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В С Т У П 
 
“Організація судових та правоохоронних органів” є од-

нією із вступних навчальних дисциплін, яка дає вихідні знання 
про судову та правоохоронну діяльність та систему спеціально 
уповноважених на її здійснення органів та посадових осіб. Коло 
таких органів досить широке. Традиційно до них належать су-
ди, прокуратура, органи досудового розслідування, органи юс-
тиції, органи внутрішніх справ, органи Служби безпеки Украї-
ни, адвокатура, нотаріат. 

Мета вивчення даної дисципліни – дати майбутнім юри-
стам чітке уявлення про формування цих органів, їх систему, 
склад і структуру, принципи їх організації, функції, взаємодію 
один з одним, іншими державними та громадськими організаці-
ями, їх соціальне призначення. Особлива увага приділяється 
судам, оскільки вони наділені повноваженнями по здійсненню 
судової влади. 

У результаті вивчення курсу “Організація судових та 
правоохоронних органів” студенти повинні: 

 знати сутність та поняття судової влади, її характерні 
ознаки, завдання та функції;  

 поняття та значення принципів організації та діяльно-
сті судової влади;  

  характеристику правоохоронної діяльності, відомості 
про органи, що здійснюють таку діяльність, їх структуру,  
завдання, функції, компетенцію, повноваження та особливості 
статусу посадових осіб, які працюють у цих органах;  

 побудову судової системи в цілому, повноваження 
Конституційного Суду України й судів загальної юрисдикції, 
організаційне забезпечення діяльності судів; 

 принципи побудови, завдання та основні напрями дія-
льності системи органів прокуратури, дізнання та досудового 
слідства, адвокатури та нотаріату, Служби безпеки України, 
Міністерства внутрішніх справ, Міністерства юстиції; 

 сутність та поняття судової влади, її характерні озна-
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ки, завдання та функції; 
 сутність понять та значень принципів організації та 

діяльності судової влади; 
 уміти правильно тлумачити й застосовувати норма-

тивно-правові акти щодо організації та діяльності судових і 
правоохоронних органів при вирішенні практичних ситуацій; 

 вільно орієнтуватися в системі нормативно-право- 
вих актів щодо організації та діяльності судових та правоохо-
ронних органів. 
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Розділ І. СУДОВА ВЛАДА В УКРАЇНІ 
 
1. Предмет, система та нормативні джерела  

навчальної дисципліни “Організація судових  
та правоохоронних органів” 

 
Предмет і система навчальної дисципліни “Організація 

судових та правоохоронних органів”. Загальна характеристика 
судової та правоохоронної діяльності: поняття, ознаки та види. 
Судові та правоохоронні органи держави: поняття, система та 
загальна характеристика. Міжнародні стандарти організації та 
функціонування судових та правоохоронних органів. Система 
норм національного та міжнародного права щодо регулювання 
організації і діяльності судових та правоохоронних органів, їх 
класифікація і характеристика. 

 
 

2. Судова влада: поняття та функції 
 
Поняття судової влади, її характерні ознаки. Поняття і 

види судочинства. Функції судової влади. Правосуддя: поняття 
та зміст. Судовий контроль: види та суб’єкти здійснення. 
 
 

3.  Принципи судової влади 
 
Поняття принципів судової влади. Їх система і значення. 

Інституціональні принципи судової влади. Організаційні (судо-
устрійні) принципи судової влади. Функціональні (судочинні) 
принципи судової влади. 

 
 

4. Судова система 
 

Судова система: поняття, види, загальна характеристи-
ка. Принципи побудови судової системи. Поняття рівня судо-
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вої системи, судової інстанції. Система судів загальної юрис-
дикції: місцеві та апеляційні, вищі спеціалізовані суди, Верхо-
вний Суд України – структура, компетенція, місце в судовій 
ієрархії. Спеціалізація судів загальної юрисдикції. Конститу-
ційний Суд України: статус, завдання, принципи діяльності, 
компетенція. 

 
 

5. Статус суддів 
 
Судді як носії судової влади: право на заняття суд- 

дівської посади, порядок зайняття посади судді, процедура при-
значення та звільнення з посади, відповідальність судді, строк 
повноважень судді. Статус суддів: поняття, класифікація та за-
гальна характеристика прав, обов’язків та повноважень, гарантії 
незалежності та недоторканності. Суддівське досьє. Кваліфіка-
ційне оцінювання суддів. Народні засідателі та присяжні: вимо-
ги, статус, компетенція, порядок залучення до виконання 
обов’язків носіїв судової влади.  

 
 

6. Органи, що забезпечують функціонування  
судової влади 

 
Державна судова адміністрація: статус, система органів, 

повноваження. Вища рада юстиції: статус, склад та порядок  
формування, повноваження. Вища кваліфікаційна комісія суд-
дів України: склад та порядок формування, повноваження. На-
ціональна шкала суддів. Органи суддівського самоврядування: 
завдання, види, повноваження. 
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Розділ ІІ. ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ УКРАЇНИ 
 

7. Прокуратура 
 

Виникнення, становлення і розвиток прокуратури. Міс-
це прокуратури в системі розподілу державної влади. Правові 
основи прокурорської діяльності. Засади організації та діяльно-
сті прокуратури: поняття, класифікація і характеристика. Сис-
тема органів прокуратури. Територіальні та спеціалізовані про-
куратури. 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. Ди-
сциплінарна відповідальність прокурорів. Прокурорське само-
врядування. Органи, що забезпечують діяльність прокуратури. 

 
 

8. Органи досудового розслідування  
та оперативно-розшукової діяльності 

 
Оперативно-розшукова діяльність: поняття, система ор-

ганів, їх завдання і компетенція. Досудове розслідування: по-
няття, форми. Органи досудового розслідування, їх система, за-
вдання і компетенція. Структура слідчого апарату. Статус слід-
чого. Керівник органу досудового розслідування, його повно-
важення. 

 
 

9. Органи внутрішніх справ 
 

Органи внутрішніх справ: поняття, система, завдання та 
місце в системі правоохоронних органів. Міністерство внутрішніх 
справ України. Головні управління та управління Міністерства 
внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, облас-
тях, містах Києві та Севастополі: завдання, структура та повнова-
ження. Органи внутрішніх справ у районах (містах): структура та 
повноваження. Відділи (управління) Міністерства внутрішніх 
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справ на транспорті. Міліція: поняття, завдання, структура, повно-
важення. Вимоги до осіб, які приймаються на службу в міліцію. 

 
 

10. Податкова міліція 
 

Завдання та компетенція податкової міліції. Правові ос-
нови функціонування податкової міліції. Структура податкової 
міліції. Повноваження податкової міліції. Служба в податковій 
міліції. 

 
 

11. Органи Служби безпеки України 
 
Завдання і правові основи діяльності Служби безпеки 

України. Система та організація діяльності Служби безпеки 
України. Принципи діяльності Служби безпеки України. Пов-
новаження органів Служби безпеки України. Вимоги до осіб, 
які приймаються на службу до органів Служби безпеки Украї-
ни. Контроль за діяльністю органів Служби безпеки України. 

 
 

12. Національне антикорупційне бюро України 
 

Завдання та правові основи діяльності. Основні принци-
пи діяльності Національного антикорупційного бюро України. 
Загальна структура Національного антикорупційного бюро 
України. Повноваження НАБУ. Директор НАБУ: вимоги, поря-
док призначення та повноваження. Статус працівників НАБУ: 
вимоги, порядок призначення та повноваження. 

 
 

13. Адвокатура 
 
Поняття та сутність інституту адвокатури. Правове ре-

гулювання адвокатської діяльності. Принципи адвокатської ді-
яльності. Правовий статус адвоката: порядок набуття, права та 
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обов’язки. Правовий статус помічника адвоката. Організаційні 
форми діяльності адвокатури. Єдиний реєстр адвокатів. Спілки 
та асоціації адвокатів. Види адвокатської діяльності. Адвокат-
ська таємниця. Основні принципи адвокатської етики. Гарантії 
адвокатської діяльності. Дисциплінарна відповідальність адво-
катів. Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури: склад, 
структура та повноваження. Безоплатна правова допомога: ви-
ди, право на надання та отримання 

 
 

14. Органи та установи юстиції 
 
Органи та установи юстиції: система та завдання. Орга-

ни юстиції: система, правова основа діяльності, повноваження 
(Міністерство юстиції України та його територіальні управлін-
ня). Установи, що координуються через Міністра юстиції. Де-
партамент виконавчої служби, Державна пенітенціарна служба, 
Державна архівна служба та Департамент державної реєстрації. 
Підвідомчі установи та державні підприємства юстиції. 

 
 

15. Нотаріат 
 
Поняття нотаріату та нотаріальної діяльності, її форми, 

види, принципи здійснення. Право на заняття нотаріальною  
діяльністю. Статус нотаріуса, його права та обов’язки. Органі-
заційна побудова державного нотаріату в Україні: 1) державні 
нотаріальні контори; 2) державні нотаріальні архіви. Дисциплі-
нарна відповідальність державного нотаріуса. Особливості при-
ватної 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 дотри-
мання. 
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