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МОДУЛЬ І  
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ПРАВООХОРОННОЇ ТА ПРАВОЗАХИСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

 

          ТЕМА 1. Предмет i основні  поняття дисципліни. Предмет і значення 

дисципліни. Поняття і загальна характеристика правоохоронної діяльності 

правоохоронних органів України. Система і законодавчі джерела дисципліни. 

 

          ТЕМА 2. Судові і правоохоронні органи в системі державних органів 

України. Місце і роль судових і правоохоронних органів в системі державних органів 

України. Основні принципи формування правової держави. Забезпечення охорони 

правопорядку, прав і свобод громадян та інтересів держави - основне завдання судових 

та правоохоронних органів. Взаємодія судових і правоохоронних органів з органами 

влади, трудовими колективами, громадськими організаціями. 

 

          ТЕМА 3. Правосуддя i його конституційні засади. Поняття судової влади і 

правосуддя. Правосуддя і його характерні ознаки. Конституційні засади правосуддя. 

Засади здійснення правосуддя згідно Закону України "Про судоустрій" від 7 лютого 

2002 року. Основні принципи незалежності судової влади в США: порівняльний аналіз. 

 

          ТЕМА 4. Вища рада юстиції. Вища рада юстиції: правовий статус, склад, 

формування. Повноваження Вищої ради юстиції. Вимоги до  кандидата  на  посаду 

члена Вищої ради юстиції. Припинення повноважень члена Вищої ради юстиції. 

Розгляд питань про звільнення суддів. Дисциплінарні провадження. 

 

          ТЕМА 5. Судова система. Загальне поняття і характеристика судової системи. 

Система судів загальної юрисдикції. Порядок утворення судів. Місцеві суди: види і 

склад місцевих судів, порядок призначення (обрання) суддів. Голова місцевого суду: 

порядок призначення, повноваження. 

 

          ТЕМА 6. Апеляційні суди. Види і склад апеляційних судів. Повноваження 

апеляційних судів. Голова апеляційного суду: порядок призначення, повноваження. 

Президія апеляційного суду: склад, повноваження. Суд присяжних. 

 

          ТЕМА 7. Вищі спеціалізовані суди. Вищі судові органи спеціалізованих судів. 

Повноваження вищого спеціалізованого суду. Голова вищого спеціалізованого суду: 

порядок обрання, повноваження. Президія вищого спеціалізованого суду: склад, 

повноваження. Пленум вищого спеціалізованого суду: склад, повноваження. 

 

          ТЕМА 8. Верховний суд України. Верховний Суд України - найвищий судовий 

орган України. Верховний Суд України: склад, повноваження. Судові палати 

Верховного Суду України: повноваження. Президія Верховного Суду України: склад, 

повноваження. Пленум Верховного Суду України: склад, повноваження. Голова 

Верховного Суду України: порядок обрання, повноваження. 

 

          ТЕМА 9. Професійні судді, народні засідателі та присяжні. Професійні судді: 

правовий статус, порядок призначення (обрання) судді на посаду. Народні засідателі: 

вимоги до народних засідателів та порядок обрання. Присяжні: вимоги до присяжних 

та порядок їх призначення. Права народних засідателів та гарантії їх захисту. 

 

 

 

 



МОДУЛЬ ІІ  

ЗАСАДИ ПРАВООХОРОННОЇ ТА ПРАВОЗАХИСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

 

          ТЕМА 10. Кваліфікаційні комісії суддів. Статус кваліфікаційних комісій суддів: 

види, склад, порядок їх формування. Повноваження кваліфікаційних комісій суддів. 

Повноваження Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. 

 

          ТЕМА 11. Кваліфікаційна атестація суддів. Завдання та підстави, порядок і 

форми проведення кваліфікаційної атестації суддів. Кваліфікаційні класи суддів, строки 

перебування у кваліфікаційному класі. Рішення кваліфікаційної комісії суддів з питань 

кваліфікаційної атестації та порядок оскарження їх рішень. 

           

          ТЕМА 12. Статус суддів. Державний захист працівників суду і 

правоохоронних органів. Суддя - носій судової влади. Право на заняття судової 

посади. Незалежність та недоторканість суддів: гарантії. Припинення повноважень 

судді. Дисциплінарна відповідальність суддів. Спеціальні заходи забезпечення безпеки 

працівників суду і правоохоронних органів та їх близьких родичів. Органи,  які  

здійснюють  заходи  забезпечення  безпеки  працівників  суду і правоохоронних 

органів, їх права та обов'язки. 

 

          ТЕМА 13. Суддівське самоврядування. Суддівське   самоврядування   в   

Україні:   завдання   та  організаційні  форми суддівського самоврядування. Збори 

суддів - як організац1йна форма суддівського самоврядування. Конференції суддів - як 

організаційна форма суддівського самоврядування. З'їзд суддів України - найвищий 

орган суддівського самоврядування. Рада суддів України. 

 

          ТЕМА 14. Державна судова адміністрація. Статус державної судової 

адміністрації: система, порядок формування. Повноваження державної судової 

адміністрації. Голова Державної судової адміністрації порядок призначення, 

повноваження. Територіальні управління судової адміністрації. 

 

          ТЕМА 15. Конституційний суд України – єдиний орган конституцїйної 

юрисдикції в Україні. Склад Конституційного суду України та порядок його 

формування. Вимоги до судді Конституційного суду України, підстави припинення 

його повноважень. Повноваження Конституційного суду України. Основні форми 

конституційного провадження. Рішення і висновки Конституційного суду України, їх 

правова природа. 

 

          ТЕМА 16. Міністерство юстиції України та його органи. Міністерство юстиції 

України: правовий статус, повноваження, права. Управління юстиції в областях: 

правовий статус, повноваження. Районні, районні у містах, міські (міст обласного 

значення) управління юстиції: правовий статус,   повноваження. Державна виконавча 

служба: система органів, формування, повноваження. 

 

          ТЕМА 17. Прокуратура України та її органи. Завдання,  принципи організації і 

діяльності прокуратури. Система органів прокуратури. Основні функції прокуратури. 

Акти прокурорського реагування. Нагляд за додержанням і застосуванням законів: 

предмет, повноваження. Нагляд за додержанням законів органами, які проводять 

оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство: предмет, повноваження. 

Підтримання державного обвинувачення та представництво інтересів громадянина або 

держави в суді: предмет, повноваження. Нагляд за додержанням законів при виконанні 

вироків у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового 



характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян: предмет, 

повноваження. Кадри органів прокуратури: класні чини, призначення, звільнення, 

дисциплінарні стягнення. 

 

          ТЕМА 18. Міністерство внутрішніх справ України та його органи. Міліція 

України: правовий статус, основні завдання. Організація міліції та її підпорядкованість. 

Склад міліції. Основні обов'язки і права міліції. Служба в міліції. Правовий і 

соціальний захист. 

 

          ТЕМА 19. Адвокатура. Основні завдання адвокатура. Принципи та організаційні 

форми діяльності адвокатури. Види адвокатської діяльності. Права та обов'язки 

адвоката. Гарантії адвокатської діяльності. Дисциплінарна відповідальність адвоката. 

Припинення адвокатської діяльності. 

 

          ТЕМА 20. Нотаріат в Україні. Поняття нотаріату. Органи і посадові особи, які 

вчиняють нотаріальні дії. Вимоги до кандидата на посаду нотаріуса. Права та обов'язки 

нотаріуса. Повноваження щодо вчинення нотаріальних дій: види та загальні правила їх 

вчинення. Приватна нотаріальна діяльність. Анулювання свідоцтва про право на 

заняття нотаріальною діяльністю. Заповіти і доручення, прирівнювані до нотаріально 

посвідчених. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМИ НА ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ ТА ПИТАННЯ ДО НИХ 

 

ТЕМА 1. Предмет i основні поняття дисципліни. Судові i правоохоронні органи в 

системі державних органів України.  

 

1. Держава, право і законність - методологічна основа дисципліни. 

2. Основнні принципи формування правової держави. 

 

ЛІТЕРАТУРА: 

1. Загальна теорія держави і права: Навчальний посібник. - К.: Юрінком Інтер, 2001.  

2. Олійник А.Ю. та ін. Теорія держави і права України: Навчальний посібник. -

К.:Юріком Інтер, 2001.  

3. Семерак О. Судові та правоохоронні органи України. - Ужгород, 2002.   

4. Керецман В., Семерак О. Основи правознавства - Ужгород, 2002.  

5. Суд та інші правоохоронні органи. Правоохоронна діяльність: Навчальний 

посібник-К:Атіка,2000. 

 

 

ТЕМА 2. Правосуддя i його конституцийні засади.  

 

1. Поняття судової влади і правосуддя.  

2. Правосуддя і його характерні ознаки.  

3. Конституційні засади правосуддя.  

4. Правові засади здійснення правосуддя згідно Закону України "Про судоустрій" від 

7.02 2002 р. 

 

ЛІТЕРАТУРА: 

1. Конституція України. Розділ XIII.  

2. Закон України "Про судоустрій" від 7 лютого 2002 року. - К.: Атіка, 2002. - Глави 1-

2.  

3. Правознавство. Навчальний посібник-К: Юрінком-Інтер, 1999.  

4. Молдован В. Судоустрій України. - К., 1997.  

5. Керецман В., Семерак О. Основи правознавства - Ужгород, 2002. 

 

ТЕМА 3. Судова система.  

 

1. Загальне поняття і характеристика судової системи.  

2. Система судів загальної юрисдикції.  

3. Місцеві суди: порядок призначення (обрання) суддів, склад, повноваження.  

4. Поняття і загальна характеристика апеляційних судів.  

5. Склад апеляційних судів, повноваження, судові палати в апеляційних судах.  

6. Поняття і загальна характеристика спеціалізованих судів.  

7. Статус і склад вищих спеціалізованих судів.  

8. Повноваження вищих спеціалізованих судів.  

9. Верховний Суд України - найвищий судовий орган України.  

10. Склад Верховного Суду України, повноваження.  

11. Пленум Верховного Суду України: склад, порядок роботи, повноваження.  

12. Повноваження судових палат Верховного Суду України.  

13. Президія Верховного Суду України: склад, порядок роботи, повноваження.  

14. Голова Верховного Суду України, заступники голови: повноваження. 

 

 



ЛІТЕРАТУРА: 

1. Закон України "Про судоустрій" від 7 лютого 2002 року. - К.: Атіка, 2002.  

 

 

 

 

ТЕМА 4. Прокуратура України та її органи.  

 

1. Завдання, принципи організації і діяльності прокуратури.  Система органів 

прокуратури.  

2. Основні функції прокуратури. Акти прокурорського реагування.  

3. Нагляд за додержанням і застосуванням законів: предмет, повноваження.  

4. Нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову 

діяльність, дізнання, досудове слідство: предмет, повноваження.  

5. Підтримання державного обвинувачення та представництво інтересів громадянина 

або держави в суді: предмет, повноваження.  

6. Нагляд за додержанням законів при виконанні вироків у кримінальних справах, а 

також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з 

обмеженням особистої свобод и громадян: предмет, повноваження.  

7. Кадри органів прокуратури: класні чини, призначення, звіпьнення, дисциплінарні 

стягнення. 

 

ЛІТЕРАТУРА: 

1. Конституція України. Розділ XIII.  

2. Закон України "Про прокуратуру" від 5 листопада 1991 р.// ВВРУ. - 1991 - № 53 зі 

змінами і доповненнями в редакції Закону України від 12 липня 2001 р.  

3. Дисциплінарний статут прокуратури України, затверджені Постановою Верховної 

Ради України 6 листопада 1991 р.// ВВРУ. -1992 - № 4.  

4. Шумський П.В. Прокуратура України. -К.: Вентурі, 1998.  

5. Правознавство. Навчальний посібник. Глава XX. - К.: Юрінком-Інтер, 1999. 

 

 

ТЕМА 5. Міністерство внутрішніх справ України та його органи.  

 

1. Міліція України: правовий статус, основні завдання.  

2. Організація міліції та її підпорядкованість. Склад міліції.  

3. Основні обов'язки і права міліції.  

4. Служба в міліції. Правовий і соціальний захист. 

 

ЛІТЕРАТУРА: 

1. Закон України "Про міліцію" від 20 грудня 1990 р. // ВВРУ. - № 4. -1991 р.  

2. Положення про Міністерство внутрішніх справ, затверджене розпорядженням  

Президента України від 7 жовтня 1992р. // Голос України. - 1992. -10, 20.10.92.-

№200.  

3. Правознавство. Навчальний посібник. Глава XX. -К.: Юрінком-Інтер, 1999. 

 

ТЕМА 6. Адвокатура.  

 

1. Основні завдання адвокатура. Принципи та організаційні форми діяльності 

адвокатури. 

2. Види адвокатської діяльності. Права та обов'язки адвоката.  

3. Гарантії адвокатської діяльності.  



4. Дисциплінарна відповідальність адвоката. Припинення адвокатської діяльності. 

 

ЛІТЕРАТУРА: 

1. Закон України "Про адвокатуру" від 19 грудня 1992 р. // ВВРУ. - № 9. - 1993 р.  

2. Положення про кваліфікаційну-дисциплінарну комісію адвокатури, затверджене 

Указом Президента України 5 травня 1993 р. // Голос України. -1993.- 07.05.93. - 

№83.  

3. УказПрезидента України"Про деякі заходи щодо підвищення рівня роботи 

адвокатури"від30.09.1999.  

4. Сучасні системи адвокатури - К.: Право України, 1993. 

 

 

ТЕМА 7. Нотаріат в Україні.  

 

1. Поняття нотаріату. Органи і посадові особи, які вчиняють нотаріальні дії.  

2. Вимоги до кандидата на посаду нотаріуса. Права та обов'язки нотаріуса.  

3. Повноваження щодо вчинення нотаріальних дій: види та загальні правила їх 

вчинення. Приватна нотаріальна діяльність.  

4. Анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю.  

5. Заповіти і доручення, прирівнювані до нотаріально посвідчених. 

 

ЛІТЕРАТУРА: 

1. Закон України "Про нотаріат" від 2 вересня 1993 р. //ВВРУ - 1993. - № 39.  

2. Указ Президента України "Про врегулювання діяльності нотаріату в Україні" від 

23.08.1998 р. // Урядовий кур'єр. - 27 серпня 1993 р. 

3.  

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА ІСПИТ З НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ             

  “Судові та правоохоронні органи України”  

 

1. Предмет і значення дисципліни. 

2. Держава, право і законність-методологічна основа дисципліни. 

3. Поняття і загальна характеристика правоохоронної діяльності правоохоронних органів 

України. 

4. Система і законодавчі джерела дисципліни. 

5. Місце і роль судовихі правоохоронних органів в системі державних органів України. 

6. Основні принципи формування правової держави. 

7. Забезпечення охорони правопорядку, прав і свобод громадян та інтересів держави - основне 

завдання судових та правоохоронних органів. 

8. Взаемодія судових і правоохоронних органів з органами влади, трудовими колективами,  

громадськими оганізаціями. 

9. Поняття судової влади і правосуддя. 

10. Правосуддя і його характерні ознаки. 

11. Законність, як конституційна засада правосуддя. 

12. Рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом, як конституційна засада 

правосуддя. 

13. Забезпечення доведеності вини, як конституційна засада правосуддя. 

14. Змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх 

переконливості, як конституційна засада правосуддя.  

15. Підтримання державного обвинувачення в суді прокурором, як конституційна засада 

правосуддя. 

16. Забезпечення обвинуваченому права на захист, як конституційна засада правосуддя. 



17. Гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами, як конституційна 

засада правосуддя. 

18. Забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, 

встановлених законом, як конституційна засада правосуддя. 

19. Обов'язковість рішень суду, як конституційна засада правосуддя. 

20. Здійснення правосуддя виключно судами, як засада здійснення правосуддя згідно Закону 

України "Про судоустрій" від 7 лютого 2002 року. 

21. Право на судовий захист, як засада здійснення правосуддя згідно Закону України "Про 

судоустрій" від 7 лютого 2002 року. 

22. Правова допомога при вирішенні справ у судах, як засада здійснення правосуддя згідно 

Закону   України "Про судоустрій" від 7 лютого 2002 року. 

23. Мова судочинства, як засада здійснення правосуддя згідно Закону України "Про судоустрій"  

від 7 лютого 2002 року. 

24. Колепальний та одноособовий розгляд справ, як засада здійснення правосуддя згідно Закону 

України "Про судоустрій" від 7 лютого 2002 року. 

25. Самостійність судів і незалежність суддів, як засада здійснення правосуддя згідно Закону 

України "Про судоустрій" від 7 лютого 2002 року. 

26. Недоторканість суддів,  як засада здійснення правосуддя згідно Закону України "Про 

судоустрій" від 7 лютого 2002 року. 

27. Незмінюваність суддів, як засада здійснення правосуддя згідно Закону України "Про 

судоустрій" від 7 лютого 2002 року. 

28. Основні принципи незалежності судової влади в США: порівняльний аналіз. 

29. Вища рада юстиції: правовий статус, склад, формування. 

30. Повноваження Вищої ради юстиції. 

31. Вимоги до кандидата на посаду члена Вищої ради юстиції. Припинення повноважень члена 

Вищої  ради юстиції. 

32. Розгляд питань про звільнення суддів. Дисциплінарні провадження. 

33. Загальне поняття і характеристика судової системи. 

34. Система судів загальної юрисдикції. 

35. Порядок утворення судів. 

36. Місцеві суди: види і склад місцевих судів, порядок призначення (обрання) суддів, 

повноваження. 

37. Голова місцевого суду: порядок призначення, повноваження. 

38. Види і склад апеляційних судів. 

39. Повноваження апеляційних судів. 

40. Голова апеляційного суду: порядок призначення, повноваження. 

41. Президія апеляційного суду: склад, повноваження. 

42. Суд присяжних. 

43. Вищі судові органи спеціалізованих судів. 

44. Повноваження вищого спеціалізованого суду. 

45. Голова вищого спеціалізованого суду: порядок обрання, повноваження. 

46. Президія вищого спеціалізованого суду: склад, повноваження. 

47. Пленум вищого спеціалізованого суду: склад, повноваження. 

48. Верховний Суд Укражи - найвищий судовий орган України. 

49. Верховний Суд Укражи: склад, повноваження. 

50. Судові палати Верховного Суду України: повноваження. 

51. Президія Верховного Суду України: склад, повноваження. 

52. Пленум Верховного Суду України: склад, повноваження. 

53. Голова Верховного Суду України: порядок обрання, повноваження.  

54. Професійні судді: правовий статус, порядок призначення (обрання) судді на посаду. 

55. Народні засідателі: вимоги до народних засідателів та порядок обрання.  

56. Присяжні: вимоги до присяжних та порядок їх призначення.  



57. Права народних засідателів та гарантії їх захисту. 

58. Статус кваліфікаційних комісій суддів: види, склад, порядок їх формування. 

59. Повноваження кваліфікаційних комісій суддів. 

60. Повноваження Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. 

61. Завдання та підстави, порядок і форми проведения кваліфікаційної атестації суддів. 

62. Кваліфікаційні класи суддів, строки перебування у кваліфікаційному класі. 

63. Рішення кваліфікаційної комісї суддів з питань кваліфікаційної атестації та порядок оскарження їх   

рішень. 

64. Суддя - носій судової влади. Право на заняття судової посади. 

65. Незалежність та недоторканість суддів: гарантії. 

66. Припинення повноважень судді. 

67. Дисциплінарна відповідальність суддів. 

68. Спеціальні заходи забезпечення безпеки працівників суду і правоохоронних органів та їх 

близьких родичів. 

69. Органи, які здійснюють заходи забезпечення безпеки працівників суду і правоохоронних 

органів, їх права та обов'язки. 

70. Суддівське самоврядування в Україні: завдання та організаційні форми суддівського 

самоврядування. 

71. Збори суддів - як організаційна форма суддівського самоврядування. 

72. Конференцн суддів - як організаційна форма суддівського самоврядування. 

73. З'їзд суддів України - найвищий орган суддівського самоврядування. Рада суддів України. Рада 

суддів України. 

74. Статус державної судової адміністрації: система, порядок формування. 

75. Повноваження державної судової адміністрації. 

76. Голова Державноі судової адмннютраці: порядок призначення, повноваження. 

77. Територіальні управління судової адміністрації. 

78. Склад Конституційного суду України та порядок його формування. Вимоги до судді 

Конституційного суду України, підстави припинення його повноважень. 

79. Повноваження Конституційного суду України. 

80. Основні форми конституційного провадження. 

81. Рішення і висновки Конституційного суду України, їх правова природа. 

82. Міністерство юстиції України: правовий статус, повноваження, права. 

83. Управління юстиції в областях: правовий статус, повноваження. 

84. Районні, районні у містах, міські (міст обласного значения) управління юстиції: правовий 

статус, повноваження. 

85. Державна виконавча служба: система органів, формування, повноваження. 

86. Завдання, принципи оргажзації і діяльності прокуратури. Система органів прокуратури. 

87. Основні функці прокуратури. Акти прокурорського реагування. 

88. Нагляд за додержанням і застосуванням законів: предмет, повноваження. 

89. Нагляд  за додержанням  законів   органами,  які  проводять  оперативно-розшукову 

діяльність, 

90. дізнання, досудове слідство: предмет, повноваження. 

91. Підтримання   державного   обвинувачення   та   представництво   інтересів громадянина або 

держави в суді: предмет, повноваження. 

92. Нагляд  за додержанням  законів  при  виконанні вироків у кримінальних справах, а також при 

застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої 

свободи    громадян: предмет, повноваження. 

93. Кадри органів прокуратури: класні чини,призначення, звільнення, дисциплінарні 

стягнення. 

94. Міліція України: правовий статус, основні завдання. 

95. Оргажзація міліції та підпорядкованість. Склад міліції. 

96. Основні обов'язки і права міліції. 



97. Служба в мілщії. Правовий і соціальний захист. 

98. Основні завдання адвокатури. Принципи та організаційні форми діяльності адвокатури. 

99. Види адвокатської діяльності. Права та обов'язки адвоката. 

100. Гарантії адвокатської  діяльності. 

101. Дисциплінарна відповідальність адвоката. Припинення адвокатської діяльності. 

102. Поняття нотаріату. Органи і посадові особи, які вчиняють нотаріальні дії. 

103. Вимоги до кандидата на посаду нотаріуса. Права та обов'язки нотаріуса. 

104. Повноваження щодо вчинення нотаріальних дій: види та загальні правила їх вчинення. 

Приватна нотаріальна діяльність. 

105. Анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю.  

106. Заповіти і доручення, прирівнювані до нотаріально посвідчених. 
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з прав людини.  

35. www.cvk.gov.ua – Офіційна сторінка Центральної виборчої комісії України. 
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