
ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«СУДОВІ ТА ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ УКРАЇНИ» 

 

ТЕМА 1. «Судові та правоохоронні органи України» як навчальна дисципліна, 

предмет та система. Основні поняття курсу «Судові та правоохоронні органи 

України» 
 

Поняття дисципліни «Судові та правоохоронні органи». Предмет та методи навчальної 

дисципліни «Судові та правоохоронні органи України». Значення навчальної дисципліни «Судові 

та правоохоронні органи України» для вивчення інших юридичних дисциплін. Система 

дисципліни «Судові та правоохоронні органи». Законодавство, що регулює засади організації та 

функціонування судових та інших правоохоронних органів. 

Поняття «правоохоронна діяльність» та «правоохоронні органи». Види правоохоронної 

діяльності держави. Види правоохоронних органів.  

 

ТЕМА 2. Судова влада. Поняття, система, значення принципів судочинства 
 

Судова влада як одна з гілок державної влади. Суть, ознаки, функції і значення судової 

влади. Її співвідношення з іншими гілками влади. Система стримувань та противаг. Гарантії 

незалежності та самостійності судової гілки влади.  

Поняття «демократичні принципи (засади) судової влади». Поняття, система та значення 

засад (принципів) судочинства. Співвідношення понять «судова влада», «правосуддя» та 

судочинство». Система конституційних принципів судочинства. Принцип законності. Принцип 

відкритості. Принцип гласності. Принцип рівності усіх учасників судового процесу перед законом 

і судом. Принцип забезпечення доведеності вини. Принцип змагальності. Принцип обов’язковості 

судових рішень. 

 

ТЕМА 3. Статус суддів України 
 

Правовий статус суддів України. Соціальний статус суддів України. Законодавство, яке 

закріплює особливості правового та соціального статусу суддів. Сутність та механізм 

відповідальності суддів України. Суддя місцевого суду. Суддя апеляційного суду. Суддя Вищих 

спеціалізованих судів України. Суддя Верховного Суду України. Дисциплінарна відповідальність 

суддів: сутність, механізм реалізації. 

Незалежність судді в Україні. Недоторканість судді. Особливості відповідальності за 

неповагу до суду чи судді. Незмінюваність судді. Вимоги щодо несумісності. Права та обов’язки 

судді. Кодекс професійної етики судді. 

Правовий статус присяжних.  Вимоги до присяжного.  

Національна школа суддів. Особливості порядку обрання та звільнення судді з посади.  

 

ТЕМА 4. Судова система України 
 

Особливості судової системи України. Принципи побудови судової системи України. 

Інстанційність. Територіальність. Спеціалізація. Судова ланка. Судова інстанція.  

 Суди першої інстанції. Суди апеляційної інстанції. Суди касаційної інстанції. Місцеві суди. 

Апеляційні суди. Касаційні суди. Спеціалізовані суди. Підсудність та підвідомчість судових справ. 

Місцеві суди – основна ланка системи загальних судів в Україні. Склад, повноваження та 

організація роботи місцевого суду.  

  Апеляційні суди України. Порядок їх формування, склад, повноваження та структура. 

Судові палати апеляційного суду. Вищі спеціалізовані суди.  

Верховний суд України – найвищий судовий орган України: склад, структура, 

повноваження. Склад і повноваження Пленуму Верховного Суду України. Науково-

консультативна рада Верховного Суду України. Верховний суд України - найвищий судовий орган 
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України: склад, структура, повноваження.  Голова Верховного Суду України та його заступники. 

Правовий статус судді Верховного Суду України. Порядок обрання та дострокового звільнення 

Голови Верховного Суду України. Касаційний суд: види, склад, структура та повноваження. 

Правовий статус Голови касаційного суду та його заступників. Склад і повноваження Пленуму 

Верховного Суду України. Велика Палата Верховного Суду України: склад та повноваження. 

Науково-консультативна рада Верховного Суду України та офіційний друкований орган. 

 

ТЕМА 6. Конституційний суд України 
 

Конституційний Суд України як єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні. Місце і 

завдання КСУ в системі судової влади. Основні засади організації та діяльності КСУ. Особливості 

правового статусу КСУ. Структура КСУ.  

Правовий статус суддів КСУ. Вимоги, що ставляться до кандидатів у судді 

Конституційного Суду України. Порядок обрання суддів КСУ на посаду. Гарантії діяльності 

суддів КСУ. Права і обов’язки Голови Конституційного Суду України. Порядок звільнення 

Голови і суддів Конституційного Суду України з посади. Апарат і організація роботи 

Конституційного Суду України.  

Повноваження Конституційного Суду України. Форми звернення до Конституційного Суду 

України. Особливості порядку звернення до КСУ. Провадження у справах у КСУ. Акти 

Конституційного Суду України.  

 

ТЕМА 7. Вища рада правосуддя та органи суддівського самоврядування 
 

 Правовий статус та повноваження Вищої ради правосуддя. Склад та порядок утворення 

Вищої ради правосуддя. Організація діяльності та структура Вищої ради правосуддя. З’їзд суддів 

України. Порядок скликання та порядок проведення З’їзду суддів України. Рада суддів України. 

Державна судова адміністрація України. 

 

ТЕМА 8. Організаційне забезпечення діяльності суддів та органи  юстиції 
 

 Становлення системи органів юстиції в Україні. Система органів юстиції та їх завдання. 

Міністерство юстиції України та його завдання. Головне управління юстиції Міністерства юстиції 

України в АРК, областях, містах Києві та Севастополі: їх завдання склад, структура та 

повноваження. Районні, районні у містах, міські та міськрайонні та міжрайонні управління 

юстиції, їх склад та повноваження. Особливості організаційного забезпечення діяльності суддів в 

Україні. Матеріальне, побутове забезпечення та соціальний захист працівників судової системи. 

 

ТЕМА 9. Прокуратура України. Антикорупційні органи Украни 

 
Місце прокуратури в системі органів влади в Україні. Завдання, функції та принципи 

організації і діяльності прокуратури. Система і структура органів прокуратури.  Участь прокурора 

у здійсненні судочинства. Місце прокуратури в системі органів влади в Україні. Завдання, функції 

та принципи діяльності прокуратури.  

Система і структура органів прокуратури.  Головна військова прокуратура. Спеціалізована 

антикорупційна прокуратура. Правовий статус Генерального прокурора України. Наказ 

Генерального прокурора України. Порядок призначення Генерального прокурора на посаду та 

звільнення його з посади. 

Правовий статус прокурора. Вимоги до осіб, які призначаються на посади прокурорів, 

порядок їх призначення та звільнення з посади. Припинення та зупинення повноважень 

прокурора.  Повноваження прокурора з покладених на нього функцій; Підтримання державного 

обвинувачення в суді та представництво інтересів громадянина та держави в суді; Нагляд за 

додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, 

досудове слідство. Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних 
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справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з 

обмеженням особистої свободи громадян. 

ТЕМА 10. Національна поліція України. Служба Безпеки України 
 

 Завдання та правові засади діяльності Служби Безпеки України. Система Служби Безпеки 

України. Кадри Служби Безпеки України. Повноваження Служби Безпеки України. Контроль та 

нагляд за діяльністю Служби Безпеки України.  

 Завдання та повноваження Національної поліції України. Система Національної поліції 

України. Міністерство внутрішніх справ України як правоохоронний орган, його роль та місце в 

системі правоохоронних органів. Органи Міністерства внутрішніх справ України. Участь 

Міністерства внутрішніх справ України в діяльності Інтерполу. Національне центральне бюро 

Інтерполу в Україні, його завдання та компетенція. 

 

ТЕМА 11. Органи виконання покарань в Україні. Органи та особи, які 

здійснюють примусове виконання судових рішень 
 

Кримінально-виконавча система України, її особливості. Органи виконання покарань та їх 

компетенція. Установи виконання покарань. Державна кримінально-виконавча служба України. 

Структура та принципи діяльності. Державної кримінально-виконавчої служби України. Органи та 

особи, які здійснюють примусове виконання судових рішень та правові засади їх діяльності.  

Система органів примусового виконання рішень.  Правовий статус працівників органів 

державної виконавчої служби та державних виконавців. Правове регулювання діяльності 

приватного виконавця. 

 

ТЕМА 12. Адвокатура в Україні 
 

Загальне поняття про адвокатуру та її юридичну природу. Завдання адвокатури та 

принципи її діяльності. Види адвокатської діяльності та організаційні форми діяльності 

адвокатури. Правовий статус адвоката. Прийом до адвокатури. Гарантії адвокатської діяльності. 

Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури та їх повноваження. Дисциплінарна 

відповідальність адвоката. Адвокатська таємниця. Припинення адвокатської діяльності. 

Адвокатське самоврядування: завдання та організаційні форми. Національна асоціація адвокатів 

України. Принцип незалежності адвокатури. Принцип демократизму та гуманності. Принцип 

верховенства закону (законності). Принцип конфіденційності.  

 

ТЕМА 13. Нотаріат в Україні 
 

Поняття нотаріату та його завдання. Основні напрямки діяльності нотаріату. Вимоги, які 

ставляться до кандидатів на посаду нотаріуса. Нотаріус та його правовий статус. Повноваження 

нотаріусів. Державні нотаріальні органи (контори, архіви). Приватна нотаріальна діяльність. Вища 

кваліфікаційна комісія нотаріату: завдання, повноваження, склад. Виконання функцій нотаріату 

іншими органами та посадовими особами. Нотаріальна палата України, її завдання та 

повноваження. 

 


