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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Навчальна дисципліна «Організація судових та правоохоронних органів в Україні» є 
вступною в загальну юридичну проблематику діяльності держави із захисту прав людини, охорони 
правового порядку і державної безпеки, державного впливу на правопорушення і злочинність. 
Вона передує вивченню інших юридичних дисциплін, таких, як конституційне право, 
адміністративне право, кримінальний процес, цивільний процес, господарський процес, 
адміністративний процес, кримінально-виконавче право, адвокатура України, нготаріат України, 
прокурорський нагляд тощо. 

Дисципліна вивчає правоохоронну діяльність як один з основних напрямків державної 
діяльності, її головні риси, ознайомлює з системою правоохоронних органів, їх завданнями, 
функціями, принципами організації та діяльності, повноваженнями, правовим статусом їх кадрів. 
Чималоу увагу відведено вивченню функціонування судової гілки влади як в Україні, так і в таких 
демократичних правових державах, як Федеративна Республіка Німеччина, Франція, Сполучене 
Королівство Великобританії та Північної Ірландії, Сполучені Штати Америки. 

Останніми роками в Україні виконано значну роботу з реорганізації правоохоронних органів, 
приведення їх діяльності у відповідність із концепцією судово-правової реформи, що триває у 
країні. 

Наприкінці липня 2010 року набрав чинності Закон України «Про судоустрій і статус суддів», 
з прийняттям якого умовно завершився другий етап судової реформи, подекуди докорінно змінено 
процедуру розгляду окремих категорій справ у судах, статус носіїв судової влади і таким чином 
втілені в життя основні, найважливіші конституційні вимоги стосовно здійснення правосуддя, 
попереднього розслідування, прокурорського нагляду тощо. Черговий етап судової реформи 
засвідчив плідну роботу законодавчої гілки влади щодо забезпечення передумов для 
удосконалення основ правоохоронної діяльності. Прийняття Верховною Радою України нового 
Кримінально-процесуального кодексу України, внесення змін до вже існуючих процесуальних 
кодексів має забезпечити єдність процесуальних форм реалізації функцій та повноважень органів, 
що здійснюють правоохоронну діяльність. 

З прийняттям Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суттєві зміни відбулися не 
тільки в організації діяльності органів правосуддя, а й в організації діяльності таких 
правоохоронних органів, як прокуратура, органи внутрішніх справ, органи юстиції, нотаріат, 
адвокатура, правоохоронні органи спеціального призначення. Дисципліна «Організація судових та 
правоохоронних органів» на підставі змін у чинному законодавстві та матеріалів судово-правової 
реформи розглядає ряд основних категорій, понять та інститутів стосовно певних напрямків 
правоохоронної дільності на сучасному етапі. 

Предметом вивчення дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів» є 
вивчення відомостей щодо нормативно-правової бази, основних принципів, організації, завдань, 
функцій, повноважень та основних напрямків діяльності державних органів, які здійснюють 
судову та правоохоронну діяльність, а також недержавних організацій, покликаних сприяти 
реалізації правоохоронної функції держави. 

Систему дисципліни судові та правоохоронні органи України» складає сукупність тем, які 
розкривають загальні засади і принципи правоохоронної і правозахисної діяльності, а також 
спеціалізовано характеризують цілі, завдання і правові основи діяльності державних та 
недержавних правоохоронних та правозахисних організацій. Окремим важливим напрямком курсу, 
який, головною мірою, виноситься на самостійне вивчення, є блок питань щодо правового статусу 
працівників правоохоронних органів, процедур їх підбору і проходження служби. 

Структура курсу складається із трьох частин: загальної, особливої та спеціальної. 
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. В загальній частині вивчаються: предмет, система та джерела дисципліни; поняття 
правоохоронної діяльності та правоохоронного органу; теорія поділу влад; поняття судочинства, 
правосуддя та їх основні принципи.   

В особливій частині вивчається правовий статус окремих правоохоронних органів України та  
організація діяльності судової гілки влади в Україні.   

В спеціальній частині розглядаються правові аспекти функціонування судових та 
правоохоронних  органів  в зарубіжних країнах. 

Мета і завдання курсу: 
- ознайомити студентів із загальними закономірностями виникнення і розвитку 

правоохоронних органів, судів; значення  організації функціонування судових та правоохоронних 
органів у становленні національної  правової системи; 

- сприяти розвитку в студентів самостійності мислення, засвоєнню ними спеціальної 
юридичної лексики і термінології, формуванню їх правової культури. 

Досконале вивчення дисципліни дозволить запобігти помилок при застосуванні норм 
матеріального та процесуального  права, успішно вирішувати завдання по зміцненню законності. 

Комплексна дисципліна «Організація судових та правоохоронних органів в України»  
вивчається студентами першого курсу економіко-правового факультету Одеського національного 
університету імені І. І. Мечникова в першому семестрі. Планом навчального процесу для вивчення 
курсу цієї дисципліни відведено 108 годин учбових занять. З них на лекції відведено – 40  годин, 
на практичні та семінарські заняття – 14 годин, на самостійну роботу – 54 години. Формою 
контролю є іспит. Дисципліна вивчається з застосуванням кредитно-модульної системи (КМС) і 
складається з двох змістових модулів. Перший змістовий модуль складають теми 1 - 8, другий - 
теми 9 - 17.  

З найбільш важливих тем курсу проводяться семінарські та практичні заняття. На них 
можуть використовуватись різні форми та методи контролю знань студентів: доповіді, експрес-
опитування, доповнення відповіді, вільна дискусія, співбесіда, обговорення рефератних 
повідомлень, розв’язання казусів, кросвордів, виконання самостійних і контрольних робіт, 
індивідуальні завдання та інші. Рівень знань, підготовленості, ерудиції, активності студентів на 
семінарах оцінюється викладачем самостійно. 

Завершується вивчення дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів в 
Україні» проведенням іспиту. До іспиту допускаються студенти, що відпрацювали всі пропущені 
заняття, виправили незадовільні оцінки, отримані на семінарських заняттях, набрали мінімальну 
кількість балів і успішно здали змістовні модулі. 

Одним з обов'язкових елементів учбового плану для студентів є підготовка до практичних 
занять. Для цього студентам необхідно ознайомитися з рекомендованою учбовою, учбово-
методичною літературою, джерелами права з кожної теми. Виконання завдань за темами курсу є 
обов'язковою умовою підготовки до практичних занять. При підготовці до практичних занять 
необхідно:  

— ознайомитись з питаннями теми;  
— прочитати відповідні питання в підручнику або конспекті;  
— ознайомитись з нормативними матеріалами;  
— ознайомитись з літературними джерелами, які додаються в плані практичних занять; 

розв'язати завдання до теми.  
Для розв'язання завдань необхідно завести окремий зошит, при необхідності записати тези 

відповідей на питання практичних занять. Розв'язання завдань має бути чітким, повним, 
обов'язкова присутність посилання на статті нормативних актів з позначкою, коли і ким він був 
виданий; має бути особисте тлумачення проблеми на підставі чинного законодавства. 

Студентам необхідно постійно проводити моніторинг нових нормативно-правових актів, що 
приймаються Верховною Радою, Урядом, Президентом України. 
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Методичні вказівки до семінарських та практичних занять з курсу «Організація судових та 
правоохоронних органів в Україні» призначаються для студентів спеціальності «Правознавство». 

У результаті вивчення курсу студенти мають:  
 
Знати:  
предмет організації судових та правоохоронних органів в Україні; 
законодавчі акти і норми, що регулюють питання функціонування судових та 

правоохоронних органів в Україні; 
положення щодо функціонування судових та правоохоронних органів окремих зарубіжних 

країн (на прикладі ФРН, Франції, США, Великобританії);  
            правовий статус, відповідальність, повноваження окремих правоохоронних органів; 

правовий статус та компетенцію Європейського Суду з прав людини як органу захисту прав 
українських громадян; 
            правозахисну діяльність на рівні   

 
  Вміти: 
правильно застосовувати норми  права, що регламентують здійснення судової та

правоохоронної діяльності, у практичній діяльності; 
сприяти забезпеченню захисту прав, свобод та законних інтересів фізичних осіб; прав та 

законних інтересів юридичних осіб як на теренах України, так і у міжнародних та міждержавних 
інституціях, членом або учасником яких є Україна. 

  
 

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
 

Навчальна нормативна дисципліна «Організація судових та правоохоронних органів в 
України» викладається за кредитно-модульною системою організації навчального процесу 
(КМСОНП). 

Дана система запроваджується з метою удосконалення системи контролю якості знань 
студентів, сприяння формуванню системних та систематичних знань, стабільної самостійної 
роботи впродовж семестру, підвищення об’єктивності оцінювання знань та адаптації до вимог, 
визначених Європейською системою залікових кредитів (ECTS).  

Оцінювання знань студентів повинно сприяти реалізації низки завдань,  зокрема: 
- підвищення мотивації студентів до системного навчання впродовж семестру та 

навчального року, переорієнтація їх цілей з отримання позитивної оцінки на формування 
системних, стійких знань, умінь та навичок; 

- відповідність переліку, форм, та змісту контрольних заходів вимогам КМСОНП; 
- відкритість контролю, яка базується на ознайомленні студентів на початку вивчення 

дисципліни переліком, формами та змістом контрольних завдань, критеріями та порядком їх 
оцінювання;  

- подолання елементів суб’єктивізму при оцінюванні знань, що забезпечується виконанням 
індивідуальних завдань із застосуванням модульної системи оцінювання, іспиту; 

- розширення можливостей для всебічного розкриття здібностей студентів, розвитку їх 
творчого мислення, та підвищення ефективності навчального процесу. 

Ця дисципліна вивчається протягом одного семестру та складається з двох змістових модулів 
(ЗМ). По завершенню курсу студенти в першому семестрі складають іспит. На іспит виносяться 
вузлові питання, типові і комплексні завдання, що потребують  творчої відповіді та вміння 
синтезувати отримані знання і застосовувати їх при вирішенні практичних завдань. 
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Оцінювання знань студентів здійснюється шляхом виконання індивідуальних завдань, які 
включають поточний (модульний ЗМ1, ЗМ2), підсумковий (КПМ) та семестровий (СК) контроль. 

Результати контрольних завдань оцінюються за 100–бальною системою. 
За результатами оцінювання змістового модуля студентам виставляються бали. 
Максимальна кількість балів, що може набрати студент у першому семестрі за один ЗМ 

дорівнює 40-ти балам. За два змістовних модулі студент може одержати максимум 80 балів (по 40 
балів за кожний ЗМ), які додаються до наступних максимально можливих 20 балів (до 7 балів за 
кожну вірну відповідь усного завдання), що одержуються ним за комплексний підсумковий модуль 
(КПМ).  

Під час викладання матеріалу лекцій лектор може здійснювати контрольні опитування 
студентів. Максимальна оцінка, яку студент може отримати за ці опитування складає 20 балів, які є 
складовими КПМ. 

 
 

Параметри 
 

Змістовий 
модуль  1 

(ЗМ1) 

Змістовий 
модуль  2 

(ЗМ2) 

Комплексний 
підсумковий 
модуль (КПМ) 

Разом 
(підсумкова 
оцінка (СК)) 

Оцінка в балах 0 - 40 0 – 40 0 - 20 0 - 100 

 
Орієнтовні форми контролю знань на семінарських заняттях та їх оцінка: 
- присутність на лекції – 0.5 бала; 
- доповідь (виступ на задану тему) – до 6 балів; 
- доповнення доповіді – до 1 балу; 
- експрес опитування – до 3 балів;  
- колоквіум – до 4 балів; 
- самостійна робота – до 4 балів; 
- домашня робота – до 4 балів; 
- есе (короткі відповіді на запитання) – до 3 балів; 
- тестування (з набору суджень вибрати вірні) – до 3 балів; 
- реферат (змістовна письмова робота на задану тему з аналізом літератури та 
висновками) – до 6 балів; 

- участь з доповіддю на засіданні наукового гуртка – до 12 балів; 
- виконання індивідуального завдання студента (створення кросворду, презентації, тесту 
за заданою викладачем темою курсу) – до 12 балів; 

- успішний виступ із доповіддю на конференції будь-якого рівня або опублікування тез 
доповіді – до 12 балів; 

- модульна контрольна  робота - до 15 балів; 
- оцінка за іспит – до 20 балів.   

Таблиця 1.1. 
Відповідність підсумкових модульних рейтингових оцінок у балах  

оцінкам за національною шкалою 
 

Модуль № 1 Модуль № 2 Оцінка за національною 
шкалою 

36-40 36-40 Відмінно 
31-35 31-35 Добре 
26-30 26-30 Задовільно 

25 і менше 25 і менше Незадовільно 
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Модуль зараховується студенту, якщо він під час модульного контролю отримав позитивну 
(за національною шкалою) контрольну модульну рейтингову оцінку  та позитивну підсумкову 
модульну рейтингову оцінку (табл.1.1). 

Якщо студент виконував навчальну роботу протягом семестру з порушенням встановлених 
термінів без поважних причин (підтверджених документально), з нього можуть зніматися штрафні 
бали: від 1 до 3 балів за окремий вид роботи. 

У випадку відсутності студента на модульному контролі з будь-яких причин (через 
недопуск, хворобу, прогул тощо), проти його прізвища у колонці «Контрольна модульна 
рейтингова оцінка» відомості модульного контролю робиться запис «Не з’явився», а у колонці 
«Підсумкова модульна рейтингова оцінка» - «Не атестований». 

При цьому студент вважається таким, що не має академічної заборгованості, якщо він має 
допуск до модульного контролю і не з‘явився на нього з поважних причин, підтверджених 
документально. В інших випадках студент вважається таким, що має академічну заборгованість. 
Питання подальшого проходження студентом модульного контролю у цих випадках вирішується в 
установленому порядку. 

У випадку відсутності студента на лекції або семінарському занятті він зобов’язаний  
відпрацювати пропущене заняття через усне опитування в позааудиторний час (час консультацій 
викладача) або відпрацювати пропущене заняття шляхом написання реферату на тему, задану 
викладачем (але не більше половини від загальної кількості лекцій та семінарських занять). 
Невідпрацьовані заняття вважаються незданими і за них не нараховується оцінка в балах.  

У випадку отримання незадовільної контрольної модульної рейтингової оцінки студент 
повинен повторно пройти модульний контроль в установленому порядку. 

Перескладання позитивної підсумкової модульної рейтингової оцінки з метою її 
підвищення не дозволяється.  

Сума підсумкових модульних рейтингових оцінок у балах становить підсумкову семестрову 
модульну рейтингову оцінку, яка перераховується в оцінку за національною шкалою. Якщо 
підсумкова модульна рейтингова оцінка позитивна – студент отримує іспит. Якщо студент у 
підсумку отримав за обидва модулі 80 балів, він звільняється від складання іспиту і до суми 
набраних ним балів з дисципліни додається  ще 10 балів, таким чином, у загальному підсумку 
студент одержує оцінку «відмінно». 

За 10 днів до початку екзаменаційної зимової сесії викладач припиняє приймати 
відпрацювання та індивідуальні роботи студентів.  

Таким чином, за цю дисципліну студентом може бути отримано максимально 100 балів. У 
підсумку, оцінені за 100-бальною системою, знання студента відображаються у заліковій книжці. 
 

Таблиця 1.2. 
Відповідність підсумкових семестрових рейтингових оцінок у балах оцінкам за 

національною шкалою та шкалою ECTS 
 

Оцінка за шкалою ECTS Оцінка в балах Оцінка за 

національною 

шкалою 

 

Оцінка 

 

Пояснення 

90-100  
 

Відмінно 

 
А 

Відмінно 
(відмінне виконання 
лише з незначною 
кількістю помилок) 
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82-89  
В 

Дуже добре 
(вище середнього 
рівня з кількома 
помилками) 

75-81 

 
 
 
 

Добре  
С 

Добре 
(в загальному вірне 
виконання з певною 
кількістю суттєвих 

помилок) 
67-74  

D 
Задовільно 

(непогано, але зі 
значною кількістю 
недоліків) 

60-66 

 
 
 
 

Задовільно  
Е 

Достатньо 
(виконання 
задовольняє 
мінімальним 
критеріям) 

35-59  
FX 

Незадовільно 
(з можливістю 

повторного складання) 
1-34 

 
 

Незадовільно 
 

F 
Незадовільно 

(з обов’язковим 
повторним курсом) 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«ОРГАНІЗАЦІЯ СУДОВИХ ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ В УКРАЇНИ»  

В тому числі № 
теми 

Найменування теми Всього 
годин Лекції Семіна

рські 
(прак-
тичні) 

Само-
стійна 
робота 
студе-
нта 

 

Змістовний модуль 1 

1 ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 
Загальні поняття курсу «Судові та 
правоохоронні органи України” 

4 2  2 

2 Поняття, признаки та спів 
відношення судової влади з іншими 
гілками державної влади. Суд та 
правосуддя. 

6 2  4 

3 Принципи здійснення правосуддя в 
Україні. 
 

6 2  4 

4 ОСОБЛИВА ЧАСТИНА 
Діюча судова система України. Суди 
загальної юрисдикції. 

12 4 2 6 

5 Конституційний Суд України. 
 

6 2  4 

6 Правовий статус професійних судів, 
народних засідателів та присяжних. 

9 3 2 4 

7 Вища кваліфікаційна комісія суддів  
України, Вища рада юстиції та 
органи суддівського 
самоврядування. 
 

6 2  4 

8 Прокурорський нагляд та органи 

прокуратури 

5 3  2 

Всього годин у модулі - 54 
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Модульна контрольна робота 
 

Змістовний модуль 2 

9 Кадри органів прокуратури та акти 

прокурорського реагування 

2   2 

10 Органи юстиції України. 
 

8 3 2 3 

11 Нотаріат  в Україні. 
 

7 2 2 3 

12 Органи внутрішніх справ України. 
 

7 3  4 

13 Правоохоронні органи спеціального 
призначення 
 

10 4 2 4 

14 Органи дізнання та досудового 
слідства. 
 

6 2 2 2 

15 Адвокатура України. 
 

8 3 2 3 

16 СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА 

Правоохоронна та правозахисна 
діяльність міжнародних організацій 
як органів захисту прав українських 
громадян 

4 2  2 

17 Організація діяльності судових та 
правоохоронних органів в окремих 
зарубіжних країнах (на прикладі 
Федеративної Республіки Німеччина, 
Сполучених Штатів Америки, 
Франції, Сполученого Королівства 
Великої Британії та Північної 
Ірландії) 

2 1  1 

Всього годин у модулі - 54 

Модульна контрольна робота 

Іспит так    

Всього годин у курсі 108 40 14 54 
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ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ, ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, ЗАВДАННЯ 
ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

 
Змістовий модуль І 

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА  
 

Тема 1. 
Загальні поняття курсу «Судові та правоохоронні органи України». 

 
Лекція (2 години) 

 
Правоохоронна діяльність: поняття, сутність, ознаки та напрямки. Органи, що займаються  

правоохоронною діяльністю, їх класифікація та загальна характеристика. Предмет та система 
курсу “Судові та правоохоронні органи України”. Завдання курсу. Співвідношення курсу з іншими 
учбовими дисциплінами. 

Міжнародні та національні джерела права, що регулюють правоохоронну діяльність, 
правовий статус та повноваження правоохоронних органів в Україні.  

 
 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ПИТАНЬ ТЕМИ 
 
Дисципліна, що вивчається є достатньо молодою, її виокремлення у самостійну галузь 

умовно відбулося у 1988 р., коли до навчальногих планів юридичних інститутів та факультетів 
університетів СРСР була ввдена нова дисципліна «Правоохоронні органи в СРСР», яка замінила 
«Суд та правосуддя в СРСР». Розвиток дисципліни «Організація судових та правоохоронних 
органів в Україні» нерозривно пов’язаний з розбудовою демократичної правової держави, 
громадянського суспільства та створенням системи джерел права, що регламентують діяльність 
правоохоронних органів на теренах України. На сьогодні діяльність судових та правоохоронних 
оргаів в Україні регламентована Конституцією України та відповідними законами, що зробило 
можливим чітко визначати повноваження , завдання, компетенцію, підпорядкованість, 
субординаційність та взаємодію кожного із складових елементів судової та правоохоронної 
системи нашої держави. 

Дана навчальна дисципліна є своєрідним вступом у спеціальність, уроком з профорієнтації 
студента-правника у океані юридичних професій. Дисципліна  є комплексною і співвідноситься з 
такими навчальними дисциплінами як кримінальний, цивільний, господарський, адміністративний 
процеси, кримінально-виконавче право, теорія держави і права, історія держави і права, 
конституційне право, адміністративне право, з такими спецкурсами, як  прокурорський нагляд, 
адвокатура в Україні, виконавче провадження, нотаріат в Україні тощо. 

Виділяють широке і вузьке розуміння правоохоронної діяльності. Необхідно звернути 
особливу увагу на те, що для визначення того, чи займається той чи інший орган державної влади, 
громадська організація правоохоронною діяльністю у вузькому її розумінні, слід враховувати 
ознаки правоохоронної діяльності, серед яких: публічний характер діяльності, процедурний 
характер діяльності, можливість застосовувати державний примус та інші ознаки. 

Слід враховувати також, що вичерпного кола органів, що здійснюють правоохоронну 
діяльність в Україні, не наведено в жодному джерелі права, хоча окремі спроби вирішити це 
питання на рівні законодавчих актів в історії незалежної України приймалися. 

Складність вивчення дисципліни полягає в тому, що вона базується перш за все на джерелах 
права, які часто змінюються. В цій системі джерел Конституція має найвищу юридичну силу. 
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Студентам рекомендується звернути особливу увагу на міжнародно-правові договори, 
ратифіковані Верховною Радою, адже вони, відповідно до статті 9 Конституції України, є 
частиною її національного законодавства. 

 
Для докладнішого розгляду розглянутих питань пропонується підготувати ессе за однією 

або кількома з наступних тем: 
 
1. Класифікація правоохоронних органів та критерії її здійснення. 
2. Міжнародно-правові договори, що регламентують здійснення судової та правоохоронної 

діяльності в Україні. 
3. Найважливіші матеріали практики вищих судових інституцій України, що суттєво 

тлумачать порядок здійснення судової та правоохоронної діяльності в Україні.  
 
ЛІТЕРАТУРА: 1-9, 69-72, 84, 105, 112, 124, 134, 136, 158, 167, 168, 182, 197, 204-207, 217, 

230 
 
 

Тема 2. 
Поняття, ознаки та співвідношення судової влади з іншими гілками державної влади. 

Суд та правосуддя. 
 

Лекція (2 години) 
 
Поняття судової влади та її співвідношення з іншими гілками влади. Ознаки (загальні 

риси) судової влади. Суд як орган судової влади. Критерії відмінності суду від інших державних 
органів.  

Поняття та ознаки правосуддя. Органи, уповноважені здійснювати правосуддя в Україні. 
Співвідношення понять „правосуддя”, „ судочинство” та „судовий процес”. 

 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ПИТАНЬ ТЕМИ 

 
 
ЛІТЕРАТУРА: 1-9, 69-72, 84, 105, 112, 124, 134, 136, 158, 167, 168, 182, 197, 204-207, 217, 

230 
 

Тема 3. 
Принципи здійснення правосуддя в Україні. 

 
Лекція (2 години) 

 
Загальна характеристика принципів здійснення правосуддя в Україні. Види судочинства. 

Принцип законності та здійснення правосуддя виключно судами. Забезпечення права громадян на 
судовий захист та принцип рівності всіх перед законом та судом. Принцип (право) на одержання 
правової допомоги. Принципи публічності та гласності судового процесу. Принцип обов’язковості 
судових рішень. Принцип незмінюваності складу суду. Мова судочинства в Україні. Презумпція 
невинуватості. 
 
 



 14 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ПИТАНЬ ТЕМИ 
 

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА  
 

Тема 4. 
Діюча судова система України. Суди загальної юрисдикції. 

 
Лекція (4 години) 
 
Поняття судової системи України, її головні риси. 
Відмінність третейських судів та арбітражів від судів загальної та конституційної 

юрисдикції України. 
Поняття  та види судових ланок. 
Поняття та види  судових інстанцій.  
Правовий статус, структура, склад та компетенція місцевих судів України. Правовий статус, 

структура, склад та компетенція апеляційних судів, Апеляційного суду України. Правовий статус, 
структура, склад та компетенція Вищі спеціалізовані суди в Україні. Верховний Суд України як 
вищий орган в системі судів загальної юрисдикції, його структура, склад та компетенція.  

Організаційне забезпечення діяльності судів.  
Державна судова адміністрація України.  Апарат суду.Національна школа суддів України. 
Актуальні проблеми реформування судової системи України. 
 
Семінар (2 години) 
 
СЕМІНАР 1. Діюча судова система України. Суди загальної юрисдикції. 

Питання: 
1. Поняття судової системи України, її головні риси. 
2. Місцеві суди України. 
3. Апеляційні суди України. 
4. Вищі спеціалізовані суди  України. 
5. Верховний Суд України. 
6. Організаційне забезпечення діяльності судів (Державна судова адміністрація України,  
Академія суддів України та апарат суду.) 

 
 

 
Тема 5. 

Конституційний Суд України. 
 

Лекція (2 години) 
 

Поняття, види та форми конституційного контролю. Поняття конституційної юрисдикції. 

Організація діяльності та повноваження Конституційного Суду України. Правовий статус суддів 
Конституційного Суду України.  

Правова регламентація здійснення судочинства у Конституційному Суді України. Суб’єкти та 
об’єкти права на конституційне подання. Суб’єкти та об’єкти права на конституційне звернення. 
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Правовий статус та види актів Конституційного Суду України. 

 
Тема 6. 

Правовий статус професійних суддів, народних засідателів та присяжних. 
 

Лекція (3 години) 
 
Поняття та загальна характеристика правового статусу суддів України. Вимоги до 

кандидатів на суддівські посади. Порядок призначення та обрання суддів. Гарантії незалежності 
суддів.  

Історія виникнення та розвитку суду присяжних та народних засідателів у світі. 
Нормативно-правова регламентація, реалії та проблемні питання участі народних засідателів та 
присяжних у здійсненні правосуддя в Україні. Правовий статус народних засідателів та присяжних 
в Україні. Перспективи реформування кримінально-процесуального законодавства України в 
частині повноважень суду присяжних. 

 
Семінар (2 години) 
 

1.   Розгляд теоретичних питань: 
 

1. Поняття та загальна характеристика правового статусу суддів України. 
2. Вимоги щодо кандидатів на суддівські посади. 
3. Порядок призначення та обрання суддів. 
4. Гарантії незалежності суддів. 
5. Участь народних засідателів та присяжних у здійсненні правосуддя. 
6. Перспективи реформування законодавства України про статус суддів, народних засідателів 
та присяжних. 

 
 

2. Завдання: 
 

1. Суддя Малиновського районного суду м. Одеси розглянув справу з порушенням правил 
територіальної та предметної підсудності. Дії судді протягом розгляду справи були пов’язані з 
втручанням у внутрішні питання організаційної та господарської діяльності товариств – учасників 
корпоративного спору, мають ознаки участі судді в «рейдерських» схемах. 
Чи може бути суддя притягнутий до дисциплінарної або іншої юридичної відповідальності? 
 

2.  У відповіді під котрим номером правильно вказано, хто обирає Голову Конституційного Суду 
України? 

1) з’ їзд суддів України 
2) Верховна Рада України 
3) Пленум Верховного Суду України  
4) судді Конституційного Суду України на пленарному засіданні 

Вища рада юстиції України 
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3. У відповіді під котрим номером правильно вказано, протягом якого часу після припинення 
повноважень судді Президент України повинен призначити нового суддю Конституційного Суду 
України? 

1) 1 місяць 
2) 2 міс. 
3) 3 міс. 
4) 10 днів 
5) 1 рік 
 

4. У відповідях під котрими номерами правильно вказано, хто вносить пропозиції щодо кандидатур 
на посади судді Конституційного Суду України від Верховної Ради України? 

1) Генеральний Прокурор України 
2) не менше третини народних депутатів України 
3) не менше 1/4  народних депутатів України від конституційного складу  
4) Голова Верховної ради України 
5) Міністр юстиції України 
6) Рада судді України 

           7) Президент України 
 

5. У якій відповіді правильно вказано стаж роботи в галузі права, який необхідно мати для зайняття 
судді Верховного Суду України: 

 
1) 5 років; 
2) 7 років; 
3) 9 років; 
4) 10 років; 
5) 15 років. 
 

6. Вставте пропущені слова та визначте, із якого нормативно-правового акту запозичено цей 
фрагмент: 

 «Суддя не може бути ……… затриманий чи заарештований до винесення …….». 
 

7.  В Приморському районному суді м. Одеси при судовому розгляді цивільної справи про захист 
честі, гідності та ділової репутації місцевого бізнесмена були присутні представники громадськості 
та репортери. Представник правозахисної організації «Народний патруль» Ж. Дістав блокнот і 
почав письмово фіксувати хід судового засідання. Журналіст місцевого телеканалу «ГЛАС» К. 
непомітно увімкнув портативний диктофон. Кореспондент всеукраїнської газети «Україна молода» 
П. зробив декілька фотознімків залу судового засідання та складу суду, після чого за допомогою 
професійної апаратури розпочав відеозапис судового засідання. Побачивши дії вищезгаданих 
присутніх, суддя заборонив вищезазначеним особам фіксувати порядок судового розгляду, 
оскільки це відображається у протоколі судового засідання. У разі невиконання його вимог суддя 
пригрозив розглянути справу в закритому судовому засіданні. 
Чи  є законними такі дії судді? 
 

8. Який орган уповноважений розглядати питання та приймати  рішення про звільнення судді з 
посади в разі, якщо суддя обраний безстроково? 
 
9. У якій відповіді правильно вказано, скільки членів Вищої ради юстиції повинні проголосувати 
„за”, щоб було прийнято подання про звільнення судді з посади за особливих обставин:       
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1) не менш як одна третя голосів членів, що присутні на засіданні; 
2) не менш як одна третя голосів членів від конституційного складу ради; 
3) не менш як дві третіх голосів членів від конституційного складу ради; 
4) не менш як дві третіх голосів членів, що взяли участь у засіданні; 
5) одноголосно всіма членами, що взяли участь у засіданні. 

 
 

 
Тема 7. 

Вища кваліфікаційна комісія суддів  України, Вища рада юстиції та органи 
суддівського самоврядування. 

 
Лекція (2 години) 
 
Поняття, склад та компетенція Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.  
Правовий статус та компетенція Вищої ради юстиції. Кваліфікаційна атестація суддів. 

Дисциплінарна відповідальність суддів.  
Органи суддівського самоврядування. 

 
Тема  8. 

Прокурорський нагляд та органи прокуратури. 
 

Лекція (3 години) 
 
Історія виникнення тарозвиток інституту прокуратури у світі. 
Поняття прокуратури. Місце прокуратури в системі гілок державної влади. 
Поняття та форми прокурорського нагляду. Система та структура органів прокуратури 

України.  
Принципи організації та діяльності органів прокуратури. Завдання та загальні функції 

прокуратури.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЮ І 
 

1. Правоохоронна діяльність: її ознаки, поняття і завдання. 
2. Основні функції правоохоронної діяльності. 
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3. Загальна характеристика органів, які виконують правоохоронну діяльність. 
4. Предмет та система курсу „Організація судових та правоохоронних органів в Україні” 
5. Співвідношення дисципліни „Організація судових та правоохоронних органів в Україні” з 
іншими навчальними дисциплінами. 

6. Законодавчі та інші нормативно-правові акти, які регламентують правоохоронну 
діяльність та устрій відповідних органів. 

7. Судова влада, її поняття та співвідношення з іншими гілками влади. 
8. Суд як орган судової влади. 
9. Поняття і ознаки правосуддя. 
10. Принцип законності правосуддя. 
11. Поняття та загальна характеристика принципів правосуддя. 
12. Принцип здійснення правосуддя виключно судами. 
13. Принцип забезпечення законності, компетентності та безсторонності суду. 
14. Принцип незалежності суддів та підпорядкування їх тільки закону. 
15. Принцип виконання правосуддя на засадах рівності всіх перед законом та судом. 
16. Забезпечення права громадян на судових захист. 
17. Принцип рівності сторін та його особливості. 
18. Забезпечення підозрюваному, обвинуваченому та підсудному права на захист. 
19. Принцип презумпції невинуватості. 
20. Принцип публічності (гласності) судового процесу. 
21. Принцип забезпечення доведеності провини. 
22. Принцип національної мови судочинства. 
23. Участь представників народу у здійсненні правосуддя. 
24.  Поняття та ознаки судової системи України. 
25. Судові інстанції. 
26. Місцеві суди в Україні. 
27. Апеляційні суди в  Україні. 
28. Вищі спеціалізовані суди. 
29. Верховний Суд України. 
30. Організаційне забезпечення діяльності судів  
31. Національна школа суддів України. 
32. Організація діяльності та повноваження Конституційного Суду України. 
33. Правове положення (статус) суддів Конституційного суду України. 
34. Конституційне провадження (судочинство). 
35. Поняття та загальна характеристика правового статусу суддів України. 
36. Вимоги до кандидатів на суддівські посади. 
37. Порядок призначення та обрання суддів. 
38. Основні гарантії незалежності суддів. 
39. Участь представників громадськості у здійсненні правосуддя. 
40. Вища кваліфікаційна комісія суддів України.  
41. Вища рада юстиції. 
42. Кваліфікаційна атестація суддів. 
43. Дисциплінарна відповідальність суддів. 
44. Органи суддівського самоврядування. 
45. Поняття прокурорського нагляду як різновиду правоохоронної діяльності. 
46. Основні напрямки діяльності (функції) органів прокуратури. 
47. Принципи організації та діяльності прокуратури. 
48. Підтримання державного обвинувачення прокурором в суді. 
49. Представництво інтересів громадянина або держави прокурором у суді. 
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50. Система та структура органів прокуратури України. 
51. Ієрархія джерел права, що регулюють правоохоронну та судову діяльність, їх загальна 
характеристика. 

52. Міжнародні договори, що регламентують здійснення судової та правоохоронної 
діяльності в Україні. 

53. Зміст принципу верховенства права у судовій та правоохоронній діяльності. 
54. Поняття, види та компетенція третейських судів. 
55. Поняття, види та компетенція арбітражів. 
56. Поняття та компетенція Міжнародного арбітражного суду та Морської арбітражної 
комісії. 

57. Загальна характеристика напрямків реформування судової системи України. 
58. Види та форми конституційного контролю, що здійснюються Конституційним Судом 
України. 

59. Критерії класифікації принципів правосуддя. 
60. Принципи конституційного судочинства. 
61. Види судочинства, судові інстанції та категорії справ, в яких народні засідателі беруть 
участь у здійсненні правосуддя. 

62. Правовий статус та компетенція присяжних в Україні. 
63. Соціальні та матеріальні гарантії незалежності суддів. 
64. Професійні гарантії незалежності суддів.. 
65. Система, структура та компетенція спеціалізованих прокуратур. 
66. Місце прокуратури України у системі поділу влад. 
67. Порядок призначення та правовий статус Генерального прокурора України. 
68. Компетенція прокуратури зі здійснення досудового слідства. 
69. Принцип колегіального та одноособового розгляду справ у судах. 
70. Принцип змагальності сторін та проблеми його реалізації у деяких видах судочинства 
України. 

71. Правовий статус та компетенція Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з 
організованою злочинністю і корупцією. 

72. Правовий статус та компетенція Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя. 
73. Судова ланка. 
74. Поняття, ознаки та система правоохоронних органів України. 
75. Правовий статус та компетенція Комітету з питань законодавчого забезпечення 
правоохоронної діяльності. 

76. Правовий статус та компетенція Комітету з питань національної безпеки і оборони. 
77. Правовий статус та компетенція Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. 
78. Правовий статус та компетенція Ради з питань національної безпеки та оборони України. 
79. Помічники суддів та судові розпорядники: правовий статус. 
80. Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. 
 

 
 
 
 
 
 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2 
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Тема  9. 

Кадри органів прокуратури та акти прокурорського реагування 
 

Кадри органів прокуратури. Права та обов’язки робітників прокуратури (слідчих, 
помічників прокурора та прокурора). Відповідальність робітників прокуратури. 

Генеральний прокурор України. 
Дисциплінарний статут органів прокуратури. Положення про класні чини працівників 

прокуратури. 
Акти прокурорського реагування. 

 
Тема 10. 

Органи юстиції України. 
 

Лекція (3 години) 
 
Поняття,  задачі та функції органів юстиції України. Система та структура органів юстиції 

України.  
Міністерство юстиції України – вищий орган в системі органів юстиції України: структура 

та компетенція. 
Кадри органів юстиції України. 
Державна виконавча служба у системі органів Міністерства юстиції України. Права та 

обов’язки державних виконавців. Особливості виконавчого провадження. 
 

Тема 11. 
Нотаріат  в Україні. 

 
Лекція (2 години) 

 

Поняття  та система нотаріату в Україні. Нотаріус, його основні права та обов’язки. Компетенція 
нотаріальних органів і посадових осіб щодо вчинення нотаріальних дій. Державна та приватна 
нотаріальна діяльність: розмежування компетенції.  

Види нотаріальних дій та особливості їх вчинення. 

Перспективи та проблеми реформування нотаріату в Україні. 

 

Тема 12. 
Органи внутрішніх справ України. 

 
Лекція (3 години) 
 
Задачі та функції органів внутрішніх справ України. Система органів внутрішніх справ. 

Міністерство внутрішніх справ України як вищий орган в системі органів внутрішніх справ. 
Структура МВС України. 

Кадри органів внутрішніх справ. 
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Поняття, структура та принципи діяльності міліції. Компетенція міліції.  
Правовий статус  та компетенція внутрішніх військ України. 
Контроль та нагляд за діяльністю органів внутрішніх справ. 

 
Тема  13. 

Правоохоронні органи спеціального призначення. 
 

Лекція (4 години) 
 
Поняття та види правоохоронних органів спеціального призначення. Співвідношення 

понять „правоохоронні органи спеціального призначення” та „органи безпеки”, „ розвідувальні 
органи”. Система правоохоронних органів спеціального призначення України. 

Система та загальна характеристика принципів функціонування правоохоронних органів 
спеціального призначення. 

Правовий статус, задачі, система та організація діяльності Служби зовнішньої розвідки 
України; Служби безпеки України; Управління державної охорони України; Державної служби 
спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державної прикордонної служби України, 
Військової служби правопорядку у Збройних Силах України. 
            Кадри правоохоронних органів спеціального призначення та правовий статус осіб, які 
співпрацюють з правоохоронними органами спеціального призначення. 

Відповідальність працівників правоохоронних органів спеціального призначення. 
Контроль та нагляд за діяльністю правоохоронних органів спеціального призначення та їх 

працівників. Поняття та сутність демократичного цивільного контролю. 
Загальний огляд та характеристика спецслужб  зарубіжних країн. 
 

Тема  14. 
Органи дізнання та досудового слідства. 

 
Лекція (2 години) 
 
Поняття та задачі дізнання та досудового слідства. Співвідношення понять „дізнання”, 

„досудове слідство”, „ оперативно-розшукова діяльність”.  
Загальна характеристика дізнання, органи дізнання. Процесуальні строки та форми 

проведення дізнання. 
 Загальна характеристика досудового слідства, органи досудового слідства. Процесуальні 

строки та форми проведення  досудового слідства. 
Перспективи реформування органів досудового слідства Україн. 
 

 
Тема 15. 

Адвокатура України. 
 

 

 Лекція (3 години) 
 

Поняття адвокатури та адвокатської діяльності. Види та  організаційні форми діяльності 
адвокатури.  
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Загальна характеристика законодавства, що регулює здійснення адвокатської діяльності в 
Україні. 

Вимоги до осіб, які мають намір займатися адвокатською діяльністю. Принципи та гарантії 
адвокатської діяльності   

Процесуально-правове положення  адвоката у кримінальному процесі. Адвокат у цивільному 
процесі. Адвокат у господарському процесі. Адвокат у адміністративному процесі. Участь 
адвоката у здійсненні конституційного судочинства. Участь адвоката у провадженні у справах 
про адміністративні правопорушення. 

Перспективи реформування законодавства України про адвокатуру. 

 

Тема 16. 
Правоохоронна та правозахисна діяльність міжнародних організацій як органів 

захисту прав українських громадян. 
 

Лекція (2 години) 
 
Загальне уявлення про міжнародний правозахисний механізм. Правозахисна діяльність 

Організації Об’єднаних Націй. Характеристика регіональних правозахисних механізмів у світі. 
Правозахисна діяльність під егідою Ради Європи. Діяльність Організації з безпеки і 
співробітництва у Європі. Правозахисні утворення під егідою Співдружності незалежних держав. 

Європейський суд з прав людини як орган захисту прав українських громадян. Право на 
звернення та юрисдикція Європейського суду з прав людини. Процедури складання звернень, 
розгляду справ і виконання рішень Європейського суду з прав людини. 

Міжнародна організація кримінальної поліції «Інтерпол» в системі правоохоронного 
співробітництва. Правоохоронні завдання «Інтерполу». Взаємодія «Інтерполу» з правоохоронними 
органами України.  

 
Тема 17. 

Організація діяльності судових та правоохоронних органів в окремих зарубіжних 
країнах (на прикладі Федеративної Республіки Німеччина, Сполучених Штатів 

Америки, Франції, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії). 
 

Лекція (1 година) 
 
 
Органи, що здійснюють правоохоронну діяльність у Федеративній Республіці Німеччина: 

загальний огляд. Судова система Федеративної Республіки Німеччина. 
Органи, що здійснюють правоохоронну діяльність у Сполучених Штатах Америки: 

загальний огляд. Судова система Сполучених Штатів Америки.  
Органи, що здійснюють правоохоронну діяльність у Франції: загальний огляд. Судова 

система Франції. 
Органи, що здійснюють правоохоронну діяльність у Сполученому Королівстві Великої 

Британії та Північної Ірландії: загальний огляд. Судова система Сполученого Королівства Великої 
Британії та Північної Ірландії. 
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КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЮ ІІ 
1. Основні функції Міністерства юстиції України. 
2. Система органів юстиції та структура Міністерства  юстиції України. 
3. Державна виконавча служба в системі органів Міністерства юстиції України. 
4. Нотаріат в Україні, види нотаріальних дій. 
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5. Державна та приватна нотаріальна діяльність. 
6. Основні права та обов’язки нотаріусів. 
7. Кадри органів прокуратури. 
8. Органи внутрішніх справ у системі правоохоронних органів України. 
9. Система та структура органів внутрішніх справ. 
10. Основні напрямки діяльності органів внутрішніх справ. 
11. Завдання і принципи діяльності міліції України. 
12. Обов’язки та права міліції. 
13. Служба зовнішньої розвідки України як правоохоронний орган спеціального 
призначення. 

14. Служба безпеки України в системі правоохоронних органів України. 
15. Завдання та засади діяльності Служби безпеки України. 
16. Система та організація діяльності Служби безпеки України. 
17. Кадри органів Служби безпеки України. 
18. Основні повноваження (права та обов’язки) працівників Служби безпеки 
України. 

19. Основні поняття, принципи та організаційні форми діяльності адвокатури. 
20. Види адвокатської діяльності. 
21. Вимоги, що ставляться до адвоката та його помічника. 
22. Права та обов’язки адвоката. 
23. Поняття попереднього розслідування та його форми. 
24. Органи дізнання в Україні. 
25. Органи досудового слідства в Україні. 
26. Правова регламентація надання безкоштовної правової допомоги в Україні. 
27. Органи та особи, уповноважені надавати правову допомогу в Україні. 
28. Поняття та види актів прокурорського реагування. 
29. Зміст та наслідки принесення протесту прокурором. 
30. Зміст та наслідки принесення подання прокурором. 
31. Зміст та наслідки винесення постанови прокурором. 
32. Зміст та наслідки вчинення припису прокурором. 
33. Атестація працівників прокуратури та її наслідки. 
34. Порядок призначення та правовий статус Генерального прокурора України. 
35. Правова регламентація, поняття та загальна характеристика здійснення 
виконавчого провадження в Україні. 

36. Загальні правила вчинення нотаріальних дій. 
37. Правова регламентація та порядок застосування спеціальних засобів 
працівниками органів внутрішніх справ та правоохоронних оргпнів спеціального 
призначення.. 

38. Спецслужби у зарубіжних країнах. 
39.  Поняття, види та правова регламентація здійснення демократичного цивільного 
контролю над Воєнною організацією та правоохоронними органами України. 

40. Суб’єкти та об’єкти демократичного цивільного контролю в Україні. 
41. Компетенція міліції у здійсненні дізнання та досудового слідства. 
42. Компетенція прокуратури зі здійснення досудового слідства. 
43. Компетенція податкової міліції зі здійснення дізнання та досудового слідства. 
44. Компетенція органів безпеки зі здійснення дізнання та досудового слідства. 
45. Поняття, форми та правова регламентація здійснення оперативно-розшукової 
діяльності в Україні. 
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ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕМ ДЛЯ НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ 
 

1. Міжнародно-правові стандарти у здійсненні правоохоронної діяльності. 
2. Ознаки та система правоохоронних органів України. 
3. Принцип верховенства права у діяльності судових та правоохоронних органів України. 
4. Роль та повноваження Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у 

здійсненні правоохоронної діяльності. 
5. Правові аспекти використання державної та інших мов у судочинстві України. 
6. Реформування судової системи України. 
7. Реформування системи та компетенції третейських судів в Україні. 
8. Поняття, види та форми конституційного контролю. 
9. Принципи конституційного судочинства. 
10. Правова природа, роль та обов’язковість актів Конституційного суду України. 
11. Реалії та проблемні питання участі народних засідателів та присяжних у здійсненні 

правосуддя в Україні. 
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12. Форми участі народу та його компетенція у здійснені правосуддя в зарубіжних країнах. 
13. Порядок притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності в Україні. 
14. Правовий статус Вищої ради юстиції. 
15. Принцип недоторканості суддів в Україні та зарубіжних країнах: порівняльно-правовий 

аналіз реалій та перспектив реформування. 
16. Історія виникнення та етапи розвитку прокуратури в Україні: з Київської Русі до 

проголошення незалежності України. 
17. Історія виникнення та етапи розвитку прокуратури у світі. 
18. Розвиток прокуратури в роки незалежності України. 
19. Перспективи реформування інституту прокуратури в Україні. 
20. Місце української прокуратури у системі поділу влад. 
21. Структура та напрямки діяльності Міністерства юстиції України. 
22. Перспективи реформування державної виконавчої служби в Україні. 
23. Приватна та державна виконавча служба у зарубіжних країнах. 
24. Система органів юстиції в Україні. 
25. Кадри органів юстиції в Україні. 
26. Історія виникнення та розвитку нотаріату у світі та Україні. 
27. Перспективи реформування нотаріату в Україні. 
28. Сучасні системи нотаріату: латинський та англосаксонський нотаріат. 
29. Місце та роль органів нотаріату в правовій системі України. 
30. Сучасні та актуальні проблеми діяльності інституту нотаріату в Україні. 
31. Правове положення нотаріуса в Україні та в зарубіжних країнах. 
32. Національне Центральне бюро Інтерполу в Україні: правовий статус. 
33. Міжнародні стандарти незалежності суддів. 
34. Міліція як орган дізнання та досудового слідства. 
35. Види та компетенція спецслужб у зарубіжних країнах. 
36. Демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією та правоохоронними 

органами України. 
37. Правовий статус та компетенція Служби зовнішньої розвідки України. 
38. Правовий статус та компетенція Управління державної охорони України. 
39. Правовий статус та компетенція Державної служби спецзв’язку та захисту інформації 

України. 
40. Проблеми дотримання основних прав і свобод людини в діяльності правоохоронних 

органів спеціального призначення. 
41. Функція прокуратури зі здійснення досудового слідства: реалії та перспективи 

реформування. 
42. Органи, уповноважені здійснювати оперативно-розшукову діяльність в Україні, та їх 

повноваження. 
43. Порядок здійснення оперативно-розшукової діяльності в Україні. 
44. Правовий статус та компетенція Державної автомобільної інспекції України. 
45. Правові основи здійснення детективної діяльності в Україні. 
46. Поняття, зміст та межі адвокатської таємниці. 
47. Процесуальні форми участі та особливості підтвердження повноважень адвоката у 

кримінальному процесі України. 
48. Процесуальні форми участі та особливості підтвердження повноважень адвоката у 

цивільному судочинстві України. 
49. Процесуальні форми участі та особливості підтвердження повноважень адвоката у 

адміністративному судочинстві України. 
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50. Зміст, реалізація конституційного принципу (права) вільного вибору захисника своїх прав 
та перспективи його реформування. 

51. Участь адвоката у конституційному судочинстві України. 
52. Процесуальні форми участі та особливості підтвердження повноважень адвоката у 

провадженні у справах про адміністративні правопорушення. 
53. Апеляційні суди в  України. 
54. Вищі спеціалізовані суди в Україні. 
55. Європейський суд з прав людини як орган захисту прав українських громадян. 
56. Право на звернення та юрисдикція Європейського суду з прав людини. 
57. Правозахисна діяльність Організації Об’єднаних Націй. 
58. Правозахисна діяльність під егідою Ради Європи. 
59. Правозахисні утворення під егідою Співдружності незалежних держав.  
60.  Правовий статус Державної судової адміністрації України. 
61.  Правовий статус та організація діяльності Служби безпеки України. 
62. Принцип презумпції невинуватості – принцип правосуддя в Україні. 
63. Верховний Суд України. 
64. Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. 
65. Організаційне забезпечення діяльності судів. 
66. Національна школа суддів України 
67. Судова система Федеративної Республіки Німеччина. 
68. Участь представників громадськості у здійсненні правосуддя. 
69. Кваліфікаційні комісії суддів. 
70.  Вища рада юстиції. 
71. Кваліфікаційна атестація суддів. 
72. Судова система у Великобританії 
73. Судова система у Франції. 
74. Судова система у Сполучених Штатах Америки. 
75. Місцеві суди в Україні. 
76.Органи суддівського самоврядування в Україні. 
77.Правовий статус суддів в Україні. 

 
 

 
 
 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО НАПИСАННЯ, ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ 
КУРСОВИХ РОБІТ 

 
Виконання курсових робіь для студентів економіко-правового факультету є необхідним і 

найважливішим етапом поглиблення і закріплення теоретичних і практичних знань з навчальної 
дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів в Україні» у Одеському 
національному унівепрситеті ім. І.І. Мечникова. Згідно навчального плану економіко-правового 
факультету курсова робота з «Організації судових та правоохоронних органів в Україні» 
виконується на основі діючого законодавства України. 

Курсова робота є важливим підготовчим етапом у підготовці до державних іспитів та 
написання дипломної роботи. 

Оскільки Конституція України має найвищу юридичну чинність, а її норми є нормами прямої 
дії, то висвітлення організації та діяльності конкретного судового чи правоохоронного органу 
повинне починатися з аналізу положень Конституції України. 
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При виконанні курсової роботи рекомендується використовувати не тільки спеціальну 
літературу, а й матеріали судової практики, пропозиції щодо внесення змін у законодавство. 
Особливу увагу варто приділити Рішенням та Висновкам  Конституційного Суду України, 
постановам Пленуму Верховного Суду України, роз’ясненням та постановам пленумів Вищого 
господарського Суду України, Вищого адміністративного Суду України, Вищого спеціалізованого 
суду України з розгляду цивільних  і кримінальних справ, де містяться важливі тлумачення та 
розяснення з питань тлумачення і застосування чинного матеріального та процесуального 
законодавства. 

У курсовій роботі повинна знайти відображення, крім відповідних вказівок, і судова практики 
з конкретних справ, якщо в курсовій роботі питання торкаються процесуальних норм. При цьому 
може бути використано практику вирішення справ юрисдикційними органами на місцях або 
матеріали судової практики, опубліковані у таких спеціалізованих виданнях, як «Вісник 
Верховного Суду України», «Вісник господарського судочинства», «Вісник Вищого 
адміністративного Суду України», «Вісник Державної судової адміністрації України», «Вісник 
прокуратури України», «Нотаріат для вас», «Юридична Україна», «Бюлетень законодавства і 
юридичної практики», «Право України», «Підприємництво, господарство і право», «Судова 
апеляція», «Юридична практика», «Юридичний вісник України», «Вісник Одеського 
національного університету», «Вестник Одесской адвокатуры», «Судова практика», «Суддівське 
самоврядування», «Вісник Конституційного Суду України», «Санація та банкрутство», «Цивільне 
судочинство. Судова практика у цивільних справах», «Адмініфстративне судочинство. Судова 
практика в адміністративних справах», «Господарське судочинство. Судова практика у 
господарських справах», «Судовий випуск – Юридична практика», «Український адвокат», 
«Український юрист», «Новые нормативные акты» та ін. 

Приклади із судової практики повинні викладатися лаконічно і стосуватися конкретної 
ситуації, зазначеної в курсовій роботі. 

Для самоконтролю і правильного розподілу часу студент разом з керівником складає 
календарний план виконання роботи. 

У процесі виконання курсової роботи студенти самостійно підбирають необхідну 
інформацію, здійснюють її обробку, обгрунтовують і аргументують ті чи інші пропозиції і 
висновки. 

Процес виконання курсової роботи включає такі послідовні етапи: 
- вибір теми курсової роботи; 
- вивчення спеціальної літератури з обраної теми; 
- збір і систематизація основної інформації з теми курсової роботи; 
-аналіз зібраних матеріалів; 
- обгрунтування висновків і пропозицій; 
- оформлення курсової роботи; 
- здача курсової роботи на рецензію та її захист. 
Студенти повинні враховувати необхідність та важливість усіх перерахованих етапів, 

плануючи послідовність і обов’язкове виконання курсової роботи в термін, визначений викладачем 
відповідно до навчального плану. 

Студенти, що не виконали курсову роботу у встановлений викладачем термін чи одержали 
незадовільну оцінку за неї, до екзаменаційної сесії не допускаються. 

Вибір теми курсової роботи.   
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ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«ОРГАНІЗАЦІЯ СУДОВИХ ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ В УКРАЇНІ» 

 
1. Правоохоронна діяльність: її ознаки, поняття і завдання. 
2. Основні функції правоохоронної діяльності. 
3. Загальна характеристика органів, які виконують правоохоронну діяльність. 
4. Предмет та система курсу „Організація судових та правоохоронних органів” 
5. Співвідношення дисципліни „Організація судових та правоохоронних органів” з іншими 
навчальними дисциплінами. 

6. Законодавчі та інші нормативно-правові акти, які регламентують правоохоронну 
діяльність та устрій відповідних органів. 

7. Судова влада, її поняття та співвідношення з іншими гілками влади. 
8. Суд як орган судової влади. 
9. Поняття і ознаки правосуддя. 
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10. Принцип законності правосуддя. 
11. Поняття та загальна характеристика принципів правосуддя. 
12. Принцип здійснення правосуддя виключно судами. 
13. Принцип забезпечення законності, компетентності та безсторонності суду. 
14. Принцип незалежності суддів та підпорядкування їх тільки закону. 
15. Принцип виконання правосуддя на засадах рівності всіх перед законом та судом. 
16. Забезпечення права громадян на судових захист. 
17. Принцип рівності сторін та його особливості. 
18. Забезпечення підозрюваному, обвинуваченому та підсудному права на захист. 
19. Принцип презумпції невинуватості. 
20. Принцип публічності (гласності) судового процесу. 
21. Принцип забезпечення доведеності провини. 
22. Принцип національної мови судочинства. 
23. Участь представників народу у здійсненні правосуддя. 
24.  Поняття та ознаки судової системи України. 
25. Судові інстанції. 
26. Місцеві суди в Україні. 
27. Апеляційні суди в  України. 
28. Вищі спеціалізовані суди. 
29. Верховний Суд України. 
30. Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. 
31. Організаційне забезпечення діяльності судів. 
32. Національна школа суддів України 
33. Організація діяльності та повноваження Конституційного Суду України. 
34. Правове положення (статус) суддів Конституційного суду України. 
35. Конституційне провадження (судочинство). 
36. Поняття та загальна характеристика правового статусу суддів України. 
37. Вимоги до кандидатів на суддівські посади. 
38. Порядок призначення та обрання суддів. 
39. Основні гарантії незалежності суддів. 
40. Участь представників громадськості у здійсненні правосуддя. 
41. Кваліфікаційні комісії суддів. 
42.  Вища рада юстиції. 
43. Кваліфікаційна атестація суддів. 
44. Дисциплінарна відповідальність суддів. 
45. Органи суддівського самоврядування. 
46. Помічники суддів та судові розпорядники: правовий статус. 
47. Основні функції Міністерства юстиції України. 
48. Система органів юстиції та структура Міністерства  юстиції України. 
49. Державна виконавча служба в системі органів Міністерства юстиції України. 
50. Нотаріат в Україні, види нотаріальних дій. 
51. Державна та приватна нотаріальна діяльність. 
52. Основні права та обов’язки нотаріусів. 
53. Поняття прокурорського нагляду як різновиду правоохоронної діяльності. 
54. Основні напрямки діяльності (функції) органів прокуратури. 
55.Принципи організації та діяльності прокуратури. 
56. Підтримання державного обвинувачення прокурором в суді. 
57. Представництво інтересів громадянина або держави прокурором у суді. 
58. Система та структура органів прокуратури України. 
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59. Кадри органів прокуратури. 
60. Органи внутрішніх справ у системі правоохоронних органів України. 
61. Система та структура органів внутрішніх справ. 
62. Основні напрямки діяльності органів внутрішніх справ. 
63. Завдання і принципи діяльності міліції України. 
64. Обов’язки та права міліції. 
65. Служба зовнішньої розвідки України як правоохоронний орган спеціального призначення. 
66. Служба безпеки України в системі правоохоронних органів України. 
67. Завдання та засади діяльності Служби безпеки України. 
68. Система та організація діяльності Служби безпеки України. 
69. Кадри органів Служби безпеки України. 
70. Основні повноваження (права та обов’язки) працівників Служби безпеки України. 
71. Основні поняття, принципи та організаційні форми діяльності адвокатури. 
72. Види адвокатської діяльності. 
73. Вимоги, що ставляться до адвоката та його помічника. 
74. Права та обов’язки адвоката. 
75. Поняття попереднього розслідування та його форми. 
76. Органи дізнання в Україні. 
77. Органи досудового слідства в Україні. 
78. Ієрархія джерел права, що регулюють правоохоронну та судову діяльність, їх загальна 
характеристика. 

79. Міжнародні договори, що регламентують здійснення судової та правоохоронної 
діяльності в Україні. 

80. Правова регламентація надання безкоштовної правової допомоги в Україні. 
81. Органи та особи, уповноважені надавати правову допомогу в Україні. 
82. Правовий статус, функції та повноваження Уповноваженого Верховної Ради України з 
прав людини. 

83. Зміст принципу верховенства права у судовій та правоохоронній діяльності. 
84. Поняття, види та компетенція третейських судів. 
85. Поняття, види та компетенція арбітражів. 
86. Поняття та компетенція Міжнародного арбітражного суду та Морської арбітражної 
комісії. 

87. Загальна характеристика напрямків реформування судової системи України. 
88. Види та форми конституційного контролю, що здійснюються Конституційним Судом 
України. 

89. Критерії класифікації принципів правосуддя. 
90. Принципи конституційного судочинства. 
91. Види судочинства, судові інстанції та категорії справ, в яких народні засідателі беруть 
участь у здійсненні правосуддя. 

92. Правовий статус та компетенція присяжних в Україні. 
93. Соціальні та матеріальні гарантії незалежності суддів. 
94. Професійні гарантії незалежності суддів. 
95. Поняття та види актів прокурорського реагування. 
96. Зміст та наслідки принесення протесту прокурором. 
97. Зміст та наслідки принесення подання прокурором. 
98. Зміст та наслідки винесення постанови прокурором. 
99. Зміст та наслідки вчинення припису прокурором. 
100. Атестація працівників прокуратури та її наслідки. 
101. Система, структура та компетенція спеціалізованих прокуратур. 
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102. Місце прокуратури України у системі поділу влад. 
103. Порядок призначення та правовий статус Генерального прокурора України. 
104. Правова регламентація, поняття та загальна характеристика здійснення виконавчого 
провадження в Україні. 

105. Загальні правила вчинення нотаріальних дій. 
106. Правова регламентація та порядок застосування спеціальних засобів працівниками 
органів внутрішніх справ та правоохоронних оргпнів спеціального призначення.. 

107. Спецслужби у зарубіжних країнах. 
108.  Поняття, види та правова регламентація здійснення демократичного цивільного 
контролю над Воєнною організацією та правоохоронними органами України. 

109. Суб’єкти та об’єкти демократичного цивільного контролю в Україні. 
110. Компетенція міліції у здійсненні дізнання та досудового слідства. 
111. Компетенція прокуратури зі здійснення досудового слідства. 
112. Компетенція податкової міліції зі здійснення дізнання та досудового слідства. 
113. Компетенція органів безпеки зі здійснення дізнання та досудового слідства. 
114. Поняття, форми та правова регламентація здійснення оперативно-розшукової 
діяльності в Україні. 

115. Принцип колегіального та одноособового розгляду справ у судах. 
116. Принцип змагальності сторін та проблеми його реалізації у деяких видах 
судочинства України. 

117. Правовий статус та компетенція Ради національної безпеки та оборони України як 
правоохоронного органу. 

118. Правовий статус та компетенція Комітету Верховної Ради України з питань боротьби 
з організованою злочинністю і корупцією. 

119. Правовий статус та компетенція Комітету Верховної Ради України з питань 
правосуддя. 

120. Поняття, зміст та межі адвокатської таємниці. 
121. Випадки обов’язкової участі захисника у кримінальному процесі України. 
122. Документи, якими підтверджуються повноваження адвокатів у різних видах 
судочинства. 

123. Процесуальні форми участі адвоката у цивільному, адміністративному, 
кримінальному, господарському, конституційному судочинстві та  у провадженні справ 
про адміністративні правопорушення. 

124. Зміст конституційного принципу (права) вільного вибору захисника своїх прав. 
125. Європейський суд з прав людини як орган захисту прав українських громадян. 
126. Право на звернення та юрисдикція Європейського суду з прав людини. 
127. Правозахисна діяльність Організації Об’єднаних Націй. 
128. Правозахисна діяльність під егідою Ради Європи. 
129. Правозахисні утворення під егідою Співдружності незалежних держав.  
130. Судова ланка. 
131. Поняття та ознаки правоохоронного органу спеціального призначення; 
співвідношення термінів «правоохоронний орган спеціального призначення», «орган 
безпеки», «розвідувальні органи». 

132. Система правоохоронних органів спеціального призначення. 
133. Кадри правоохоронних органів спеціального призначення та правовий статус осіб, 
які співпрацюють з правоохоронними органами спеціального призначення. 

134. Принципи організації та діяльності правоохоронних органів спеціального 
призначення. 
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135. Державна прикордонна служба України як правоохоронний орагн спеціального 
призначення. 

136. Військова служба правопорядку у Збройних Силах України як правоохоронний орган 
спеціального призначення. 

137. Управління державної охорони України як правоохоронний орган спеціального 
призначення. 

138. Державна служба спеціального звязку та захисту інформації України як 
правоохоронний орган спеціального призначення. 

139. Поняття, ознаки та система правоохоронних органів України. 
140. Правовий статус та компетенція Внутрішніх військ України. 
141. Відповідальність працівників правоохоронних органів спеціального призначення. 
142. Правовий статус та компетенція Комітету з питань законодавчого забезпечення 
правоохоронної діяльності. 

143. Правовий статус та компетенція Комітету з питань національної безпеки і оборони. 
144. Права та обов’язки державних виконавців. 
145. Судова система у Великобританії 
146. Судова система у Франції. 
147. Судова система у Сполучених Штатах Америки. 
148. Судова система Федеративної Республіки Німеччина. 
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www.sudovasistema.iatp.org.ua 

30. САЙТ ДЕПАРТАМЕНТУ ДАІ МВС 
УКРАЇНИ 

www.sai.mia.gov.ua 

31. ДЕПАРТАМЕНТ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ 
ОХОРОНИ ПРИ МВС УКРАЇНИ 

www.dso.kiev.ua 

32. РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І 
ОБОРОНИ 

www.rainbow.gov.ua 

33. СТОРІНКА ІНФОРМУВАННЯ ПРО 
ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ЮСТИЦІЇ 

www.informjust.kiev.ua 

34. УКРАЇНСЬКИЙ ПОРТАЛ ПРАКТИКИ 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ 
ЛЮДИНИ 

www.eurocourt.org.ua 

 
   35. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ  www.un.org 
   36. ОБСЄ www.osce.org 

37. РАДА ЄВРОПИ www.coe.int 
38. МІЖНАРОДНИЙ КРИМІНАЛЬНИЙ СУД www.icc-cpi.int 
39. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ 

ЛЮДИНИ 
www.echr.coe.int 

40. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОМІСАР З ПРАВ 
ЛЮДИНИ 

www.commissioner.coe.int 

41. МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ США www.usdoj.gov 
42. МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ ФРАНЦІЇ www.justice.gouv.fr 
43. ЮРИДИЧНИЙ ЖУРНАЛ «ПРАВО 

УКРАЇНИ» 
www.pravoua.com.ua 

44. ГАЗЕТА «ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА» www.yurpractika.com, www.pravo.ua 
45. ЖУРНАЛ «УКРАЇНСЬКИЙ ЮРИСТ» www.jurist.ua 

 
46. ФЕДЕРАЛЬНА ПАЛАТА АДВОКАТІВ 

РОСІЇ 
http://advpalata.ru 
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