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ВСТУП 
 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Організація судових та 
правоохоронних органів України» складена відповідно до освітньо-професійної програми 
підготовки молодшого спеціаліста спеціальності 5.03040101 «Правознавство»  

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є правовий статус, формування, 
повноваження судів загальної юрисдикції, господарських судів, органів прокуратури, 
внутрішніх справ та інших правоохоронних органів, а також адвокатури та нотаріату. 

Міждисциплінарні зв’язки: Конституційне право України, Адміністративне право України, 
Цивільний процес України, Господарський процес, Кримінальний процес, Адвокатура та нотаріат. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
1. Загальні положення 
2. Судові органи України 
3. Правоохоронні органи України 
4. Правозахисні організації України  
 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Організація судових та 

правоохоронних органів України» є ознайомити студентів з основами організації та діяльності 
судових та правоохоронних органів, а також правозахисних органів. 

 
1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Організація судових та 

правоохоронних органів України» є:  
1) здійснити аналіз чинного законодавства, яке регулює порядок організації та 

функціонування судових та правоохоронних органів України; 
2) сформувати у студентів чітке уявлення про:  

а) систему судових органів України; 
б) правовий статус, порядок формування та повноваженнями судів загальної 

юрисдикції; 
в) правовий статусом, повноваженнями та порядком формування 

спеціалізованих судів; 
г) правове становище та діяльність  Конституційного Суду України; 
д) правове становище та повноваження органів прокуратури; 
е) правове становище та повноваження органів  внутрішніх справ; 
є) правове становищем та повноваження інших органів, що здійснюють 

правоохоронну діяльність; 
3) визначити основи діяльності та повноваження адвокатури, нотаріату та інших 

органів, що здійснюють правозахисну діяльність; 
4) визначити напрямки подальшого розвитку судової, правоохоронної та правозахисної 

діяльності; 
5) розглянути підходи, що склалися в науковій літературі з тих чи інших питань 

діяльності судових, правоохоронних та правозахисних органів; 
6) підвищити правову культуру студентів, підготувати до майбутньої професійної 

діяльності. 
 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати : 
1) що таке правосуддя, його принципи та хто його здійснює; 
2) способи захисту своїх прав та свобод, інтересів; 
3) систему судових органів; 
4) повноваження судових органів та порядок їх формування; 
5) як звернутися до судових органів по захист; 
6) що таке правоохоронна діяльність, яка її основна мета; 



7) які органи здійснюють правоохоронну діяльність, їх правовий статус; 
8) що таке правозахисна діяльність та хто її здійснює. 
вміти : 
1) користуватися основною та додатковою літературою, нормативно-правовими актами; 
2) користуватися набутими знаннями у практичній діяльності; 
3) вільно володіти державною мовою; 
4) грамотно усно та письмово висловлювати власні думки; 
5) правильно застосовувати норми матеріального права при вирішенні ситуаційних 

завдань; 
6) оцінювати комплексність та фундаментальність знань і вмінь, які вони здобудуть, як 

майбутні фахівці. 
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 108 години /________ кредитів ECTS. 

 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 
Змістовий модуль 1. Загальні положення 
Тема 1. Вступ до дисципліни 
 
Змістовий модуль 2. Судові органи України 
Тема 2. Основи правосуддя в Україні. Судова система України 
Тема 3. Місцеві суди 
Тема 4. Апеляційні суди 
Тема 5. Вищі спеціалізовані суди 
Тема 6. Верховний Суд України 
Тема 7. Конституційний Суд України 
Тема 8. Правовий статус суддів 
Тема 9. Суддівське самоврядування 
Тема 10. Державне забезпечення судової діяльності та Вища рада юстиції 
 
Змістовий модуль 3. Правоохоронні органи України 
Тема 11. Прокуратура України та її органи 
Тема 12. Органи національної безпеки 
Тема 13. Правовий статус податкових та контрольно-ревізійних органів 
Тема 14. Органи внутрішніх справ України 
Тема 15. Виявлення та розслідування злочинів. Інші правоохоронні органи 
 
Змістовий модуль 4. Правозахисні організації України 
Тема 16. Правозахисна діяльність та органи, що її здійснюють 
 

 
3. Рекомендована література 

 
Базова 

 
Нормативно-правові акти 
1. Конституція України: 28 червня 1996 р. (з наст. змінами і доповненнями) // Відом. 

Верхов. Ради України. – 1996. - №30. – Ст.141. 
2. Європейська хартія про статус суддів // Вісник Верховного Суду України. - 1998. - № 

4. -С. 9-11. 
3. Закон України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" від 23 

грудня 1997 р. (із змінами і доповненнями). 



4. Закон України " Про Антимонопольний комітет України" від 26 листопада 1993 р. (із 
змінами і доповненнями). 

5. Закон України " Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" 
від 23 грудня 1993(із змінами і доповненнями). 

6. Закон України " Про судоустрій та статус суддів" від 7 липня 2010 р.(із змінами і 
доповненнями) 

7. Закон України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 5.07.2012 р. // 
Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 27, ст.282  

8. Закон України "Про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх справ 
України" від 10 січня 2002 р. ( із змінами і доповненнями).  

9. Закон України "Про загальну структуру і чисельність Служби безпеки України" від 
20 жовтня 2005 р.( із змінами і доповненнями). 

10. Закон України "Про Конституційний суд України" від 16 жовтня 1996 р. (із змінами 
і доповненнями). 

11. Закон України "Про міліцію" від 20 грудня 1990 р. ( із змінами і доповненнями). 
12. Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність від 18 лютого 1992 р. ( із 

змінами і доповненнями) 
13. Закон України "Про прокуратуру" від 5 листопада 1991 р. ( із змінами і 

доповненнями)  
14. Закон України "Про Службу безпеки України" від 25 березня 1992 р. ( із змінами і 

доповненнями) 
15. 3акон України від 2 вересня 1993 р. "Про нотаріат" (із змінами та доповненнями) 
 
Юридична література: 
16. Бараннік Р.В. Судові, правоохоронні та правозахисні органи України. Навч. 

посібник.- Київ, 2008. 
17. Семерак О. С. Судові, правоохоронні та правозахисні органи України: Навч. посіб. – 

2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 329 с. 
18. Судові та правоохоронні органи України: Навч. посіб. / В. М. Бесчастний, В. В. 

Пашутін, Б. В. Бабін та ін., За ред.. В. М. Бесчастного. – К.: Знання, 2007. – 286 с.  
19. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Підручник / О. С. Захарова, В. 

С. Ковальський, В. С. Лукомський та ін.; Відп. Ред.. В. Маляренко. – 3-є вид., перероб. і доп. – 
К.: Хрінком Інтер, 2007. – 352 с.   

20. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Підручник / За ред. В.Т. 
Маляренко. – К., 2009. 
 

Допоміжна 
 

21. Басай В.Д. Судові, правоохоронні та правозахисні органи України. Підручник: У 3 
кн. – Коломия, 2006. 

22. Судові та правоохоронні органи України. Навчальний посібник (під ред. Нора В.Т.). 
– Київ, 2010 

23. Ляш А.О., Галаган В.І.,Моргун В.І. Організація судових та правоохоронних органів. 
Навч. Посібник – Київ, 2005 

24. Мельник М.І., Хавронюк М.І. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність: 
Навч. посібник. – К.,2002. 

25. Молдован В.В. Судоустрій. Україна, Велика Британія, Російська Федерація, США, 
ФРН. Судові органи ООН. Навчальний посібник. К., 2003.  

26. Нор В.Т., Анікіна Н.П., Бобечко Н.Р. Судові та правоохоронні органи. Підручник 
для студентів юридичних вузів . Київ. 2010. – 238с. 

27. Організація судових та правоохоронних органів: Навч. посібник / За ред. І.С. 
Марочкіна, Н.В. Сібільової. – Харків, 2007. 



28. Судові та правоохоронні органи України: Навчальний посібник / Галай А.О., 
Стеценко С.Г., Тимченко С.М., Штанько О.Ф.. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців 
"Правова єдність", 2008. 

29. Молдован В. В., Мельник С. К. Судоустрій України: Навч. посібник. – К.: Алеута, 
2011. – 284 с.   

 
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: іспит  
 
5. Засоби діагностики успішності навчання:  усне опитування, письмове опитування, 

тестування, ККР    
   
 
 
 
 
 
 


