний аналіз визначень (не менше 5, з використанням сучасної
наукової та навчальної літератури вітчизняних та зарубіжних авторів)…);

К6 – бали бонуси за участь у конференціях, олімпіадах, конкурсах…
Знання  студентів  оцінюються  за  традиційною  чотирибальною  шкалою:  2,3,4,5.

Оцінювання відбувається за критеріями, зазначеними в робочій програмі дисципліни.
Результати оцінювання знань студентів записуються у графи, при цьому:
1.  У  графі  "Бал  за  поточний  контроль"  проставляється  середній  бал,  який  за  вид

контролю К1 визначається наступним чином:

пропусківованихневідпрацькількістьдвійокіпозитивнихіоціноквсіхкількістьЗагальна

оцінкипозитивнітількисявраховуютьбалівсумаЗагальна
балСередній




)(

)(

З видів контролю, що є обов’язковими для виконання з кожної теми (наприклад К4 –
опрацювання  завдань  для  самостійної  роботи)  у  знаменнику формули зазначається  загальна
кількість семінарських занять у модулі. Отриманий середній бал округлюється до десятих.

2.  Графа "Бал за  модульну контрольну роботу"  заповнюється  тільки у випадку,  якщо
формою підсумкового контролю є залік.

3. Загальний бал за модуль визначається наступним чином: 
-  якщо  формою  підсумкового  контролю  є  екзамен,  то  загальний  бал  за  модуль

(максимум 30) визначається як сума балів за окремі види контролю (К1 + К2 + К3 + К4 +К5 +
К6). При цьому загальна сума балів округлюється до цілого числа;

- якщо формою підсумкового контролю є залік, то загальний бал за модуль (максимум
50)  визначається  як  сума  балів  за  окремі  види контролю (максимум 30)  +  бал  за  модульну
контрольну  роботу  (максимум  20).  При  цьому загальна  сума  балів  округлюється  до  цілого
числа.

4.  Загальний  бал  визначається  як  сума  загальних  балів  за  два  модульних  контроля  і
вважається загальним балом за дисципліну, якщо формою підсумкового контролю є залік, або
загальним балом за  поточний контроль,  якщо формою підсумкового контролю є  екзамен (із
занесенням у відповідну графу екзаменаційної відомості).

У  разі  відсутності  студента  на  занятті  у  графі  К1  робиться  відповідний  запис  "нб".
Пропуск  вважається  відпрацьованим,  якщо  студент  під  час  індивідуальних  занять  отримав
позитивні  оцінки  за  обов’язкові  види контролю з  теми пропущеного  заняття  (К2,  К3,  К4  –
залежно від дисципліни).



Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за
всі види

навчальної
діяльності

Оцін
ка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100 А відмінно  

зараховано
82-89 В

добре 
74-81 С
64-73 D

задовільно 
60-63 Е 

35-59 FX
незадовільно з

можливістю повторного
складання

не зараховано з
можливістю повторного

складання

0-34 F
незадовільно з

обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

не зараховано з
обов’язковим

повторним вивченням
дисципліни

13. Методичне забезпечення
1.  Картамишева  О.Є.  Навчально-методичний  комплекс  з  дисципліни  «Судові  та

правоохоронні органи України» Бердянськ: ТОВ «БУМіБ», 2018. 142 с.



14. 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.u
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/

Міністерство юстиції України                  https://minjust.go
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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