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ВСТУП 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Судові та правоохоронні 

органи» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахового 

молодшого бакалавра за спеціальністю 081 «Право».  
  

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є питання, що стосуються організації, 

структури та функцій суду, прокуратури, органів внутрішніх справ,  досудового 

розслідування, юстиції, адвокатури, нотаріату тощо, взаємодія з іншими державними і 

громадськими формуваннями. 

 

Статус навчальної дисципліни у структурі освітньо-професійної програми: обов’язкова  

Пререквізити навчальної дисципліни: шкільний курс «Правознавство». 

Кореквізити: “Теорія держави та права”, “Юридична деонтологія”, “Міжнародний захист 

прав людини”. 

Постреквізити : “Конституційне право України”, “Адміністративне право”, навчальна 

практика,“Кримінальне право”,“Адміністративне судочинство”, “Виконавче провадження”, 

“Реєстрація актів цивільного стану”, “Кримінальний процес”,“Цивільний процес”, виробнича 

практика. 

Перлік загальних та фахових компетентностей:  

ЗК 1. Здатність до креативності, абстрактного мислення, аналізу і синтезу. 

ЗК 5. Уміння грамотно і точно формулювати та висловлювати свої позиції, належним чином 

їх обґрунтовувати  

ЗК 8. Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК 9. Уміння працювати як самостійно, так і в команді. 

ЗК 10. Здатність приймати неупереджені, вмотивовані рішення та спромодність забезпечувати 

їх правомірність. 

ЗК 11. Здатність до самоосвіти та навчання протягом усього життя. 

ФК 5. Здатність орієнтуватися у системі нормативно-правових актів та знати основні правила, 

методи, прийоми і засоби юридичної техніки. 

ФК 7. Навички логічного, критичного і системного аналізу правових документів. 

ФК 8. Навички реалізації та застосування норм матеріального та процесуального права. 

ПРН 2. Формування компетенцій, знань пізнавального та світоглядного значення, вмінь і 

навичок самостійного мислення та викладу своїх думок у процесі спілкування, у ході 

вирішення професійних завдань. 

ПРН 5. Набуття необхідних навичок роботи з електронним документообігом (створення, 

редагування, копіювання та обмін документів, а також пошук інформації) в правоохоронних 

органах, на підприємствах, установах, в органах державної влади, а також орієнтуватися в 

сучасних інформаційних технологіях, застосувати ці знання в професійній діяльності; 

сформувати навички користування сучасною комп`ютерною технікою. 

ПРН 10. Формування чіткого уявлення про систему і структуру судових та правоохоронних 

органів, принципи їх організації та діяльності, функції, які вони виконують, взаємодію цих 

органів один з одним, державними органами та громадськими організаціями, їх соціальне 

призначення. 

ПРН 16.  Оволодіння теоретичними знаннями щодо діяльності органів досудового 

розслідування, прокуратури та суду з розкриття та розслідування кримінальних 

правопорушень, їх судового розгляду, виконання судових рішень, а також формування у 

студентів практичних навичок правильного застосування кримінально-процесуального закону 

при проведенні процесуальних дій, прийняття та оформлення процесуальних рішень. 

 

 



 

 

  

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Судова влада в Україні; 

2. Система правоохоронних органів України. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Мета викладання навчальної дисципліни «Судові та правоохоронні органи» - 

познайомити та сформувати загальнотеоретичні знання, дати майбутнім юристам чітке 

уявлення про формування судових та правоохоронних органів, їх систему і структуру, 

принципи їх організації та діяльності, функції, які вони виконують, взаємодію цих органів один 

з одним, державними органами та громадськими організаціями, їх соціальне призначення. 

Особлива увага приділяється судам, оскільки вони наділені повноваженнями по здійсненню 

судової влади. 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Судові та правоохоронні органи» є 

формування у студентів базових знань щодо поняття, характеристики та змісту судової та 

правоохоронної діяльності; кола органів, установ, що мають повноваження по здійсненню цієї 

діяльності, та  характеристика їх компетенції; характеристика статусу посадових осіб, яким 

надано право здійснення цієї діяльності, їх прав, обов'язків та  гарантії діяльності. Оволодіння 

студентами цими знаннями допоможе їм зорієнтуватися у майбутній професії, сформулювати 

уявлення про зміст діяльності кожного правоохоронного органу та виявити індивідуальну 

схильність, зацікавленість тією чи іншою юридичною діяльністю. 

       1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

− мету та форми  правоохоронної діяльності; 

− статус правоохоронних органів в Україні, їх структуру; 

− сутність, принципи організації та  діяльності  судової влади  та характерні ознаки 

судової влади;  

−  судову систему України; 

− принципи побудови, завдання та основні напрямки діяльності органів прокуратури, 

органів внутрішніх справ, органів служби безпеки України, органів юстиції, адвокатури 

та  нотаріату; 

вміти: 

− вільно орієнтуватися в системі нормативно-правових актів, якими регламентується 

діяльність судових та правоохоронних органів; 

− аналізувати й коментувати відповідні нормативні положення; 

− прогнозувати напрямки  реформування правоохоронної системи, зокрема судової; 

− користуватися сучасною науковою і спеціальною літературою, електронними 

юридичними базами даних, іншими інформаційними джерелами.    

 

2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Розділ 1. Судова влада в Україні. 
 

Тема 1. Предмет, система та нормативні джерела курсу «Судові та правоохоронні 
органи» 

Загальна характеристика правоохоронної діяльності: поняття, ознаки, види. Мета та 

зміст правоохоронної діяльності. 

Правоохоронні органи держави: поняття, система та загальна характеристика. 

Специфічні ознаки  правоохоронних органів. Міжнародно-правові вимоги до правоохоронних 

органів та їхніх посадових осіб.  

Предмет і система дисципліни «Судові та правоохоронні органи». Нормативне 

регулювання організації і діяльності правоохоронних органів. Система законодавчих та інших 

нормативних актів, що регламентують організацію і діяльність судових та правоохоронних 

органів, їх класифікація й характеристика. 



 

 

  

 

Тема 2. Судова влада: функції та система  принципів. 

Виникнення та розвиток інституту судової влади. Поняття судової влади, її загальні та 

специфічні  ознаки. Суд як орган судової влади. Судді як носії судової влади. Роль судової 

влади у правовій державі. Співвідношення судової влади із законодавчою та виконавчою. 

Функції судової влади: поняття та ознаки. Судочинство як процесуальна форма 

здійснення судової влади. Міжнародно-правові вимоги до судової процедури. Концепція 

належної правової процедури.  

Поняття та види судочинства. Відмінність судочинства від інших процедур державної 

діяльності. Акти судової влади та їх ознаки. 

Поняття принципів судової влади, їх система та значення. Загальновизнані 

міжнародно-правові принципи судової влади та їх закріплення в законодавстві України.  

Інституціональні принципи судової влади: паритетність; справедливість; законність; 

здійснення судової влади тільки судом; доступність судової влади; незалежність; 

безсторонність; процедурність. 

Організаційні принципи судової влади: єдність судової системи і статусу суддів; 

територіальність; спеціалізація; інстанційність; незалежність суддів; недоторканість суддів; 

незмінюваність суддів; професіоналізму суддів. 

Функціональні принципи судової влади: державна мова судочинства; гласність; 

колегіальний та одноособовий розгляд судових справ; участь народу при здійсненні судової 

влади; рівність сторін; змагальність; презумпція невинуватості; забезпечення 

обвинуваченому, підозрюваному, підсудному права на захист; право на оскарження судового 

рішення; обов’язковість судового рішення.   

 

Тема 3. Судова система України. 

 Поняття судової системи, її характеристика. Міжнародно-правові принципи побудови 

судової системи держави. Принципи побудови судової системи України за Конституцією 

України та Законом України «Про судоустрій та статус суддів». Конституційний суд України. 

Суди загальної юрисдикції.   Поняття «суд» і  «склад суду».  Поняття рівня (ланки) судової 

системи. Поняття судової інстанції. Суди першої інстанції. Апеляційні суди. Суди касаційної 

інстанції.  Апарат суду: структура та функції. Організація роботи апарата суду. 

Верховний Суд - вищий судовий орган у системі судів загальної юрисдикції. Його 

повноваження. Склад Верховного Суду. Пленум Верховного Суду України. Повноваження 

Пленуму Верховного Суду.  Рішення Пленуму, їх види і значення. 

Голова Верховного Суду, його повноваження. Порядок обрання Голови Верховного 

Суду. Строк та повноваження. Заступник Голови Верховного Суду. Порядок заняття посади 

судді Верховного Суду. Організація роботи Верховного Суду. Апарат Верховного Суду.   

Науково-консультативна рада та офіційний друкований орган Верховного Суду. 

   Судовий конституційний контроль та його моделі. Конституційне правосуддя - 

найвища форма конституційного контролю в правовій державі. Статус Конституційного Суду 

України, його завдання й основні принципи діяльності.  Повноваження Конституційного Суду. 

Порядок формування Конституційного Суду. Правовий статус судді Конституційного Суду. 

Голова Конституційного Суду, порядок його обрання, строк повноважень. Колегії суддів   

Конституційного Суду. Постійні та тимчасові комісії Конституційного Суду. Секретаріат 

Конституційного Суду. Архів і бібліотека Конституційного Суду. Конституційне 

провадження. Конституційне подання, звернення та конституційна скарга. Порядок 

конституційного провадження у справі. Рішення та висновки Конституційного суду України.  

 

Тема 4. Правовий статус професійних суддів  та присяжних 

Право на заняття посади судді, вимоги до кандидатів. Порядок призначення на посаду 

судді та звільнення. Відповідальність 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 5. 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, повно важення. Національна школа суддів 

України: статус та повноваження. 
 

Розділ 2. Система правоохоронних органів України. 

 

Тема 6. Органи прокуратури України. 

 

Місце прокуратури в системі розподілу державної влади. Виникнення, становлення і 

розвиток 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. Прокурорське 

самоврядування. Органи, що забезпечують діяльність прокуратури. 

 

Тема 7. Система органів Міністерства  внутрішніх справ України. 

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 8. Органи досудового розслідування та оперативно-розшукової діяльності 
Оперативно-розшукова діяльність: поняття, система органів, їх завдання і компетенція. 

Досудове розслідування: поняття, форми. Органи досудового розслідування, їх система, 

завдання і компетенція. Поняття та види слідчих дій. Форми закінчення досудового 

розслідування. Структура слідчого апарату. Правовий статус слідчого. Керівник органу 

досудового розслідування, його повноваження. 

Тема 9. Органи Служби Безпеки України. 

Завдання, система, основні напрямки діяльності органів Служби безпеки України. 

Організація діяльності Служби безпеки України. Повноваження Служби безпеки України. 

Правоохоронна функція Служби безпеки України. Вимоги до осіб, які приймаються на службу 

до органів СБУ. Кадри органів Служби безпеки України. Контроль і нагляд за діяльністю  

Служби безпеки України.  

Тема 10. 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 11. Органи  та установи юстиції України. 

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 12. Нотаріат в Україні. 

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 гарантії її 

дотримання. 

 

Тема  13.  Адвокатура України. 

Поняття та сутність інституту адвокатури. Правове регулювання адвокатської 

діяльності. Принципи адвокатської діяльності. Правовий статус адвоката: порядок набуття, 

права та обов’язки. Правовий статус помічника адвоката Організаційні форми діяльності 

адвокатури. Єдиний реєстр адвокатів. Спілки та асоціації адвокатів. Види адвокатської 

діяльності. Адвокатська таємниця. Основні принципи адвокатської етики. Гарантії 

адвокатської діяльності. Дисциплінарна відповідальність адвокатів. Кваліфікаційно-

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

допомога: види, право на надання та отримання. 
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6. Бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого - 

http://www.library.nulau.edu.ua 

 

4. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ  

Вивчення дисципліни завершується складанням заліку. На заліку  студент має змогу 

отримати 60 б. 

 Лінк на нормативні документи, що регламентують проведення поточного та підсумкового 

контролів знань студентів : http://plc.nlu.edu.ua 

5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ: 

Поточний контроль знань студентів включає:  контроль якості засвоєння студентами 

програмного матеріалу навчальної дисципліни на практичних заняттях. У ході практичного 

заняття студент може отримати оцінку за чотирибальною шкалою (2, 3, 4, 5). Впродовж 

семестру студенти виконують завдання для самостійної роботи (підготовка презентації, есе, 

реферату, бзнес-проєкту тощо). Загальні вимоги до студента:  

http://vkdka.org/
http://www.minjust.gov.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1150-20#Text


 

 

  

- студент повинен дотримуватися Кодексу академічної етики; 

- списування під час самостійних та контрольних робіт заборонені (у т.ч. із використанням 

мобільних телефонів та планшетів);  

- роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу 

оцінку;  

- відвідування занять є обов’язковим (за об’єктивних причин навчання може відбуватись 

індивідуально, в онлайн формі за погодженням із заступником директора з навчально-

виховної роботи). Під час аудиторних занять дозволяється використовувати ґаджети тільки у 

навчальних цілях. Дозволяється користуватися електронними ґаджетами (ноутбуки, планшети 

тощо) для ведення конспектів лекцій та відстеження законодавчих новинк національного та 

міжнародного законодавства. 

Контроль якості засвоєння студентами програмного матеріалу навчальної дисципліни на 

практичних заняттях із застосуванням таких засобів: усне, письмове або експрес-опитування, 

виконання тестових завдань, вирішення практичних завдань або задач, участь у розробці 

кейсу,підготовка і захист есе або реферату за ініціативи студента.  

 

 

 

 


