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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Навчальна дисципліна “Судові та правоохоронні органи України”
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 адміністративне право, кримінальне та цивільне право, кримінальний і цивільний
процеси, кримінально-виконавче право тощо.
Дисципліна вивчає правоохоронну діяльність як один з основних
напрямків державної діяльності, її відмінні ознаки, ознайомлює із
системою правоохоронних органів, їх завданнями, функціями, принципами організації і діяльності.
Останніми роками в Україні виконано значну роботу з реорганізації правоохоронних органів, приведення їх діяльності у відповідність
із концепцією судово-правової реформи, що здійснюється у країні.
У червні 2002 року набрав чинності Закон України “Про судоустрій України”, з прийняттям якого умовно завершився перший етап
судової реформи. У червні 2001 р., було прийнято пакет законів України, яким внесені доповнення і зміни до чинного законодавства і
таким чином втілені в життя основні, найважливіші конституційні
вимоги стосовно здійснення правосуддя, прокурорського нагляду,
досудового розслідування, діяльності міліції тощо. Етап малої судової реформи засвідчив плідну роботу законодавчої гілки влади щодо
забезпечення передумов для удосконалення основ правоохоронної
діяльності.
З прийняттям Закону України “Про судоустрій України” суттєві
зміни відбулися не тільки в організації і діяльності органів правосуддя, а й в організації діяльності таких правоохоронних органів, як
прокуратура, органи внутрішніх справ, органи юстиції, нотаріат, адвокатура. Дисципліна “Судові та правоохоронні органи України” на
підставі змін у чинному законодавстві та матеріалів судово-правової реформи розглядає ряд основних категорій, понять та інститутів
стосовно певних напрямків правоохоронної діяльності на сучасному
етапі.
Дисципліна “Судові та правоохоронні органи України” називає
основні види органів, які здійснюють правоохоронну діяльність (органи правосуддя, прокуратури, внутрішніх справ, досудового розслі-
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дування, юстиції), і визначає загальні положення щодо їх завдань,
принципів організації і діяльності, структури, компетенції.
Нині у незалежній Україні правоохоронна діяльність розуміється
як система застосування норм права для визначення таких складових
цієї діяльності, як право встановлення, право забезпечення, право
примушення, право відновлення.
Навчальна дисципліна “Судові та правоохоронні органи України”
є невід’ємною складовою навчального плану підготовки правознавців-юристів, що здійснюється у вищих навчальних закладах освіти
юридичного профілю. Вивчаючи цей спецкурс, студенти ознайомлюються з державною діяльністю з охорони права і органами, на які
покладаються обов’язки із забезпечення цієї діяльності, набувають
базових знань для вивчення таких дисциплін, як адміністративне,
цивільне, кримінальне право, прокурорський нагляд, нотаріат в Україні, адвокатура України тощо.
Навчальною програмою передбачено засвоєння зазначеної дисципліни на лекціях і практичних заняттях з метою поглибленого вивчення чинного законодавства, що регламентує правоохоронну діяльність, завдання, функції і принципи організації і діяльності органів,
які забезпечують цей напрям державної діяльності.
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
дисципліни
“СУДОВІ ТА ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ УКРАЇНИ”
№
пор.

Назва змістового модуля і теми

1

2
Змістовий модуль І. Правоохоронна діяльність,
її основні напрямки. Правоохоронні органи. Предмет
дисципліни “Судові та правоохоронні органи України”
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1

Поняття правоохоронної діяльності, її правова основа,
відмінні ознаки та напрямки

2

Правоохоронні органи, їх завдання, принципи організації
та діяльності

3

Предмет дисципліни “Судові та правоохоронні органи
України”, його комплексний характер. Зв’язок цієї
дисципліни з іншими юридичними дисциплінами

1

2
Змістовий модуль ІІ. Загальна характеристика судової
влади

4

Поняття судової влади, її завдання, функції, відмінні ознаки

5

Судова система України, конституційні принципи
її побудови. Характеристика системи судів загальної
юрисдикції, принципи територіальності та спеціалізації
її побудови. Конституційні засади здійснення судочинства

6

Суб’єкти здійснення правосуддя. Професійні судді, порядок
їх призначення та обрання на посаду. Народні засідателі
і присяжні як суб’єкти здійснення правосуддя, особливості
їх діяльності. Органи суддівського самоврядування

7

Конституційний Суд України, його характеристика
як єдиного суду конституційної юрисдикції. Принципи
діяльності Конституційного Суду України,
його повноваження

8

Вища Рада Юстиції України, її конституційний статус,
склад, завдання
Змістовий модуль ІІІ. Прокуратура України

9

Місце прокуратури в системі органів державної влади,
особливості її правового статусу, правова основа діяльності

10

Завдання та принципи організації і діяльності органів
прокуратури. Система органів прокуратури

11

Конституційні функції прокуратури, їх загальна
характеристика. Акти прокурорського реагування
на порушення законності

12

Досудове слідство і нагляд за додержанням і застосуванням
законності, як тимчасові функції діяльності органів
прокуратури
Змістовий модуль IV. Органи внутрішніх справ України

13

Органи внутрішніх справ України, їх місце у системі
правоохоронних органів, система та структура побудови

5

1

2

14

Напрямки діяльності органів внутрішніх справ, принципи
їх організації і діяльності, завдання, повноваження

15

Міліція, як складова системи органів внутрішніх справ,
правова основа та принципи її діяльності, завдання,
повноваження. Діяльність міліції і права громадян. Порядок
і підстави застосування спеціальних засобів, вогнепальної
зброї

16

Функції діяльності міліції, її внутрішня структура.
Кримінальна міліція та міліція громадської безпеки,
їх основні завдання

17

Контроль і нагляд за діяльністю міліції, формування
кадрового складу

18

Внутрішні війська МВС України, їх завдання, повноваження
Змістовий модуль V. Органи досудового розслідування

19

Поняття досудового розслідування, юридична
та правова основи його провадження. Форми досудового
розслідування

20

Загальна характеристика досудового слідства, як провідної
форми досудового розслідування

21

Дізнання, його процесуальні функції, строки провадження,
завдання
Змістовий модуль VІ. Служба безпеки України

22

Місце і роль Служби безпеки України у системі
правоохоронних органів України.

23

Правова основа та принципи діяльності СБУ, її основні
завдання

24

Структурна побудова СБУ, порядок призначення на посаду
голови СБУ. Контроль і нагляд за діяльністю СБУ
Змістовий модуль VІІ. Органи юстиції України

25

6

Правова основа діяльності, структура, завдання та функції
органів юстиції

1

2

26

Основні завдання та повноваження Міністерства Юстиції
України

27

Загальна характеристика діяльності головних управлінь
юстиції в АРК, областях, містах Києві і Севастополі,
районних, районних у містах, міжрайонних управлінь
юстиції

28

Завдання та правове регулювання діяльності служби
державних виконавців щодо забезпечення примусового
виконання судових рішень і рішень інших органів
та посадових осіб
Змістовий модуль VІІІ. Нотаріат в Україні

29

Поняття нотаріату в Україні, предмет та правова основа,
завдання та принципи його діяльності

30

Компетенція нотаріальних органів щодо вчинення
нотаріальних дій. Предметна та територіальна компетенції.
Компетенція державних, приватних нотаріусів,
консульських установ та посадових осіб виконавчих
комітетів місцевих рад щодо вчинення нотаріальних дій

31

Статус нотаріуса. Порядок отримання свідоцтва про право
на зайняття нотаріальною діяльністю, підстави
його анулювання

32

Поняття приватної нотаріальної діяльності, її особливості.
Підстави щодо припинення приватної нотаріальної
діяльності

33

Контроль за діяльністю нотаріусів. Перспективи подальшого
розвитку нотаріальної діяльності
Змістовий модуль ІХ. Адвокатура України

34

Поняття адвокатури України, її конституційний статус,
правова основа та принципи адвокатської діяльності,
її завдання

35

Правовий статус адвоката. Порядок отримання свідоцтва
про право на зайняття адвокатською діяльністю, підстави
його анулювання
7

1

2

36

Форми організації адвокатської діяльності. Професійні
права та обов’язки адвокатів, гарантії їх діяльності

37

Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури, їх склад,
завдання, повноваження. Вища кваліфікаційна комісія
адвокатури України, її склад, повноваження, завдання

38

Правила та принципи адвокатської етики. Значення Правил
адвокатської етики щодо підвищення рівня забезпечення
правової допомоги. Перспективи подальшого розвитку
адвокатури України. Спілка адвокатів, її значення
у підвищенні ролі адвокатури у суспільстві
ЗМІСТ
дисципліни
“СУДОВІ ТА ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ УКРАЇНИ”

Змістовий модуль І. Правоохоронна діяльність, її основні
напрямки. Правоохоронні органи.
Предмет дисципліни “Судові та
правоохоронні органи України”
Тема 1. Поняття правоохоронної діяльності, її правова
основа, відмінні ознаки та напрямки
Поняття та завдання правоохоронної діяльності, її відмінні ознаки. Юридичні заходи впливу що застосовуються при здійсненні
правоохоронної діяльності, характеристика принципів та напрямків
правоохоронної діяльності.
Література [1; 7; 22; 24; 30]
Тема 2. Правоохоронні органи, їх завдання, принципи
організації діяльності
Поняття правоохоронних органів, система, функції та завдання їх
діяльності. Значення принципів єдності, позапартійності, централізації у забезпеченні основної функції правоохоронних органів. Актуальність реформування правоохоронних органів у відповідності із
концепцією судово-правової реформи.
Література [1; 7; 22; 24; 30]
8

Тема 3. Предмет дисципліни “Судові та правоохоронні органи
України”, його комплексний характер. Зв’язок
цієї дисципліни із іншими юридичними дисциплінами
Правова регламентація судової та правоохоронної діяльності.
Особливості характеристики предмету дисципліни, відносно до
напрямків правоохоронної діяльності, його комплексний характер.
Зв’язок дисципліни “Судові та правоохоронні органи України” з дисциплінами Конституційне право, Кримінально-процесуальне право,
Адміністративне право, Теорія держави і права, Кримінальне право.
Література [1; 4; 21; 22; 30]
Змістовий модуль ІІ. Загальна характеристика судової влади
Тема 4. Поняття судової влади, її завдання, функції, відмінні
ознаки
Судова влада – необхідна умова зміцнення державності. Загальна
характеристика судової влади, поняття, функції судової влади їх характеристика. Шляхи здійснення судової влади, поняття правосуддя,
його відмінні ознаки.
Література [1–3; 18; 21–23]
Тема 5. Судова система України, конституційні принципи її
побудови. Характеристика системи судів загальної
юрисдикції, принцип територіальності і спеціалізації
її побудови. Конституційні засади здійснення
судочинства
Судові інстанції, які визначені в Законі України “Про судоустрій
України”.
Судова система України. Юрисдикція судів загальної юрисдикції
і Конституційного Суду України.
Система судів загальної юрисдикції, конституційні принципи її
побудови. Загальні і спеціалізовані суди, їх характеристика. Місцеві,
апеляційні, Вищі спеціалізовані суди України, їх склад, компетенція,
порядок розгляду і вирішення справ.
Верховний Суд України, його місце в системі судів загальної юрисдикції, компетенція, склад, порядок розгляду справ. Пленум Верховного Суду України, його склад, повноваження.
Література [1–3; 18; 21–23; 34]
9

Тема 6. Суб’єкти здійснення правосуддя. Професійні судді,
порядок їх призначення та обрання на посаду. Народні
засідателі та присяжні як суб’єкти здійснення
правосуддя, особливості їх діяльності. Органи
суддівського самоврядування
Конституція України щодо суб’єктів здійснення правосуддя.
Порядок формування корпусу професійних суддів України. Добір
кандидатів на посаду професійних суддів, порядок їх призначення
(обрання) та звільнення з посади. Гарантії незалежності суддів. Недоторканість суддів.
Кваліфікаційні комісії суддів, їх статус, склад, порядок формування, завдання та повноваження. Вища кваліфікаційна комісія суддів
України.
Участь народу у здійсненні правосуддя. Народні засідателі і присяжні, порядок їх залучення для здійснення правосуддя.
Суддівське самоврядування, його завдання і організаційні форми.
З’їзд суддів України, порядок його скликання та обрання делегатів.
Ради суддів України. Організаційне забезпечення діяльності судів загальної юрисдикції.
Література [1–3; 18; 21; 22]
Тема 7. Конституційний Суд України, його характеристика
як єдиного суду конституційної юрисдикції.
Принципи діяльності Конституційного Суду України,
його повноваження
Конституційний Суд України, правова основа та принципи діяльності, завдання, повноваження. Склад Конституційного Суду України, порядок призначення (обрання) суддів та голови цього суду. Форми звернення до Конституційного Суду України, порядок і строки їх
розгляду.
Література [1; 4; 21–24; 28]
Тема 8. Вища Рада юстиції, її конституційний статус,
завдання
Вища Рада юстиції, її завдання щодо формування професійного
корпусу суддів та здійснення дисциплінарного провадження щодо
суддів. Порядок формування складу Вищої Ради юстиції. Особливості діяльності Вищої Ради юстиції.
Література [1; 5; 21–23; 28; 32]
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Змістовий модуль ІІІ. Прокуратура України
Тема 9. Місце прокуратури в системі органів державної
влади, особливості її правового статусу, правова
основа діяльності
Місце прокуратури в системі органів державної влади. Взаємодія
прокуратури з іншими гілками влади та державними органами управління і контролю. Правові засади діяльності органів прокуратури.
Значення наказів, розпоряджень, інструкцій генерального прокурора
України щодо спрямування діяльності органів прокуратури, конкретизації їх завдань на сучасному етапі розвитку суспільства.
Література [1; 2; 6; 8; 18; 22; 24; 25; 36]
Тема 10. Завдання та принципи організації і діяльності
органів прокуратури. Система органів прокуратури
Закон України “Про прокуратуру” щодо визначення завдань прокуратури, принципів її діяльності . Принципи єдності, централізації,
захисту громадян на основі їх рівності перед законом. Принцип незалежності органів прокуратури у здійсненні повноважень. Характеристика принципів гласності, публічності, позапартійності. Система
органів прокуратури, спрямованість їх діяльності.
Література [1; 6; 16; 22; 35; 36]
Тема 11. Конституційні функції прокуратури, їх загальна
характеристика. Акти прокурорського реагування
на порушення законності
Загальна характеристика функцій прокуратури. Галузі прокурорського нагляду, які визначені у Конституції України 1996 р.
Зміст наглядової функції щодо додержанням і застосуванням законів, предмет та завдання такого нагляду, повноваження прокурора
при його здійсненні. Акти прокурорського реагування на порушення
законів, порядок їх винесення та розгляду.
Нагляд за додержанням законів органами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство. Предмет та
завдання здійснення цього нагляду. Обов’язковість вказівок прокурора.
Підтримання державного обвинувачення та представництво інтересів громадянина і держави в суді. Завдання прокурора у досудовому
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процесі, його повноваження. Конкретний зміст функції підтримання
державного обвинувачення в суді. Форми представництва прокурором інтересів громадян і держави в суді.
Література [1; 2; 6; 8; 18]
Тему 12. Досудове слідство і нагляд за додержанням
і застосуванням законності, як тимчасові функції
діяльності органів прокуратури
Перехідні положення Конституції України щодо тимчасових функцій прокуратури. Характеристика досудового слідства в органах
прокуратури. Загальний нагляд за додержанням законів, його визначення в Законі “Про прокуратуру”; значення на сучасному розвитку
суспільства.
Література [1; 6; 16; 22; 25; 26]
Змістовий модуль IV. Органи внутрішніх справ України
Тема 13. Органи внутрішніх справ України, їх місце у системі
правоохоронних органів, система та структурна
побудова
Органи внутрішніх справ – найчисельніші правоохоронні органи
виконавчої влади, на яких покладено основний тягар боротьби із злочинністю та профілактики правопорушень. Міліція та внутрішні війська МВС України складають систему внутрішніх органів України.
Структурна побудова органів внутрішніх справ України пристосована до територіально-адміністративного устрою держави. Структуру
органів внутрішніх справ складають центральні та територіальні органи, що їх очолює Міністерство внутрішніх справ України, яке очолює Міністр внутрішніх справ.
Література [1; 7–9; 16; 22; 24; 30]
Тема 14. Напрямки діяльності внутрішніх справ, принципи
організації, завдання, повноваження
Загальна характеристика діяльності органів внутрішніх справ. Боротьба із злочинністю та забезпечення громадського порядку і громадської безпеки як основні напрямки діяльності органів внутрішніх
справ. Принципи організації діяльності органів внутрішніх справ, їх
єдність. Основний зміст та характеристики принципів централізації,
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єдності та позапартійності. Завдання органів внутрішніх справ, щодо
забезпечення боротьби із злочинністю, захисту прав і законних інтересів громади, власності всіх форм, громадського порядку, громадської безпеки, попередження злочинів та правопорушень.
Література [1; 7–9; 22; 24; 30]
Тема 15. Міліція, як складова системи органів внутрішніх
справ, правова основа та принципи її діяльності,
завдання, повноваження. Діяльність міліції
та права громадян. Порядок і підстави
застосування спеціальних засобів, вогнепальної зброї
Міліція в Україні — державний озброєний орган виконавчої влади,
який захищає життя, здоров’я, права і свободи громадян, власність,
довкілля, інтереси суспільства і держави від протиправних посягань.
Діяльність міліції базується на принципах законності, гуманізму, поваги до особи, соціальної справедливості, взаємодії з трудовими колективами й населенням, позапартійності. Правовою основою діяльності міліції є Конституція України, Закон України “Про міліцію”,
Закон України “Про оперативно-розшукову діяльність”, кримінально-процесуальне законодавство, постанови Кабміну України, Укази
Президента України, відомчі нормативні акти.
Основними завданнями міліції є забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав, свобод і законних інтересів, запобігання
правопорушенням та їх припинення, забезпечення громадського порядку, виявлення, розкриття злочинів, розшук осіб, які їх вчинили,
забезпечення безпеки дорожнього руху, захист власності від злочинних посягань.
Міліція виконує свої завдання неупереджено у точній відповідності до закону. Міліція поважає гідність особи і виявляє до неї гуманне ставлення, захищає права людини незалежно від її соціального
походження, майнового та іншого стану, національної належності.
Міліція тимчасово в межах чинного законодавства має право обмежувати права і свободи громадян, якщо без цього не можуть бути
виконані покладені на неї обов’язки й зобов’язання давати пояснення
громадянам з питань порушення їх прав і свобод.
Порядок та підстави застосування спеціальних засобів вогнепальної зброї.
Література [1; 7–9; 16; 22; 24; 30]
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Тема 16. Функції діяльності міліції, її внутрішніх структур.
Кримінальна міліції та міліція громадської безпеки
З метою виконання покладених на неї завдань, міліція наділена
функціями адміністративної, профілактичної, кримінально-процесуальної, оперативно-розшукової та охоронної (на договірних засадах).
У зв’язку з цим, внутрішня структура міліції складається з підрозділів: кримінальна міліція, міліція громадської безпеки, державна автомобільна інспекція, транспортна міліція, міліція охорони, спеціальні підрозділи міліції.
Кримінальна міліція, до складу якої входять підрозділи карного
розшуку, кримінальної міліції у справах неповнолітніх, боротьби з
незаконним обігом наркотичних речовин, державної служби боротьби з економічною злочинністю, безпосередньо здійснює боротьбу із
злочинністю.
Основне завдання — боротьба із злочинністю, перш за все із організованою злочинністю і корупцією. З цією метою, працівники
кримінальної міліції мають право здійснювати оперативно-розшукову діяльність.
Міліція громадської безпеки забезпечує громадський порядок,
реєстрацію громадян, регулювання порядку виїзду їх за межі України, порядку в’їзду та перебування на території України іноземних громадян тощо. Міліція громадської безпеки складається з підрозділів і
служби охорони громадського порядку, патрульно-постової служби,
реєстраційно-міграційних служб, дозвільної системи, служби дільничних інспекторів міліції.
Література [1; 7–9; 22; 24; 30]
Тема 17. Контроль і нагляд за діяльністю міліції.
Формування кадрового складу
Основний склад міліції складається з працівників, що проходять
державну службу в підрозділах міліції. На службу до міліції приймаються на контрактній основі громадяни, здатні за особистими діловими та моральними якостями, освітнім рівнем, фізичної підготовкою
виконувати покладені на міліцію завдання.
Контроль за діяльністю міліції здійснює Кабмін України, міністр
внутрішніх справ. Нагляд за додержанням законності щодо діяльності міліції здійснюють Генеральний прокурор України та підпорядковані йому прокурори.
Література [1; 7–9; 22; 24; 30]
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Тема 18. Внутрішні війська МВС України, їх завдання,
повноваження
Внутрішні війська МВС України входять до системи органів внутрішніх справ України і підпорядковані Міністру внутрішніх справ України. Правовою основою діяльності внутрішніх військ є Конституція
України, Закон “Про внутрішні війська МВС України”, постанови та
розпорядження Кабміну України, Укази Президента України, нормативні відомчі акти МВС України. Завдання, повноваження і функції
внутрішніх військ, їх структурна побудова та принципи діяльності
чітко визначені в Законі “Про внутрішні війська МВ України”, 1998
року.
Контроль і нагляд за діяльністю внутрішніх військ здійснює відповідно міністр внутрішніх справ України, Генеральний прокурор та
підпорядковані йому прокурори.
Література [1; 7; 14; 22; 24; 30]
Змістовий модуль V. Органи досудового розслідування
Тема 19. Поняття досудового розслідування, юридична та
правова основи його провадження. Форми досудового
розслідування
Досудове розслідування — це одна із стадій кримінального процесу, сутність якої полягає у сурово регламентованої законом діяльності, спрямованої на досягненні мети кримінального судочинства.
Юридична підстава щодо провадження досудового розслідування
— порушення кримінальної справи, правова — Кримінально-процесуальний кодекс України.
Дізнання і досудове слідство, форми досудового розслідування,
які пов’язані завданням і процедурою.
Література [1; 16; 22; 24; 28]
Тема 20. Загальна характеристика досудового слідства,
як провідної форми досудового розслідування.
Система органів досудового слідства в Україні, їх підслідність,
характеристика п’яти видів підслідності. Особливості родової, територіальної та спеціальної підслідності. Строки провадження досудового слідства. Процесуальний статус слідчого і керівника слідчого
підрозділу.
Література [1; 16; 22; 24; 28]
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Тема 21. Дізнання, його процесуальні функції, строки
провадження, завдання
Система органів дізнання, характеристика їх процесуальної функції. Порядок і підстави провадження дізнання у кримінальних справах.
Процесуальний статус працівників дізнання. Строки провадження дізнання у кримінальних справах. Контроль та нагляд за провадженням дізнання при розгляді і вирішенні заяв і повідомлень про
злочин і права порушення, при провадження дізнання у кримінальних справах.
Література [1; 7; 16; 22; 24]
Змістовий модуль VІ.	Служба безпеки України
Тема 22. Місце і роль Служби безпеки України у системі
правоохоронних органів України
Місце і роль Служби безпеки України у системі правоохоронних
органів України. Завдання, принципи та правова основа діяльності
СБУ. Взаємодія СБУ з органами безпеки інших держав. Повноваження органів СБУ, їх права та обов’язки.
Література [1; 7; 11; 16; 22]
Тема 23. Правова основа та принципи діяльності СБУ,
її основні завдання.
Правову основу діяльності СБУ становлять Конституція України,
Закон України “Про Службу безпеки України”, відповідні міжнародні
акти, визначені Україною, постанови, розпорядження Кабміну, Укази Президента України, відомчі нормативні акти. Засади діяльності
СБУ, їх характеристика, завдання.
Література [1; 7; 11; 16; 22]
Тема 24. Структурна побудова СБУ; порядок призначення
на посаду голови СБУ. Контроль і нагляд
за діяльністю СБУ
Система, організація та структурна побудова органів СБУ, їх регіональні органи, особливості утворення. Порядок призначення та звільнення з посади голови СБУ, керівництво та спрямованість діяльності
органів СБУ. Особливості контролю за роботою органів СБУ. Нагляд
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за додержанням законів органами СБУ при провадженні оперативнорозшукової діяльності, дізнання, досудового слідства.
Література [1; 7; 11; 16; 24]
Змістовий модуль VІІ. Органи юстиції України
Тема 25. Правова основа діяльності, структура, завдання
та функції органів юстиції
Положення Постанови Кабінету Міністрів України “Про систему
органів юстиції” від 30.04.98 щодо системи органів юстиції України,
їх структури, завдань та функцій. Правова основа діяльності органів
юстиції.
Література [1; 12; 20; 22; 23]
Тема 26. Основні завдання і повноваження Міністерства
юстиції України
Положення про Міністерство юстиції України, затверджене Указом Президента України від 30.12.97 щодо завдань, функцій, основних принципів діяльності Міністерства юстиції України.
Загальна характеристика Мінюсту України як центрального органу виконавчої влади та правового органу у забезпеченні реалізації
державної правової політики .
Координація Мінюстом нормотворчої діяльності в центральних
органах виконавчої влади та роботи з адаптації законодавства України до законодавств Європейського Союзу.
Література [1; 12; 13; 24]
Тема 27. Загальна характеристика діяльності головних
управлінь юстиції в АРК, областях, містах Києві
та Севастополі, районних, районних в містах,
міжрайонних управлінь юстиції
Завдання, повноваження та компетенція головних управлінь юстиції в АРК, областях, містах Києві та Севастополі, їх участь в організації здійснення державної правової політики, здійснення державної
реєстрації нормативно-правових актів, легалізації місцевих об’єднань
громадян та реєстрації інших юридичних осіб, здійсненні методичного керівництва правовою роботою, організацією і контроль за роботою нотаріату.
Література [1; 12; 13; 24]
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Тема 28. Завдання та правове регулювання діяльності
служби державних виконавців щодо забезпечення
примусового виконання судових рішень і рішень
інших органів і посадових осіб
Правова основа та завдання діяльності державної виконавчої
служби, її завдання, організація забезпечення роботи. Закон України “Про виконавче провадження” щодо переліку рішень що підлягають примусовому виконанню. Повноваження державних виконавців,
контроль за їх діяльністю.
Література [1; 13; 21; 24]
Змістовий модуль VІІІ. Нотаріат в Україні
Тема 29. Поняття нотаріату в Україні, предмет та правова
основа, завдання та принципи його діяльності
Поняття нотаріату. Предмет, завдання, принципи і функції нотаріальної діяльності. Нотаріус, його правовий статус. Права і
обов’язки нотаріуса. Організаційна структура побудови нотаріату в
Україні.
Загальна характеристика принципів нотаріальної діяльності.
Значення принципів таємниці вчинення нотаріальних дій та диспозитивності у забезпеченні завдання нотаріальної діяльності щодо
правового забезпечення захисту прав і законних інтересів громадян
і юридичних осіб.
Література [1; 12; 17; 19; 22]
Тема 30. Компетенція нотаріальних органів щодо вчинення
нотаріальних дій. Предметна та територіальна
компетенції. Компетенція державних, приватних
нотаріусів, консульських установ та посадових осіб
виконавчих комітетів місцевих рад щодо вчинення
нотаріальних дій
Поняття компетенції нотаріальних органів щодо вчинення нотаріальних дій. Предметна та територіальна компетенція. Компетенція державних, приватних нотаріусів, консульських установ та
посадових осіб виконавчих комітетів місцевих рад щодо вчинення
нотаріальних дій.

18

Нормативно-правові акти, які на сучасному етапі визначають
компетенцію державних і приватних нотаріусів. Нотаріальні дії, що
віднесені до предметної компетенції нотаріусів новим Цивільним кодексом України, який набув чинності 1 січня 2004 року.
Обмеження у компетенції приватних нотаріусів, правове визначення цього питання. Компетенція консульських установ та посадових осіб виконавчих комітетів сільських та селищних рад. Закон
України “Про нотаріат” щодо визначення територіальної компетенції
нотаріальних органів щодо вчинення нотаріальних дій.
Література [1; 12; 17; 20; 22]
Тема 31. Статус нотаріуса. Порядок отримання свідоцтва
про право на зайняття нотаріальною діяльністю,
підстави його анулювання
Вимоги закону до осіб, які мають намір займатися нотаріальною
діяльністю. Правовий статус нотаріуса. Стажування осіб, які мають
намір займатися нотаріальною діяльністю. Кваліфікаційна комісія
нотаріату; підстави та порядок одержання свідоцтва про право на
зайняття нотаріальною діяльністю. Підстави його анулювання; порядок оскарження рішення щодо анулювання свідоцтва про право
на зайняття нотаріальною діяльністю. Вища кваліфікаційна комісія
нотаріату, її повноваження. Державні нотаріальні контори. Державні
нотаріальні архіви, їх повноваження.
Література [1; 12; 20; 22]
Тема 32. Поняття приватної нотаріальної діяльності,
її особливості. Підстави щодо припинення приватної
нотаріальної діяльності
Поняття приватної нотаріальної діяльності, її відмінні ознаки.
Сутність положень щодо самофінансування нотаріальної діяльності
та особливості матеріальної відповідальності за можливо заподіяну
шкоду. Страхова застава, договір службового страхування. Порядок
реєстрації приватної нотаріальної діяльності. Підстави щодо припинення приватної нотаріальної діяльності. Предметна компетенція
приватних нотаріусів на момент прийняття Закону України “Про нотаріат” і на сучасному етапі.
Література [1; 12; 17; 20; 22; 24]
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Тема 33. Контроль за діяльністю нотаріусів. Перспективи
подальшого розвитку нотаріальної діяльності
Роль держави в організації нотаріальної діяльності, її відповідальність за вірогідність посвідчення нотаріусами прав і фактів, що мають
юридичне значення. Роль органів юстиції у здійсненні контролю за
нотаріальною діяльністю та визначенні професійного рівня осіб, які
мають намір займатися нотаріальною діяльністю.
Значення нотаріальної діяльності у цивільному обігу, необхідність
подальшого удосконалення цієї діяльності. Положення проекту нового Закону України “Про нотаріат” щодо підвищення ролі і значення нотаріату у реалізації важливих питань господарської діяльності,
правового забезпечення захисту прав і законних інтересів громадян і
суспільства.
Література [1; 12; 17; 20; 22; 24]
Змістовий модуль ІХ. Адвокатура України
Тема 34. Поняття адвокатури України, її конституційний
статус, правова основа та принципи адвокатської
діяльності, її завдання
Конституція України щодо ролі адвокатури у правовому забезпеченні захисту прав і законних інтересів громадян. Поняття адвокатури, правове регулювання її діяльності, завдання адвокатської
діяльності. Характеристика принципів діяльності адвокатури. Роль
принципу незалежності у забезпеченні адвокатурою її основної функції щодо захисту від обвинувачення у кримінальному провадженні
та процесуальному представництві інтересів фізичних і юридичних
осіб у цивільному провадженні.
Література [1; 2; 10; 16; 17; 22; 24; 25; 28]
Тема 35. Правовий статус адвоката. Порядок отримання
свідоцтва про право на зайняття адвокатською
діяльністю, підстави його анулювання
Законодавство про адвокатуру щодо вимог до посади адвоката.
Правовий статус адвоката. Порядок визначення професійного рівня
осіб, які мають намір займатися адвокатською діяльністю, одержання
свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю, підстави
його анулювання. Присяга адвоката. Помічник адвоката, особливості
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його процесуального статусу. Значення принципу конфіденційності
щодо виконання основної функції адвоката, спрямованої на захист
від обвинувачення у кримінальному провадженні.
Література [1; 2; 10; 16; 17; 22; 24; 25]
Тема 36. Форми організації адвокатської діяльності.
Професійні права та обов’язки адвокатів, гарантії
їх діяльності
Законодавство про адвокатуру щодо форм організації адвокатської діяльності. Індивідуальна адвокатська діяльність. Адвокатські
об’єднання, принципи їх утворення, порядок реєстрації. Роль Міністерства юстиції щодо реєстрації адвокатських об’єднань. Професійні
права та обов’язки адвокатів. Гарантії адвокатської діяльності. Указ
Президента України “Про деякі заходи щодо підвищення рівня роботи адвокатури” від 30.09.99 стосовно необхідності забезпечення
гарантії адвокатської діяльності і запровадження Єдиного реєстру
адвокатів України.
Література [1; 2; 10; 22; 25]
Тема 37. Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури,
їх склад, завдання, повноваження. Вища
кваліфікаційна комісія адвокатури України, її склад,
повноваження, завдання
Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури, їх склад, завдання, порядок організації діяльності. Дві палати цих комісій, їх
повноваження. Порядок дисциплінарного провадження щодо адвокатів, види дисциплінарного стягнення, підстави анулювання свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю. Вища кваліфікаційна комісія адвокатури України, її склад, повноваження.
Література [1; 2; 10; 22; 25]
Тема 38. Правила та принципи адвокатської етики. Значення
Правил адвокатської етики щодо підвищення рівня
забезпечення правової допомоги. Перспективи
подальшого розвитку адвокатури України. Спілка
адвокатів, її значення у підвищенні ролі адвокатури
у суспільстві
Правила адвокатської етики як основний орієнтир в удосконаленні діяльності адвокатури. Принципи адвокатської етики, їх ха21

рактеристики і зміст. Спілка адвокатів України, її роль у консолідації
діяльності адвокатів України, підвищенні їх професійного рівня при
наданні правової допомоги, захисті соціальних інтересів адвокатів і
членів їх сімей, поглибленні міжнародних зв’язків з адвокатами інших країн.
Література [1; 10; 22; 25; 28; 37]
ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Відповідно до навчального плану студенти виконують контрольну роботу. Номер варіанта контрольної роботи студент визначає за
останньою цифрою номера своєї залікової книжки. Наприклад, якщо
остання цифра номера залікової книжки “З”, то студент вибирає за
бажанням варіант 3, 13 або 23.
Для послідовного і чіткого викладу матеріалу слід скласти план
роботи.
Під час виконання роботи необхідно використовувати джерела,
наведені в цій навчальній програмі і рекомендовані на лекціях, а також підручники та нормативні акти, що відповідають темі роботи.
Обсяг контрольної роботи не повинен перевищувати 12 сторінок
учнівського зошита. На сторінках потрібно залишити поля для заміток викладача. Наприкінці роботи необхідно навести список використаної літератури, вказати дату виконання і поставити підпис.
Після перевірки викладачем контрольної роботи і одержання позитивної оцінки студент допускається до заліку.
ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
Варіант 1
1. Поняття та відмітні ознаки правоохоронної діяльності, правова
основа її діяльності.
2. Поняття правоохоронних органів.
3. Предмет дисципліни “Судові та правоохоронні органи України”.
Зв’язок цієї дисципліни з іншими юридичними дисциплінами.
Варіант 2
1. Загальна характеристика і поняття судової влади, порядок реалізації, функції, завдання.
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2. Правосуддя, шляхи здійснення правосуддя, відмінні ознаки.
3. Конституційні засади судочинства.
Варіант 3
1. Повноваження та завдання Міністерства юстиції України.
2. Основні завдання Головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областей, м. Києва
м. Севастополя.
3. Районні управління юстиції, їх повноваження, завдання, принципи діяльності.
Варіант 4
1. Вищі спеціалізовані суди України, їх повноваження, види вищих
спеціалізованих судів.
2. Верховний Суд України, його склад, порядок обрання голови
Верховного Суду України. Судові палати Верховного суду України.
3. Пленум Верховного Суду України, роль і значення в організації
здійснення правосуддя.
Варіант 5
1. Суб’єкти здійснення правосуддя, їх загальна характеристика.
Формування корпусу професійних суддів — носіїв судової влади.
Порядок призначення (обрання) суддів на посаду.
2. Система кваліфікаційних комісій суддів, їх статус, види, завдання, повноваження.
3. Суддівське самоврядування в Україні, його організаційні форми,
завдання.
Варіант 6
1. Загальні питання організаційного забезпечення діяльності судів.
2. Державна судова адміністрація, її статус, повноваження; територіальні управління державної судової адміністрації.
3. Академія суддів України. Символи судової влади.
Варіант 7
1. Система органів юстиції України.
2. Основні завдання Міністерства юстиції України.
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3. Державна виконавча служба в системі органів юстиції, її завдання, правова основа діяльності.
Варіант 8
1. Вимоги до осіб, які мають намір займатися нотаріальною діяльністю, порядок їх стажування.
2. Права й обов’язки нотаріуса, обмеженість у вчиненні нотаріальних дій.
3. Підстави відмови у вчиненні нотаріальних дій. Порядок оскарження нотаріальних дій і відмови у їх вчиненні.
Варіант 9
1. Українська нотаріальна палата, її компетенція, завдання.
2. Предметна компетенція державних і приватних нотаріусів щодо
вчинення нотаріальних дій. Предметна компетенція посадових
осіб виконавчих комітетів місцевих рад та консульських установ
щодо вчинення нотаріальних дій. Правове регулювання компетенції вчинення нотаріальних дій нотаріусами України.
Варіант 10
1. Принципи адвокатської діяльності.
2. Організаційні форми адвокатської діяльності в Україні.
3. Види адвокатської діяльності, передбачені чинним законодавством України. Професійні права й обов’язки адвоката під час
здійснення професійної діяльності.
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
1. Предмет дисципліни “Судові та правоохоронні органи України”,
її зв’язок з іншими юридичними дисциплінами.
2. Правоохоронна діяльність, її основні напрямки, завдання, відмітні ознаки.
3. Органи, що здійснюють правоохоронну діяльність. Правова регламентація правоохоронної діяльності.
4. Основні функції правоохоронних органів.
5. Концепція судово-правової реформи, затвердженої Верховною
Радою України 28 квітня 1992 p., її основні завдання з реформування правоохоронних органів. Мала судова реформа.
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6. Поділ державної влади в Україні, визначений ст. 6 Конституції
України. Загальна характеристика і поняття судової влади, її
функції і шляхи реалізації.
7. Поняття правосуддя в Україні. Місце правосуддя у системі правоохоронної діяльності держави.
8. Судова система України, її загальна характеристика, конституційні принципи побудови.
9. Конституційні принципи судочинства.
10. Система судів загальної юрисдикції, її організаційні основи. Порядок утворення судів.
11. Місцеві суди, їх склад, повноваження.
12. Порядок обрання (призначення) суддів на посаду.
13. Апеляційні суди, їх склад, повноваження. Апеляційний суд
України. Склад Апеляційного суду України, його повноваження.
14. Види військових судів, напрямок їх діяльності, повноваження.
15. Суб’єкти судочинства: народні засідателі, присяжні.
16. Вищі спеціалізовані суди, їх види. Повноваження вищих спеціалізованих судів.
17. Верховний Суд України, його склад і повноваження.
18. Судові палати Верховного Суду України, їх повноваження щодо
перегляду справ у касаційному порядку та у порядку виключного
провадження.
19. Пленум Верховного Суду України. Склад Пленуму Верховного
Суду України, повноваження, порядок проведення засідань.
20. Господарські суди України — єдина триланкова система спеціалізованих судів.
21. Місцеві господарські суди, їх склад, повноваження.
22. Апеляційні господарські суди, порядок їх утворення, компетенція.
23. Вищий господарський суд України, його повноваження.
24. Порядок обрання (призначення) суддів господарських судів.
25. Конституційний Суд України, правова регламентація його діяльності, склад Конституційного Суду України.
26. Принципи діяльності Конституційного Суду України. Правовий
статус судді Конституційного Суду України.
27. Повноваження Конституційного Суду України. Форми звертання до Конституційного Суду України. Строки провадження у
справах, що їх розглядає Конституційний Суд України.
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28. Статус суддів. Права й обов’язки суддів при здійсненні правосуддя.
29. Конституція України щодо забезпечення незалежності і недоторканності суддів.
30. Порядок добору кандидатів у судді. Кваліфікаційні комісії суддів,
їх система, повноваження.
31. Характеристика засади судочинства щодо колегіального і одноособового розгляду судових справ.
32. Вища рада юстиції, її склад і повноваження.
33. Органи суддівського самоврядування, їх завдання. Форми суддівського самоврядування.
34. Прокуратура України: її місце в системі органів державної влади
та правова основа діяльності.
35. Функції прокуратури, визначені Конституцією України і Законом України “Про прокуратуру”.
36. Перехідні положення Конституції України щодо подальшого правового реформування діяльності прокуратури та визначення її завдань на сучасному етапі.
37.Система органів прокуратури, принципи та правові засади їх
діяльності.
38. Наглядові функції прокуратури, їх загальна характеристика. Галузі прокурорського нагляду, визначені Конституцією України та
Законом України “Про прокуратуру”.
39. Нагляд прокуратури за додержанням і застосуванням законів.
Предмет такого нагляду.
40. Гарантії незалежності прокуратури, визначені у Законі України
“Про прокуратуру”.
41. Акти прокурорського реагування на порушення закону, порядок
їх внесення і розгляду.
42. Прокурорський нагляд за додержанням законів органами, які
здійснюють оперативно-розшукову діяльність. Завдання такого
нагляду.
43. Прокурорський нагляд за дотриманням законів органами дізнання і досудового слідства; предмет, повноваження прокурора при
здійсненні такого нагляду.
44. Прокурорський нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні
інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням
особистої свободи громадян, предмет такого нагляду.
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45. Представництво прокурором інтересів громадян або держави у
суді, форми такого представництва. Особливості використання
прокурором права на позов.
46. Організаційне і правове забезпечення підтримання прокурором
державного обвинувачення, участь прокурора у судовому засіданні, зміст цієї функції.
47. Участь прокурора у судовому розгляді цивільних і господарських
справ, правове забезпечення цієї функції.
48. Порядок призначення на посаду Генерального прокурора України. Повноваження Генерального прокурора України з керівництва органами прокуратури. Підстави звільнення Генерального
прокурора з посади.
49. Органи внутрішніх справ України, їх система, основні напрямки
та правові основи діяльності, структурна побудова.
50. Міліція, її завдання, принципи діяльності. Функції міліції, її внутрішня структура.
51. Порядок і підстави застосування міліцією заходів фізичного
впливу, спеціальних засобів і вогнепальної зброї.
52. Служба безпеки України, її основні завдання, принципи та правова основа діяльності.
53. Система й організація діяльності СБУ. Контроль і нагляд за діяльністю Служби безпеки України.
54. Поняття досудового розслідування, його форми, мета.
55. Система органів досудового слідства в Україні. Розмежування
компетенції органів досудового слідства.
56. Кримінально-процесуальне законодавство щодо процесуальних
повноважень слідчого, керівника слідчого підрозділу.
57. Дізнання як форма досудового розслідування. Система органівдізнання, їх повноваження. Процесуальна функція органів дізнання.
58. Порядок провадження дізнання у кримінальних справах.
59. Органи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, їх повноваження. Правова основа оперативно-розшукової діяльності.
60. Органи юстиції України, напрямки їх діяльності, повноваження.
61. Адвокатура України: поняття, правова основа діяльності; конституційні положення щодо визначення основного напрямку адвокатської діяльності.
62. Принципи й організаційні форми адвокатської діяльності: порядок реєстрації адвокатських об’єднань.
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63. Указ Президента України “Про деякі заходи щодо підвищення
рівня роботи адвокатури” від 30 вересня 1999 р. Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, її склад, повноваження.
64. Принципи адвокатської діяльності. Визначені законом види адвокатської діяльності та її правові гарантії.
65. Професійні права й обов’язки адвокатів. Процесуальний статус
адвоката. Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури, їх
повноваження.
66. Участь адвоката у кримінальному та цивільному судочинстві.
67. Нотаріат в Україні: поняття, завдання та роль у забезпеченні законності та запобіганні правопорушенням.
68. Правовий статус нотаріуса, його права й обов’язки. Порядок видавання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю, підстави його анулювання.
69. Закон України “Про нотаріат” від 2 вересня 1993 р., його значення
в удосконаленні організаційних форм діяльності нотаріату. Приватна нотаріальна діяльність.
70. Порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності. Службове
страхування. Страхова застава.
71. Розмежування кола нотаріальних дій між нотаріальними органами. Компетенція нотаріусів щодо вчинення нотаріальних дій.
72. Підстава для відмови у вчиненні нотаріальних дій. Порядок оскарження нотаріальних дій або відмови в їх учиненні.
73. Компетенція приватних нотаріусів і консульських установ щодо
вчинення нотаріальних дій.
74. Підстави припинення приватної нотаріальної діяльності.
75. Значення указів Президента України “Про врегулювання діяльності нотаріату в Україні” від 23 серпня 1998 р., “Про впорядкування сплати за вчинення нотаріальних дій” від 10 липня 1998 р.
для подальшого вдосконалення нотаріальної діяльності.
76. Завдання органів Міністерства юстиції України з виконання рішень суду і виконавчих документів інших органів. Правове регулювання цієї діяльності.
77. Правова регламентація предметної компетенції державних і приватних нотаріусів на сучасному етапі.
78. Координація прокуратурою діяльності по боротьбі із злочинністю.
79. Завдання і повноваження прокурорів у судовому процесі.
80. Обов’язки та права міліції.
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81. Внутрішні війська МВС України, правова основа її діяльності, завдання.
82. Структура та повноваження Внутрішніх військ, напрямки їх
діяльності, контроль та нагляд за роботою Внутрішніх військ
МВС України.
83. Місце і роль прокуратури у суспільному житті держави.
84. Функції та внутрішня структура міліції. Кримінальна міліція, її
завдання, основні напрямки роботи.
85. Правова основа діяльності головних управлінь юстиції в АРК, областях, міст Києві і Севастополі, напрямки їх діяльності, завдання.
86. Районні управління юстиції, спрямованість їх роботи, завдання.
87. Поняття судової влади, її завдання, характеристика, функції.
88. Закон України “Про судоустрій України” щодо правової допомоги при вирішенні справ у судах.
89. Організаційні основи системи судів загальної юрисдикції.
90. Порядок утворення і ліквідації судів загальної юрисдикції, порядок призначення голів на посаду суддів і їх заступників.
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