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Анотація курсу 

Навчальна дисципліна «Судові та правоохоронні органи України»  є нормативною.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: відомості щодо нормативно-правової 

бази, основних принципів, організації, завдань, функцій, повноважень та основних напрямків 

діяльності органів, які здійснюють судову, правоохоронну та правозахисну діяльність. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є з’ясування джерел права; сприяння 

глибокому засвоєнню нормативних актів, прищеплення вміння працювати з ними; 

ознайомлення з принципами організації судової системи в Україні та організації діяльності 

правоохоронних органів; формування у курсантів, студентів та слухачів розуміння сутності 

судової влади та сутності правоохоронної діяльності. 

Навчальна дисципліна «Судові та правоохоронні органи України» є ввідним курсом, що 

дає можливість ознайомитися з правоохоронною діяльністю в Україні та пізнати її 

міждисциплінарні зв'язки з іншими навчальними дисциплінами. Вона межує з такими 

правовими дисциплінами як конституційне право, теорія держави і права, кримінологія, 

адміністративне право, кримінальне право, кримінальний процес, судоустрій України, 

прокуратура України, адвокатура в Україні та деякими іншими дисциплінами. 

 

Мета курсу 

Метою курсу «Судові та правоохоронні органи України» є ознайомлення майбутніх 

юристів з системою судових та правоохоронних органів України, а також формування у них 

чіткого уявлення щодо побудови, ролі, завдань, головних принципів і напрямків діяльності, 

компетенції і повноважень, як окремих її основних елементів, так у їх взаємодії між собою та з 

іншими інструкціями держави й суспільства. 

 

Організація навчання 

Тематичний план 

 

 

№ 

те

ми 

  

 

 

Назви розділів і 

тем 

  

Кількість годин 

Денна форма 

Усьог

о 

у тому числі 

Л СЗ ПЗ СР 

 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 Розділ 1. Судові органи України 

1. Поняття, ознаки і 

завдання 

правоохоронної 

діяльності та 

правоохоронних 

органів  

 

8 

 

2 

 

2 

 

  

4 

2. Поняття та 

принципи судової 

влади  

10 2 4  4 

3. Судова система 

України 

 

12 

 

2 

 

4 

 

2 

 

4 

 Всього за розділ 

1  

30 6 10 2 12 

          Розділ 2. Прокуратура України, Служба безпеки України та Національна 

поліція 

4. Прокуратура 

України  

10 2 4  4 



  

5. Служба безпеки 

України   

10 2 2  
6 

6. Національна 

поліція 

10 2 2 2 4 

 Всього за розділ 

2  

30 6 8 2 14 

 Розділ 3. Державна кримінально-виконавча служба України та інші 

правоохоронні органи 

7. Державна 

кримінально-

виконавча 

служба України  

14 2 4  8 

8. Державна 

прикордонна 

служба України 

та інші 

правоохоронні 

органи 

 

16 

 

2 

 

4 

 

2 

 

8 

 Всього за розділ 

3  

30 4 8 2 16 

Розділ 4. Правозахисні органи 

9. Органи юстиції 

та нотаріату в 

Україні 

 

14 

 

2 

 

4 

 

 

 

8 

10. Адвокатура 

України 

16 2 2 2 10 

 Всього за розділ 

4  

30 4 6 2 18 

 Усього годин 120 20 

 

32 8 60 

 

 

Завдання до семінарів та практичних занять 

 

Готуючись до семінарського заняття Ви маєте підготувати конспект питань, що 

містяться в плані відповідної теми. Наявність конспекту всіх питань та ваша присутність на 

занятті є запорукою успішної роботи та отримання балів (їх кількість залежить від вашої 

активності та якості підготовки). 

 

Плани семінарських занять 

 

Тема 1: Поняття, ознаки і завдання правоохоронної діяльності та правоохоронних 

органів 

1. Предмет та система навчальної дисципліни “Судові та правоохоронні органи 

України” і її співвідношення з іншими навчальними дисциплінами 

2. Поняття та ознаки правоохоронної діяльності. Правоохоронні функції. 

3. Поняття, ознаки та система правоохоронних та правозастосовних органів України 
4. Нормативно-правові акти, що регулюють засади організації та функціонування 

судових та правоохоронних органів 

 

Рекомендована література 

Основна 

1.  Бурбика М. М. Судові та правоохоронні органи (у схемах і таблицях) [Текст] : навч. 

посіб. / М. М. Бурбика, М. С. Уткіна ; Сум. держ. ун-т. - Суми : Сумський державний 

університет, 2016. – 122 с. 



  

2. Організація судових та правоохоронних органів [Текст] : підручник / [Марочкін І. Є. 

та ін.] ; за ред. проф. І. Є. Марочкіна ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". - 

Х. : Право, 2013. – 445 с. 

3. Тетарчук І.В., Дяків Т.Є. Судові та правоохоронні органи України [Текст] : 

Навчальний посібник для підготовки до іспитів. – К. : «Центр учбової літератури», 2016. – 202 

с. 

Допоміжна 

1.  Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради 

України. – 1996 р., № 30, стаття 141.  

2. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від 

23.12.1993 р. № 3781-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 11, стаття 50. 

3. Про Конституційний Суд України : Закон України від 13.07.2017 № 2136-VIII // Голос 

України від 02.08.2017 — № 141. 

4. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 02.06.2016 № 1402-VIII // Голос 

України від 16.07.2016 — / № 132-133. 

 

Тема 2: Поняття та принципи судової влади 

1. Поняття, система та значення засад (принципів) судочинства 

2. Інституціональні принципи судової влади 

3. Організаційні (судоустрійні) принципи судової влади 

4. Функціональні (судочинні) принципи судової влади 

 

Рекомендована література 

Основна 

1. Бурбика М. М. Судові та правоохоронні органи (у схемах і таблицях) [Текст] : навч. 

посіб. / М. М. Бурбика, М. С. Уткіна ; Сум. держ. ун-т. - Суми : Сумський державний 

університет, 2016. – 122 с. 

2. Організація судових та правоохоронних органів [Текст] : підручник / [Марочкін І. Є. та 

ін.] ; за ред. проф. І. Є. Марочкіна ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". - Х. 

: Право, 2013. – 445 с. 

3. Тетарчук І.В., Дяків Т.Є. Судові та правоохоронні органи України [Текст] : Навчальний 

посібник для підготовки до іспитів. – К. : «Центр учбової літератури», 2016. – 202 с. 

 

Допоміжна 

1. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради 

України. – 1996 р., № 30, стаття 141.  

Про Конституційний Суд України : Закон України від 13.07.2017 № 2136-VIII // Голос 

України від 02.08.2017 — № 141. 

Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 02.06.2016 № 1402-VIII // Голос 

України від 16.07.2016 — / № 132-133. 

 

Тема 3: Судова система України 

1. Суди загальної юрисдикції  
2. Конституційний суд України  

3. Органи, що забезпечують діяльність органів судової влади  

 

Рекомендована література 

Основна 

1. Бурбика М. М. Судові та правоохоронні органи (у схемах і таблицях) [Текст] : навч. 

посіб. / М. М. Бурбика, М. С. Уткіна ; Сум. держ. ун-т. - Суми : Сумський державний 

університет, 2016. - 122 с. 

2. Тетарчук І.В., Дяків Т.Є. Судові та правоохоронні органи України [Текст] : 

Навчальний посібник для підготовки до іспитів. – К. : «Центр учбової літератури», 2016. – 202 

с. 



  

Допоміжна 

1. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради 

України. – 1996 р., № 30, стаття 141.  

2. Про Конституційний Суд України : Закон України від 13.07.2017 № 2136-VIII // Голос 

України від 02.08.2017 — № 141. 

3. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 02.06.2016 № 1402-VIII // Голос 

України від 16.07.2016 — / № 132-133. 

 

Тема 4: Прокуратура України 

1. Місце прокуратури в системі органів державної влади 

2. Система органів прокуратури 

3. Функції прокуратури 

 

Рекомендована література 

Основна 

1. Бурбика М. М. Судові та правоохоронні органи (у схемах і таблицях) [Текст] : навч. 

посіб. / М. М. Бурбика, М. С. Уткіна ; Сум. держ. ун-т. - Суми : Сумський державний 

університет, 2016. – 122 с. 

2. Тетарчук І.В., Дяків Т.Є. Судові та правоохоронні органи України [Текст] : 

Навчальний посібник для підготовки до іспитів. – К. : «Центр учбової літератури», 2016. – 202 

с. 

Допоміжна 

1.  Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради 

України. – 1996 р., № 30, стаття 141.  

2. Про прокуратуру : Закон України від 14.10.2014 № 1697-VII : станом на 1 берез. 2017 

р. : відповідає офіц. тексту. - Харків : Право, 2017. - 140 с. с. 

 

Тема 5: Служба безпеки України 

1. Завдання, засади та правові підстави діяльності Служби безпеки України 

2. Система Служби безпеки України 

3. Повноваження Служби безпеки України 

 

Рекомендована література 

Основна 

1. Бурбика М. М. Судові та правоохоронні органи (у схемах і таблицях) [Текст] : навч. 

посіб. / М. М. Бурбика, М. С. Уткіна ; Сум. держ. ун-т. - Суми : Сумський державний 

університет, 2016. – 122 с. 

2. Тетарчук І.В., Дяків Т.Є. Судові та правоохоронні органи України [Текст] : 

Навчальний посібник для підготовки до іспитів. – К. : «Центр учбової літератури», 2016. – 202 

с. 

Допоміжна 

1.  Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради 

України. – 1996 р., № 30, стаття 141.  
2. Про Службу безпеки України : Закон України від 25 берез. 1992 р. // Голос 

України від 13.05.1992 р. 

 

Тема 6: Національна поліція 

1. Поняття, завдання та принципи діяльності поліції 

2. Система поліції 

3. Повноваження поліції. Поліцейські заходи 

 

Рекомендована література 

Основна 



  

1. Бурбика М. М. Судові та правоохоронні органи (у схемах і таблицях) [Текст] : навч. 

посіб. / М. М. Бурбика, М. С. Уткіна ; Сум. держ. ун-т. - Суми : Сумський державний 

університет, 2016. – 122 с. 

2. Тетарчук І.В., Дяків Т.Є. Судові та правоохоронні органи України [Текст] : 

Навчальний посібник для підготовки до іспитів. – К. : «Центр учбової літератури», 2016. – 202 

с. 

Допоміжна 

1.  Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради 

України. – 1996 р., № 30, стаття 141.  

2. Про Національну поліцію : Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII // Урядовий 

кур'єр від 12.08.2015 — № 146. 

3. Кримінальний процесуальний кодекс України : із змінами та допов. станом на 20 

серп. 2015 р. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2015. – 296 с.  

 

Тема 7: Державна кримінально-виконавча служба України 

1. Основні завдання Державної кримінально-виконавчої служби України 

2. Структура та чисельність Державної кримінально-виконавчої служби України 

3. Права та обов’язки посадових і службових осіб органів і установ виконання покарань, 

слідчих ізоляторів 

 

Рекомендована література 

Основна 

1. Бурбика М. М. Судові та правоохоронні органи (у схемах і таблицях) [Текст] : навч. 

посіб. / М. М. Бурбика, М. С. Уткіна ; Сум. держ. ун-т. - Суми : Сумський державний 

університет, 2016. – 122 с. 

2. Тетарчук І.В., Дяків Т.Є. Судові та правоохоронні органи України [Текст] : 

Навчальний посібник для підготовки до іспитів. – К. : «Центр учбової літератури», 2016. – 202 

с. 

 

Допоміжна 

1.  Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради 

України. – 1996 р., № 30, стаття 141.  

2. Про Державну кримінально-виконавчу службу України : Закон України від 23.06.2005 

року N 2713-IV. 

3. Про пробацію : Закон України від 05.02.2015 № 160-VIII. 

4. Про попереднє ув'язнення : Закон України від 30 червня 1993 року N 3352-XII. 

 

Тема 8: Державна прикордонна служба України та інші правоохоронні органи 

1. Державна прикордонна служба України 

2. Національне антикорупційне бюро України: структура та повноваження 

3. Військова служба правопорядку у Збройних Силах України та інші правоохоронні 

органи 

Рекомендована література 

Основна 

1.  Бурбика М. М. Судові та правоохоронні органи (у схемах і таблицях) [Текст] : навч. 

посіб. / М. М. Бурбика, М. С. Уткіна ; Сум. держ. ун-т. - Суми : Сумський державний 

університет, 2016. – 122 с. 

2. Тетарчук І.В., Дяків Т.Є. Судові та правоохоронні органи України [Текст] : 

Навчальний посібник для підготовки до іспитів. – К. : «Центр учбової літератури», 2016. – 202 

с. 

Допоміжна 

1. Про Державну прикордонну службу України : Закон України від 03.04.2003 № 661-IV 

: Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 27, ст.208. 



  

2. Про Національне антикорупційне бюро України: Закон України від 

14.10.2014 № 1698-VII : Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 47, ст.2051. 

3. Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України : Закон України від 

07.03.2002 № 3099-III : Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 32, ст.225. 

3. Лісовий кодекс України від 21.01.1994 № 3852-XII : Відомості Верховної Ради 

України (ВВР), 1994, № 17, ст.99. 

4. Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів: 

Закон України від 08.07.2011 № 3677-VI : Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 17, 

ст.155. 

5. Про Державне бюро розслідувань: Закон України від 12.11.2015 року № 794-VIII : 

Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 6, ст.55 

6. Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб: Закон 

України від 4.03.1998 року № 160/98-ВР : Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 

35, ст.236 

7. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI : Відомості Верховної 

Ради України (ВВР), 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112. 

 

Тема 9: Органи юстиції та нотаріату в Україні 

1. Органи і установи юстиції  

2. Поняття нотаріату та його основні завдання 

3. Структура та повноваження нотаріальних органів 

 

Рекомендована література 

Основна 

1. Бурбика М. М. Судові та правоохоронні органи (у схемах і таблицях) [Текст] : навч. 

посіб. / М. М. Бурбика, М. С. Уткіна ; Сум. держ. ун-т. - Суми : Сумський державний 

університет, 2016. – 122 с. 

2. Тетарчук І.В., Дяків Т.Є. Судові та правоохоронні органи України [Текст] : 

Навчальний посібник для підготовки до іспитів. – К. : «Центр учбової літератури», 2016. – 202 

с. 

Допоміжна 

1. Про нотаріат: Закон України, прийнятий 2 верес. 1993 р. // Голос України. - 1993. - № 

188. - С. 3-8. 

2. Про виконавче провадження : Закон України від 02.06.2016 № 1404-VIII // Відомості 

Верховної Ради (ВВР), 2016, № 30, ст.542. 

3. Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України: затв. наказом Міністерства 

юстиції України 22.02.2012 № 296/5. 

4. Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень 

інших органів : Закон України від 02 черв. 2016 р. № 1403-VIII // Урядовий кур'єр від 

27.07.2016 — № 139. 

 

Тема 10: Адвокатура України 

1. Поняття “адвокатура України” та принципи адвокатської діяльності 
2. Організаційні форми діяльності адвокатури 

3. Види адвокатської діяльності. Права і обов’язки адвоката 

 

Рекомендована література 

Основна 

1. Бурбика М. М. Судові та правоохоронні органи (у схемах і таблицях) [Текст] : навч. 

посіб. / М. М. Бурбика, М. С. Уткіна ; Сум. держ. ун-т. - Суми : Сумський державний 

університет, 2016. – 122 с. 

2. Тетарчук І.В., Дяків Т.Є. Судові та правоохоронні органи України [Текст] : 

Навчальний посібник для підготовки до іспитів. – К. : «Центр учбової літератури», 2016. – 202 

с. 



  

3. Молдован А. В. Адвокатура України [Текст] : навч. посіб. / Молдован А. В., Тилик Т. 

М. – К. : Алерта, 2013. – 254 с. 

4. Фіолевський Д. П. Адвокатура [Текст] : підручник / Д. П. Фіолевський. – К. : Правова 

єдність, 2014. – 622 с.  

 

Допоміжна 

1.  Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради 

України. – 1996 р., № 30, стаття 141.  

2. Про адвокатуру та адвокатську діяльність : Закон України від 5 липня 2012 р. // 

Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 27, ст.282.  

3. Про безоплатну правову допомогу : Закон України «» від 2 червня 2011 р. // Відомості 

Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 51, ст.577. 

 

Практичні заняття 

 Підготовка до практичного заняття передбачає опрацювання матеріалів (текстів) 

необхідних для успішного виконання практичних завдань. Отже, ваші бали залежать від вашої 

попередньої підготовки. 

 

Завдання до практичних занять 

 

Тема 3: Судова система України 

1. Суди загальної юрисдикції  

2. Конституційний суд України  

3. Органи, що забезпечують діяльність органів судової влади  

 

Ситуаційні задачі 

 

Задача 1 

 

Громадянин Іваненко, 1989 року народження, закінчивши юридичний факультет у 2012 

р., поступив в аспірантуру, по спливу 3-х років навчання захистив кандидатську дисертацію та 

впродовж 3 років працював доцентом кафедри цивільного права одного з вищих учбових 

закладів м Києва. У 2018 р. був рекомендований кандидатом на посаду судді апеляційного 

суду.  

Чи відповідає громадянин Іваненко вимогам, що пред'являються до особи, яка може 

бути суддею апеляційного суду? 

 

Задача 2 

 

Громадянина Іванченка було звільнено з роботи у липні 2018 р. Іваненко звернувся до 

місцевого суду з позовною заявою про поновлення на роботі, проте суд відмовив у задоволенні 

даного позову. Не погоджуючись з таким рішенням Іваненко у серпні 2018 р. звернувся до 

Конституційного Суду України з конституційною скаргою.  
Чи підлягає дана касаційна скарга розгляду? 

 

Задача 3 

 

Зважаючи на зростання кількості населення у м. Львові та, відповідно, збільшення 

навантаження на суди, Львівська міська рада прийняла рішення про утворення у місті ще 

одного місцевого суду.  

Чи законним є рішення Львівської міської ради? 

 

Задача 4 

 



  

До місцевого суду надійшли матеріали кримінального провадження щодо  притягнення 

громадянина Миськіва до кримінальної відповідальності за вчинення розкрадання шляхом 

зловживання службовим становищем. Зважаючи на особливу складність справи, яка містила 

велику кількість бухгалтерських документів, голова суду передав цю справу на розгляд судді 

Василенко. Голова суду мотивував своє рішення тим, що останній має великий стаж 

суддівської роботи і досвід у розгляді справ такої категорії. 

Чи відповідно до закону діяв голова суду ? 

 

Задача 5 

 

Громадянин Петренко звернувся до керівництва банку «Демарк» із заявою про 

повернення строкового банківського вкладу (депозиту) у зв’язку із закінченням строку дії 

договору. Петренку було відмовлено, а тому він звернувся до місцевого адміністративного 

суду з позовом до банку «Демарк» щодо повернення строкового банківського вкладу 

(депозиту).  

1. Чи підлягає розгляду даний позов у місцевому адміністративному суді? 

2. Який принцип судочинства порушено в даному випадку ? 

 

Задача 6 

 

Місцевий загальний суд виніс рішення про відмову у задоволенні позову Грінченкова у 

справі про  бездіяльність однієї з дільничних виборчих комісій. 

Грінченков звернувся до апеляційного суду з розгляду цивільних і кримінальних справ, 

а також справ про адміністративні правопорушення.  

Чи вірно Грінченков визначив підсудність? 

 

Рекомендована література 

Основна 

1. Бурбика М. М. Судові та правоохоронні органи (у схемах і таблицях) [Текст] : навч. 

посіб. / М. М. Бурбика, М. С. Уткіна ; Сум. держ. ун-т. - Суми : Сумський державний 

університет, 2016. - 122 с. 

2. Тетарчук І.В., Дяків Т.Є. Судові та правоохоронні органи України [Текст] : 

Навчальний посібник для підготовки до іспитів. – К. : «Центр учбової літератури», 2016. – 202 

с. 

Допоміжна 

1. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради 

України. – 1996 р., № 30, стаття 141.  

2. Про Конституційний Суд України : Закон України від 13.07.2017 № 2136-VIII // Голос 

України від 02.08.2017 — № 141. 

3. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 02.06.2016 № 1402-VIII // Голос 

України від 16.07.2016 — / № 132-133. 

 

Тема 6: Національна поліція 

1. Поняття, завдання та принципи діяльності поліції 

2. Система поліції 

3. Повноваження поліції. Поліцейські заходи 

 

Ситуаційні задачі  

 

Задача 1 

 

До Д., який сидів у своєму автомобілі і розмовляв по телефону, підійшли поліцейські і 

повідомили, що вилучають його транспортний засіб для проїзду до місця події, а мобільний 

телефон – для ведення оперативних переговорів. На заперечення Д. вони застосували до нього 



  

прийоми рукопашного бою і затримали його на 72 години за чинення опору співробітникам 

поліції.  

 

У чиїх діях у даній ситуації вбачаються порушення закону? Які права поліції 

передбачено чинним законодавством? 

 

Задача 2 

 

Іванов, будучи працівником поліції при спробі зупинити транспортний засіб - 

автомобіль «Москвич ИЖ Комбі», під керуванням Петрова, завчасно вийняв з кобури табельну 

вогнепальну зброю - пістолет ПМ, привів її у бойову готовність, після чого здійснив у бік скла 

водійської двері автомобіля під керуванням Петрова, один постріл, внаслідок чого останньому 

заподіяні тяжкі тілесні ушкодження у вигляді наскрізного непроникаючого вогнепального 

кульового поранення задньої поверхні грудної клітини, з переломами 7-го грудного хребця і 8-

го ребра справа, забоєм нижньої частки правої легені, забою спинного мозку в грудних 

сегментах, з порушенням функції тазових органів і неврологічними порушеннями в нижніх 

кінцівках. 

Чи правомірно діяв працівник поліції? 

Визначте правові підстави застосування вогнепальної зброї. 

 

 

Задача 3 

 

Іванов 2 вересня 2015 року приблизно о 18 годині 30 хвилин, виконуючи обов’язки 

дільничого інспектора, будучи службовою особою, що здійснює функції представника органу 

влади та працівником правоохоронного органу, перебуваючи у службовому кабінеті №10 

приміщення Кременецького РВ УМВС України в Тернопільській області, з метою отримання 

зізнання у скоєнні злочину, наніс Петрову близько 5-6 ударів кулаками та долонями рук у 

обличчя та близько 20 ударів гумовим кийком по поперековій ділянці.  

 

Чи правомірно діяв працівник міліції? 

Визначте правові підстави застосування заходів фізичного впливу та спецзасобів. 

 

Задача 4 

 

10.08.2015 року в м. Одесі на вул. Сагайдачного, 14, близько 22 години було скоєно 

розбійний напад на гр. Карпенка. Неподалік від місця події перебував поліцейський патруль, 

який почав переслідувати нападників. Злочинці забігли до приватного будинку свого 

товариша, що розташований через декілька кварталів. Працівники поліції встановили місце 

переховування злочинців та примусово проникла до даного будинку, де і затримала злочинців. 

1. Якими нормативно-правовими актами врегульовано питання проникнення до житла 

чи іншого володіння особи без вмотивованого рішення суду? 

2. Чи правомірно діяла міліція? 

  

Задача 5 

 

11.08.2015 року близько 21 год. у м. Суми по вулиці Мельникова, 12, із балкону 

квартири, що на третьому поверсі, лунали крики образливого характеру та прохання про 

допомогу. В цей час по даній вулиці їхав поліцейський патруль. Поліцейські зайшли до 

будинку та подзвонили до квартири, з якої лунали крики. Поліцейським не відчинили двері, 

після чого останні примусово проникли до житла без вмотивованого рішення суду. У ході 

досудового слідства було встановлено, що сварка виникла між подружжям. Також з’ясовано, 

що після розпивання спиртних напоїв чоловік наніс своїй дружині ряд ударів, які спричинили 

легкі тілесні ушкодження. 



  

1. Чи правомірно діяла міліція? 

2. Дайте правову оцінку даної ситуації. 

 

Задача 6 

 

15.06.2015 року в м. Києві на вул. Сагайдачного, 27, близько 23 години було скоєно 

розбійний напад на гр. Петренка. Неподалік від місця події перебував поліцейський патруль, 

який почав переслідувати нападників. Злочинці забігли до приватного будинку свого 

товариша, що розташований через декілька кварталів. Працівники поліції встановили місце 

переховування злочинців та примусово проникла до даного будинку, де і затримала злочинців. 

1. Якими нормативно-правовими актами врегульовано питання проникнення до житла 

чи іншого володіння особи без вмотивованого рішення суду? 

 2. Чи правомірно діяла міліція? 

 

Рекомендована література 
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Тема 8: Державна прикордонна служба України та інші правоохоронні органи 

1. Державна прикордонна служба України 

2. Національне антикорупційне бюро України: структура та повноваження 

3. Військова служба правопорядку у Збройних Силах України та інші правоохоронні 

органи 

Ситуаційні задачі 

 

Задача 1 

 

Всупереч встановленим правилам полювання, не маючи відповідної ліцензії, Дмитренко 

здійснив відстріл трьох лосів. М'ясо реалізував на ринку. Одержавши про це інформацію, 

начальник держполювінспекції району розпочав стосовно Дмитренка кримінальне 

провадження і провів досудове розслідування. 
1. Дайте правову оцінку ситуації. 

2. Як повинен був діяти начальник держполювінспекції району?  

 

Задача 2 

 

Начальник слідчого відділу Шевченківського районного відділу ГУМВС України у 

Львівській області, перевіривши матеріали досудового розслідування у кримінальному 

провадженні щодо хуліганства, вирішив особисто допитати свідка злочину Симоненка. Він 

викликав його повісткою до райвідділу і провів допит. 

Слідчий, який проводив досудове розслідування, оскаржив дії начальника слідчого 

відділу до наглядаючого прокурора, вважаючи, що оскільки досудове слідство проводить він, 



  

він несе відповідальність за проведення процесуальних дій, то начальник слідчого відділу не 

має на це права. 

Дайте правову оцінку ситуації. 

 

Задача 3 

 

Слідчий Мостиського районного відділу УСБУ у Львівській області 25 січня 2013 року 

розпочав кримінальне провадження щодо контрабанди, виявленої на пункті пропуску 

Мостиська-Шегині. 

Не встигнувши завершити досудове розслідування у передбачений законом термін і 

мотивуючи неможливість закінчення складністю провадження, слідчий звернувся з 

клопотанням про продовження досудового слідства до прокурора Мостиського району 

Львівської області, який продовжив цей строк до шести місяців. 

1. В якій строк має бути завершене досудове розслідування? 

2. Дайте правову оцінку ситуації. 
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6. Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб: Закон 

України від 4.03.1998 року № 160/98-ВР : Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 
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Тема 10: Адвокатура України 

1. Поняття “адвокатура України” та принципи адвокатської діяльності 

2. Організаційні форми діяльності адвокатури 

3. Види адвокатської діяльності. Права і обов’язки адвоката 

 

Ситуаційні задачі 

 

Задача 1 

 



  

Громадянка Сулима після закінчення юридичного факультету Київського національного 

університету сім років працювала у відділі нотаріату Головного управління юстиції 

Кіровоградської області. Вирішивши стати нотаріусом, вона подала необхідні документи до 

Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату, була допущена до складання кваліфікаційного іспиту, 

успішно його склала, і їй Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату було видане свідоцтво 

про право на зайняття нотаріальною діяльністю. 

1. Яким вимогам повинні відповідати особи, які призначаються на посаду нотаріуса ? 

2. Дайте правову оцінку ситуації. 

 

Задача 2 

 

Міністерство юстиції України за поданням Головного управління юстиції у Львівській 

області прийняло рішення про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною 

діяльністю щодо громадянина Никоненка, оскільки він протягом 3,5 років після отримання 

свідоцтва не здійснював нотаріальну діяльність і тому є сумніви щодо його кваліфікації і 

можливості на належному рівні надавати нотаріальні послуги. 

Дайте правову оцінку ситуації. 

Задача 3 

 

Громадянин Усенко звернувся до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату із заявою про 

анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю нотаріуса Зюганова у 

зв'язку з тим, що той майже повністю втратив зір, всі документи, на підставі яких вчиняються 

нотаріальні дії, а також ті, що посвідчують особу, йому зачитує помічник нотаріуса, що, по-

перше, значно затягує час на вчинення нотаріальної дії, а , по-друге, може призвести до 

перекручень змісту документів, в тому числі навмисно. 

1. Яке рішення має прийняти Вища кваліфікаційна комісія нотаріату? 

2. Дайте правову оцінку ситуації. 

 

Задача 4 

 

Громадянин Семеренко після закінчення 4-х курсів юридичного факультету Львівського 

національного університету і отримання диплому за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр 

два роки працював помічником адвоката. 

Семеренко подав заяву до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури з 

проханням допустити його до складання кваліфікаційного іспиту. До складання іспиту 

Семеренко був допущений, успішно його склав і був направлений на стажування до адвоката 

Гикавки, у якого працював помічником. 

Семеренко заперечував проти його стажування, зазначаючи, що за законом він має бути 

звільнений від стажування і йому одразу після іспиту кваліфікаційно-дисциплінарна комісія 

має видати свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. 

1. Які вимоги ставляться до особи, яка має намір здійснювати адвокатську діяльність? 

2. Дайте правову оцінку ситуації. 

 

Задача 5 

 

Тищенко, Андрухів та Мицик, маючи свідоцтва про право на заняття адвокатською 

діяльністю і здійснюючи адвокатську діяльність індивідуально, вирішили об'єднати свої 

зусилля і створити адвокатське бюро, яке вони зареєстрували відповідно до закону. Після 

реєстрації адвокатське бюро розпочало свою діяльність. 

1. Який порядок створення адвокатського бюро, адвокатського об'єднання? 

2. Дайте правову оцінку ситуації. 

 

Задача 6 

 



  

Громадянин Руденко, який мав повну вищу юридичну освіту і стаж роботи 

юрисконсультом 4 роки, був членом політичної партії «Свобода», вирішив стати адвокатом і 

подав документи до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. 

В комісії йому пояснили, що перед тим, як складати іспит, він має пройти стажування у 

адвоката Бондаренка, який є досвідченим фахівцем, має стаж адвокатської діяльності 14 років, 

має чудові педагогічні здібності, про що свідчить те, що на даний час він має шістьох 

стажистів. 

Крім того, в комісії Руденка попередили, що у разі успішного складення 

кваліфікаційного іспиту і отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю 

він має припинити членство в партії, оскільки «їм не потрібно, щоб адвокати надавали 

перевагу партійним, а не корпоративним інтересам». 

1. Який порядок проходження стажування особи, яка має намір здійснювати 

адвокатську діяльність? 

2. Дайте правову оцінку ситуації. 

 

Задача 7 

 

До кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури поступила скарга від громадянина 

Ященка на адвоката Тимощука, в якій йшлося про притягнення останнього до дисциплінарної 

відповідальності за розголошення конфіденційних даних щодо майнового стану Ященка його 

колишній дружині, у якої з Тимощуком укладений договір про правову допомогу. 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія викликала адвоката Тимощука для дачі пояснень, 

під час яких той пояснив, що не вважає, що порушив адвокатську таємницю, оскільки не 

надавав правової допомоги Ященкові і не отримував від нього жодних відомостей, а дані про 

майновий стан Тимощука побачив в документах адвоката Смоляка, який надавав правову 

допомогу Ященку. 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія вирішила притягнути Тимощука до 

дисциплінарної відповідальності і накласти на нього дисциплінарне стягнення - сувору догану. 

1. Що складає зміст адвокатської таємниці? 

2. Дайте правову оцінку ситуації. 
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Завдання для самостійної роботи 



  

Ряд питань навчальної дисципліни виносяться на самостійне опрацювання. Виконання 

самостійної роботи оцінюється окремо та є невід’ємною складовою успішного проходження 

курсу. Для виконання завдань самостійної роботи вам необхідно зробити конспект 

нижчезазначених питань. Кожне питання має бути ґрунтовно висвітлене в обсязі не менше 

двох сторінок рукописного тексту. 

 

1. Поняття судової діяльності 

2. Поняття правозахисної діяльності 

3. Інституціональні принципи судової влади. 

4. Організаційні (судоустрійні) принципи судової влади. 

5. Функціональні (судочинні) принципи судової влади. 

6. Склад та повноваження місцевого суду. 

7. Склад та повноваження апеляційного суду. 

8. Склад та повноваження вищих спеціалізованих судів. 

9. Склад та повноваження Верховного Суду України. 

10. Порядок зайняття посади прокурора. 

11. Дисциплінарна відповідальність прокурора. 

12. Звільнення прокурора з посади. 

13. Кадри органів Служби безпеки України. 

14. Контроль і нагляд за діяльністю Служби безпеки України. 

15. Добір на посаду поліцейського 

16. Загальні засади проходження служби в поліції 

17. Персонал Державної кримінально-виконавчої служби України.  

18. Правовий та соціальний захист персоналу Державної кримінально-виконавчої 

служби України. 

19. Права та обов’язки органу державного фінансового контролю. 

20. Повноваження посадових осіб державної лісової охорони. 

21. Повноваження посадових осіб органів рибоохорони. 

22. Права та обов'язки нотаріуса. 

23. Державні нотаріальні контори і державні нотаріальні архіви. 

24. Приватна нотаріальна діяльність 

25. Гарантії адвокатської діяльності. 

26. Дисциплінарна відповідальність адвоката. 

27. Адвокатське самоврядування. 
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ст.155. 

16. Про Державне бюро розслідувань: Закон України від 12.11.2015 року № 794-VIII : 

Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 6, ст.55 

17. Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб: Закон 

України від 4.03.1998 року № 160/98-ВР : Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 

35, ст.236 

18. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI : Відомості Верховної 

Ради України (ВВР), 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112. 

19. Про нотаріат: Закон України, прийнятий 2 верес. 1993 р. // Голос України. - 1993. - № 

188. - С. 3-8. 

20. Про виконавче провадження : Закон України від 02.06.2016 № 1404-VIII // Відомості 

Верховної Ради (ВВР), 2016, № 30, ст.542. 

21. Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України: затв. наказом 

Міністерства юстиції України 22.02.2012 № 296/5. 

22. Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень 

інших органів : Закон України від 02 черв. 2016 р. № 1403-VIII // Урядовий кур'єр від 

27.07.2016 — № 139. 

23. Про адвокатуру та адвокатську діяльність : Закон України від 5 липня 2012 р. // 

Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 27, ст.282.  

 

Індивідуальні завдання 

Індивідуальні завдання виконуються у вигляді реферату обсягом до 5 сторінок.  
Теми рефератів: 

 

1. Поняття судової влади, її характерні ознаки.  

2. Судді як носії судової влади.  

3. Поняття та види судочинства.  

4. Система і значення принципів судової влади.  

5. Принципи побудови судової системи.  

6. Порядок утворення і ліквідації судів.  

7. Повноваження Конституційного Суду України.  

8. Гарантії незалежності суддів.  

9. Вимоги, що ставляться до кандидатів на посаду суддів. Порядок заняття суддею 



  

посади.  

10. Права, обов’язки та повноваження суддів.  

11. Юридична відповідальність суддів.  

12. Підстави і порядок притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності.  

13. Припинення повноважень суддів.  

14. Соціальний захист суддів.  

15. Народні засідателі та присяжні як носії судової влади.  

16. Вимоги до народних засідателів та присяжних.  

17. Права присяжних та гарантії їх захисту.  

18. Органи суддівського самоврядування, їх завдання та організаційні форми.  

19. Повноваження з’їзду суддів України.  

20. Вища кваліфікаційна комісія суддів України.  

21. Порядок формування, склад та повноваження Вищої Ради правосуддя.  

22. Державна судова адміністрація: статус, система органів.  

23. Місце прокуратури в системі органів державної влади.  

24. Завдання прокурорської діяльності.  

25. Правові засади діяльності прокуратури України. Аналіз правового становища 

прокурора у кримінальному судочинстві за новим Кримінальним процесуальним кодексом 

України.  

26. Принципи організації та діяльності прокуратури.  

27. Система органів прокуратури.  

28. Характеристика функцій прокуратури.  

29. Призначення спеціальної поліції. 

30. Повноваження поліції.  

31. Превентивні заходи, які може застосовувати поліція.  

32. Заходи примусу, які може застосовувати поліція.  

33. Спеціальні засоби, які можуть застосовувати поліцейські.  

34. Права та обов’язки посадових і службових осіб органів і установ виконання 

покарань, слідчих ізоляторів.  

35. Правовий і соціальний захист персоналу Державної кримінально-виконавчої служби 

України. 

36. Порядок добору кандидатів на посади Національного бюро.  

37. Підстави для притягнення працівника Національного бюро до дисциплінарної 

відповідальності. 

38. Функції органів державного фінансового контролю. 

39. Органи та установи юстиції: поняття, система, завдання, компетенція.  

40. Основні завдання нотаріату.  

41. Повноваження нотаріальних органів. 

42. Поняття та сутність інституту адвокатури.  

43. Принципи адвокатської діяльності.  

44. Організаційні форми адвокатської діяльності.  

45. Право на зайняття адвокатською діяльністю.  

46. Види адвокатської діяльності.  
47. Права та обов’язки адвоката.  

48. Адвокатська таємниця.  

49. Гарантії адвокатської діяльності.  

50. Дисциплінарна відповідальність адвокатів.  



  

Порядок оцінювання знань курсантів (студентів) 

 

 

№ 

з/п 

Вид навчальної діяльності 
 

Кількість балів 

1 Робота на лекції до 2 

2 Робота на семінарському (практичному) занятті до 2 

2.1 відповідь на семінарському (практичному) занятті до 2 

2.2 доповнення на семінарському (практичному) занятті до 2 

2.3 виконання завдань самостійної роботи, реферативні 

повідомлення 

до 2 

3 Екзамен до 40 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

75-81 С 

64-74 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

Питання до екзамену: 

 

1. Поняття та ознаки правоохоронної діяльності.  

2. Завдання правоохоронної діяльності.  

3. Види правоохоронних функцій.  

4. Поняття та ознаки правоохоронного органу.  

5. Система правоохоронних органів.  

6. Нормативно-правові акти, що регулюють засади організації та функціонування 

судових та правоохоронних органів.  

7. Поняття судової діяльності. 

8. Поняття та ознаки судової влади.  

9. Поняття та види принципів судової влади.  

10. Поняття інституціональних принципів судової влади та їх характеристика. 

11. Поняття організаційних (судоустрійних) принципів судової влади та їх 

характеристика. 

12. Поняття функціональних (судочинних) принципів судової влади та їх 

характеристика. 

13. Судова система України.  

14. Суди загальної юрисдикції.  

15. Порядок утворення і ліквідації судів загальної юрисдикції.  

16. Склад та повноваження Верховного суду України. 

17. Склад та повноваження апеляційних судів. 

18. Склад та повноваження місцевих судів. 

19. Призначення та обрання на посаду судді.  



  

20. Статус судді.  

21. Склад Конституційного Суду України та вимоги до судді Конституційного Суду 

України. 

22. Повноваження Конституційного Суду України.  

23. Дисциплінарна відповідальність судді.  

24. Вища кваліфікаційна комісія суддів України.  

25. Звільнення судді суду загальної юрисдикції з посади.  

26. Державна судова адміністрація України.  

27. Повноваження Вищої ради правосуддя.  

28. Склад Вищої ради правосуддя та вимоги до членів Вищої ради правосуддя.  

29. Місце прокуратури в системі органів державної влади.  

30. Функція прокуратури по підтриманню державного обвинувачення в суді.  

31. Представництво прокурором інтересів громадянина або держави в суді у випадках, 

визначених законом.  

32. Прокурорський нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-

розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство.  

33. 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.  

34. Система органів прокуратури.  

35. Порядок зайняття посади прокурора та порядок звільнення прокурора з 

адміністративної посади.  

36. Дисциплінарна відповідальність прокурора.  

37. Звільнення прокурора з посади, припинення, зупинення його повноважень на 

посаді. 

38. Завдання Служби безпеки України.   

39. Принципи діяльності Служби безпеки України.  

40. Правові підстави діяльності Служби безпеки України.  

41. Система та організація діяльності Служби безпеки України.  

42. Основні напрямки діяльності і повноваження органів Служби безпеки України. 

43. Кадри органів Служби безпеки України.  

44. Контроль і нагляд за діяльністю Служби безпеки України. 

45. Поняття Національної поліції України. Завдання та правові підстави діяльності 

поліції.  

46. Система поліції.  

47. Основні напрями діяльності кримінальної поліції.  

48. Функції патрульної поліції.  

49. Органи досудового розслідування.  

50. Завдання поліції охорони.  

51. Призначення спеціальної поліції.  

52. Поліція особливого призначення КОРД (Корпус оперативно-раптової дії). 

53. Повноваження поліції.  

54. Превентивні заходи, які може застосовувати поліція.  
55. Заходи примусу, які може застосовувати поліція.  

56. Спеціальні засоби, які можуть застосовувати поліцейські.  

57. Основні завдання Державної кримінально-виконавчої служби України.  

58. Основні принципи діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України.  

59. Правові засади діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України. 

60. Структура та чисельність Державної кримінально-виконавчої служби України. 

61. Органи виконання покарань.  

62. Установи виконання покарань.  

63. Слідчі ізолятори.  

64. Права та обов’язки посадових і службових осіб органів і установ виконання 

покарань, слідчих ізоляторів.  



  

65. Правовий і соціальний захист персоналу Державної кримінально-виконавчої служби 

України. 

66. Основні функції Державної прикордонної служби України.  

67. Структура Державної прикордонної служби України.  

68. Повноваження Державної прикордонної служби України.  

69. Статус Національного антикорупційного бюро України.  

70. Основні принципи діяльності Національного антикорупційного бюро України.  

71. Загальна структура і чисельність Національного антикорупційного бюро України.  

72. Порядок добору кандидатів на посади Національного бюро.  

73. Підстави для притягнення працівника Національного бюро до дисциплінарної 

відповідальності.  

74. Основні завдання Військової служби правопорядку у Збройних Силах України. 

75. Структура Військової служби правопорядку у Збройних Силах України.  

76. Права військовослужбовців Служби правопорядку.  

77. Повноваження посадових осіб державної лісової охорони.  

78. Повноваження посадових осіб органів рибоохорони.  

79. Система органів державного фінансового контролю.  

80. Функції органів державного фінансового контролю. 

81. Система органів і установ юстиції.  

82. Основні напрями діяльності Міністерства юстиції України.  

83. Завдання та принципи діяльності органів державної виконавчої служби та 

приватних виконавців 

84. Вимоги до державних та приватних виконавців.  

85. Поняття та основні завдання нотаріату.  

86. Правове регулювання нотаріальної діяльності. Принципи нотаріальної діяльності.  

87. Структура нотаріальних органів.  

88. Повноваження нотаріальних органів.  

89. Права та обов'язки нотаріуса.   

90. Повноваження державних нотаріальних контор і державних нотаріальних архівів.  

91. Нотаріальні дії, що вчиняють приватні нотаріуси.  

92. Порядок вчинення нотаріальних дій виконавчими комітетами місцевих рад, 

консульськими установами, дипломатичними представництвами.  

93. Поняття та мета діяльності Нотаріальної палати України.  

94. Вчинення нотаріальних дій посадовими особами окремих організацій. 

95. Правовий і соціальний захист нотаріусів.  

96. Вимоги до осіб, які бажають займатися нотаріальною діяльністю.  

97. Реєстрація приватної нотаріальної практики. 

98. Поняття адвокатури України та принципи адвокатської діяльності.  

99. Правове регулювання діяльності адвокатури в Україні. Вимоги до осіб, які бажають 

займатися адвокатською діяльністю.  

100. Організаційні форми адвокатської діяльності.  

101. Види адвокатської діяльності.  

102. Права і обов’язки адвоката.  
103. Гарантії адвокатської діяльності.  

104.  Дисциплінарна відповідальність адвоката.  

105.  Адвокатське самоврядування. 

 

 

Політика академічної доброчесності 

Прослуховуючи цей курс, Ви погодились виконувати положення принципів академічної 

доброчесності: 

- складати всі проміжні та фінальні завдання самостійно без допомоги сторонніх осіб; 

- надавати для оцінювання лише результати власної роботи; 



  

- не вдаватися до кроків, що можуть нечесно покращити ваші результати чи 

погіршити/покращити результати інших курсантів (студентів, слухачів); 

- не публікувати відповіді на питання, що використовуються в рамках курсу для 

оцінювання знань курсантів (студентів, слухачів).  
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