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ПЕРЕДМОВА 

 

Методичні вказівки до практичних завдань та самостійної 

роботи з навчальної дисципліни «Організація судових та 

правоохоронних органів» для здобувачів вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою 

«Право» спеціальності 081 «Право» денної та заочної форми 

навчання розроблено з урахуванням Закону України «Про вищу 

освіту», Положення про організацію освітнього процесу у 

Національному університеті водного господарства та 

природокористування, Положення про систему внутрішнього 

забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в 

Національному університеті водного господарства та 

природокористування, Положення про виявлення та запобігання 

академічного плагіату в Національному університеті водного 

господарства та природокористування (нова редакція), змісту 

освітньо-професійної програми «Право» спеціальності 081 

«Право». 

Предметом курсу є відомості про державні органи, що 

здійснюють судову та правоохоронну діяльність, реалізують 

правоохоронні функції їх організацію, а також відомості про їх 

завдання, організацію й діяльність, функції та структуру. В межах 

курсу вивчаються нормативно-правові акти, що постають 

основою діяльності судових та правоохоронних органів України.  

Методичні вказівки до практичних завдань та самостійної 

роботи з навчальної дисципліни «Організація судових та 

правоохоронних органів» розроблені з урахування змісту 

відповідної освітньої програми та робочої програми дисципліни 

«Організація судових та правоохоронних органів». Вказівки 

містять опис навчальної дисципліни, тематику практичних 

занять. Крім того для зручності студентів щодо розуміння 

можливостей здобуття позитивних оцінок описані контрольні 

заходи та засоби діагностики та показано критерії та шкала 

оцінювання. Окрема увага зосереджена на самостійній роботі та 

завданнях до неї. Методичні вказівки також містять список 

рекомендованої література, який втім, носить орієнтовний 

характер. 

http://ep3.nuwm.edu.ua/10325/
http://ep3.nuwm.edu.ua/10325/
http://ep3.nuwm.edu.ua/10325/
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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА ЇЇ СТРУКТУРА 

 
 

1.1 Опис навчальної дисципліни 

 

Мета дисципліни – надання студентам необхідних для 

успішної реалізації професійної діяльності юриста практика знань, а 

також відомостей для більш повного засвоєння ряду інших 

пов'язаних з даною методологічних та юридичних правових 

дисциплін. 

Завданням вивчення курсу «Організація судових та 

правоохоронних органів» є:  

- ознайомити з принципами організації судової системи в Україні 

та організації правоохоронних органів; 

- дати чітке уявлення про сутність судової влади та про сутність 

правоохоронної діяльності; 

- ознайомити студентів з необхідними джерелами права; 

- сприяти засвоєнню нормативних актів та розвитку вмінь 

працювати з ними. 

В результаті вивчення дисципліни «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 діяльності 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 діяльності 

системи органів прокуратури, дізнання та досудового слідства. 

Студенти повинні вміти:  
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- правильно тлумачити й застосовувати нормативно-правові акти 

щодо організації та діяльності судових і правоохоронних органів 

при вирішенні практичних ситуацій;  

- вільно орієнтуватися в системі нормативно-правових актів щодо 

організації та діяльності судових та правоохоронних органів; 

- використовувати набуті знання у вирішенні професійних 

завдань. 

 

 

1.2 Тематика практичних занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Модуль 1 

Система судової влади  
1 Судова влада в Україні. 

2 Система судів загальної юрисдикції. Статус судді. 

3 Правовий статус Конституційного суду України. 

4. Статус суддів, народних засідателів та присяжних. Вища рада 

правосуддя. Вища кваліфікаційна комісія суддів України. 

Модуль 2 

Система правоохоронних органів 

5 Система і структура органів прокуратури України 

6 Національна поліція України та інші органи МВС України. 

7 Органи досудового розслідування. 

8 Органи безпеки України Служба безпеки України та її 

завдання. 
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1.3. Контрольні заходи та засоби діагностики 
 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни 

проводиться за формами: 

 оцінювання роботи студентів на лекціях; 

 усне опитування на практичних заняттях; 

 виконання контрольних робіт та тестових завдань; 

 участь в обговоренні проблемних питань;  

 розв’язування ситуаційних завдань; 

 виконання поточних контрольних робіт за темами змістових 

модулів. 

 

1.4. Критерії та шкала оцінювання 
 

Основними критеріями, що характеризують рівень 

компетентності здобувача вищої освіти при оцінюванні результатів 

поточного контролю з навчальної дисципліни «Організація судових 

та правоохоронних органів» є: 

- повнота і вчасність виконання всіх видів навчальної роботи, 

передбачених робочою програмою навчальної дисципліни; 

- глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом 

навчальної дисципліни, що міститься в основних та додаткових 

рекомендованих літературних джерелах; 

- вміння аналізувати явища, що вивчаються у їх взаємозв’язку 

і розвитку; 

- характер відповідей на поставленні питання (чіткість, 

логічність, лаконічність, послідовність тощо); 

- вміння застосовувати теоретичні положення під час 

виголошення промов; 

- вміння аналізувати публічні виступи. 

Оцінювання результатів поточного контролю проводиться у 

розрахунку від 0 до 60 балів. Основними методами оцінювання є:  

 аналіз усних відповідей;  

 виконання практичних завдань. 

Оцінювання виконання завдань здійснюється за такими 

критеріями (у % від кількості балів, виділених на завдання із 

заокругленими до цілого числа): 

0% - завдання не виконано; 
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40% - завдання виконано частково, висновки не аргументовані 

і не конкретні, звіт підготовлено недбало; 

60% - завдання виконано повністю, висновки містять окремі 

недоліки, судження студента не достатньо аргументовані, звіт 

підготовлено з незначним відхиленням від вимог;  

80% - завдання виконано повністю і вчасно, проте містить 

окремі несуттєві недоліки несистемного характеру; 

100% - завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

 
Змістовий модуль 1 (максимальна кількість балів – 50) 

Виконання завдань практичної роботи  – 15 балів 

Виконання індивідуального завдання (реферат) – 15 балів 

Підсумковий модульний контроль (тестування) – 20 балів 

Змістовий модуль 2 (максимальна кількість балів – 50) 

Виконання завдань практичної роботи  – 15 балів 

Написання контрольної роботи – 15 балів 

Підсумковий модульний контроль (тестування) – 20 балів 

 

Шкала оцінювання 

 

 

Кількість набраних балів 

студентом 
Оцінка за національною шкалою 

90-100 балів Відмінно 

82-89 балів 
Добре 

74-81 балів 

64-73 балів 
Задовільно 

60-63 балів 

35-59 балів 
Незадовільно з можливістю 

повторного складання 

1-34 балів 
Незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням курсу 
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2. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ 

 

 

Тема 1. Судова влада України 

 

План 

1. Поняття судових органів.  

2. Поняття та суть судової влади.  

3. Основні конституційні положення щодо судової влади.  

4. Співвідношення судової влади з іншими гілками державної влади.  

5. Поняття та засади судової системи в Україні.  

6. Правове регулювання діяльності органів судової влади.  

 

Методичні рекомендації: 

У процесі підготовки до практичного заняття з’ясувати зміст понять 

судових органів та судової влади. Встановити основні конституційні 

положення щодо судової влади. Письмово описати зміст та завдання 

правосуддя. Вміти пояснити співвідношення судової влади з іншими 

гілками державної влади. Окреслити зміст правового регулювання 

діяльності органів судової влади. 

 

 

Література: 1, 2, 3, 8, 16, 17, 19, 30, 31, 34.  

 

 

Тема 2. Система судів загальної юрисдикції 

 

План 

1. Місцеві суди в Україні, їх склад і компетенція.  

2. Правовий статус судді. Вимоги до судді місцевого суду.  

3. Види і склад апеляційних судів. Повноваження апеляційного суду. 

4. Правовий статус судді апеляційного суду. 

5. Вищі спеціалізовані суди, їх склад і повноваження.  

6. Верховний суд України: склад і структура. Суддя Верховного 

Суду України.  
 

 

Методичні рекомендації: 
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У процесі підготовки до практичного заняття з’ясувати правовий 

статус місцевого суду в Україні, їх компетенцію. Письмово описати 

види підсудності та їх особливості. Вміти розкрити правовий статус 

судді та вимоги до нього. Визначити і вміти роз’яснити види і 

склад апеляційних судів, а також їх повноваження. З’ясувати 

правовий статус судді апеляційного суду. Письмово описати склад і 

повноваження Вищих спеціалізованих судів. Вміти розкрити 

правовий статус Верховного суду України. 
 

Література: 1, 2, 4, 6, 8, 10, 14, 17, 30, 33.  

 

 

Тема 3. Правовий статус Конституційного суду України 

 

План 

1. Конституційний Суд України як орган конституційної 

юрисдикції.  

2. Завдання Конституційного Суду.  

3. Порядок утворення та повноваження Конституційного Суду.  

4. Вимоги, що ставляться до судді Конституційного Суду. 

Повноваження судді Конституційного Суду.  

5. Загальні засади конституційного провадження. 

6. Конституційне подання. Конституційне звернення.  

7. Акти Конституційного Суду України. 

 

Методичні рекомендації: 

У процесі підготовки до практичного заняття з’ясувати статус 

Конституційного Суду України як органу конституційної 

юрисдикції. Вміти розкрити зміст завдань Конституційного Суду. 

Письмово описати порядок утворення та повноваження 

Конституційного Суду. Вміти розкрити повноваження судді 

Конституційного Суду. Письмово описати загальні засади 

конституційного провадження. Окреслити зміст конституційного 

подання та звернення, вказати суб’єктів, що мають на них право.  

 

Література: 2, 3, 4, 8, 11, 14, 17, 18, 21, 35, 37.  

 

 



 

10 

 

Тема 4. Статус суддів, народних засідателів та присяжних. 

Вища рада правосуддя. Вища кваліфікаційна комісія суддів 

України. 

 

План 

1. Порядок зайняття посади судді. Вимоги до суддів. 

2. Кваліфікаційний рівень судді. Національна школа суддів України, 

її статус та структура.  

3. Дисциплінарна відповідальність судді. Звільнення судді з посади 

та припинення його повноважень.  

4. Вища рада правосуддя.  

5. Вища кваліфікаційна комісія суддів України, її статус та 

повноваження.  

6. Суддівське самоврядування.  

7. Забезпечення суддів. Організаційне забезпечення діяльності судів. 

 

Методичні рекомендації: 

У процесі підготовки до практичного заняття з’ясувати порядок 

зайняття посади судді і вимоги до нього. Окреслити феномен 

кваліфікаційного рівеня судді. З’ясувати статус та структуру 

Національної школи суддів України. Дослідити феномен 

дисциплінарної відповідальності судді. Виписати підстави 

звільнення судді з посади та припинення його повноважень. Вміти 

розкрити повноваження Вищої ради правосуддя та Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України. З’ясувати зміст суддівського 

самоврядування. Окреслити порядок та суб’єктів забезпечення 

суддів та організаційного забезпечення діяльності судів. 

 

Література: 2, 3, 4, 8, 11, 14, 17, 18, 21, 30, 35, 37. 

 

 

Тема 5. Система і структура органів прокуратури України 

 

План 

1. Поняття прокуратури та її роль в Україні.  

2. Засади організації і діяльності прокуратури. Функції прокуратури.  

3. Організаційні основи системи прокуратури. Система прокуратури 

України.  

4. Правове регулювання діяльності органів прокуратури.  
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4. Структура та компетенція Офісу Генерального прокурора.  

5. Особливості організації і діяльності Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури.  

5. Повноваження прокурора з виконання покладених на нього 

функцій.  

6. Дисциплінарна відповідальність прокурора. Звільнення прокурора 

з посади, припинення, зупинення його повноважень на посаді.  

7. Прокурорське самоврядування та органи, що забезпечують 

діяльність прокуратури.  

 

Методичні рекомендації: 

У процесі підготовки до практичного заняття з’ясувати зміст 

поняття прокуратури та її роль в Україні. Письмово описати засади 

організації й діяльності прокуратури, а також функції прокуратури. 

Вміти пояснити організаційні основи системи прокуратури та 

описати систему прокуратури України. Окреслити зміст та характер 

правового регулювання діяльності органів прокуратури. З’ясувати 

структура та компетенція Офісу Генерального прокурора. 

Законспектувати особливості організації і діяльності 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Вміти розкрити 

повноваження прокурора з виконання покладених на нього функцій. 

Окреслити зміст дисциплінарної відповідальності прокурора. 

Пояснити процедуру звільнення прокурора з посади, припинення й 

зупинення його повноважень на посаді. Окреслити зміст 

прокурорського самоврядування та вказати органи, що забезпечують 

діяльність прокуратури 

 

Література: 2, 4, 3, 6, 7, 10, 17, 28, 35.  

 

 

Тема 6. Національна поліція України та інші органи МВС 

України 

 

План 

1. Завдання, повноваження та структура МВС України. 

2. Національна поліція України, правова основа та принципи її 

діяльності.  

3. Завдання Національної поліції та взаємодія поліції з органами 

державної влади та органами місцевого самоврядування.  
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4. Система поліції та правовий статус поліцейських.  

5. Поліцейські заходи. Порядок застосування поліцейських заходів 

примусу. 

6. Загальні засади проходження служби в поліції. Гарантії 

професійної діяльності поліцейського. 

 

Методичні рекомендації: 

У процесі підготовки до практичного заняття з’ясувати завдання, 

повноваження та структуру МВС України. Письмово розписати 

правову основу та принципи діяльності Національної поліції. 

З’ясувати завдання Національної поліції та взаємодію поліції з 

органами державної влади та органами місцевого самоврядування. 

Письмово розписати систему національної поліції та правовий 

статус поліцейських (права і обов’язки). З’ясувати порядок 

застосування поліцейських заходів примусу. Розкриті загальні 

засади проходження служби в поліції. 

 

Література: 2, 4, 6, 8, 12, 14, 17, 22.  

 

 

Тема 7. Органи досудового розслідування 

 

План 

1. Органи досудового розслідування в Україні.  

2. Правова основа діяльності органів досудового розслідування.  

3. Завдання органів досудового розслідування.  

4. Принципи діяльності органів досудового розслідування в України. 

 

Методичні рекомендації: 

У процесі підготовки до практичного заняття встановити перелік 

органи досудового розслідування в Україні. Письмово розписати 

правову основу правову основа діяльності органів досудового 

розслідування. З’ясувати завдання органів досудового 

розслідування. Законспектувати принципи діяльності органів 

досудового розслідування в України. 

 

Література: 1, 2, 3, 4, 10, 15, 17, 20, 22, 24, 25, 32, 38.  
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Тема 8. Органи безпеки України Служба безпеки України та 

її завдання 

 

План 

1. Правове регулювання діяльності органів безпеки.  

2. Принципи діяльності Служби безпеки.  

3. Система органів Служби безпеки. Структура Центрального 

управління СБУ. Колегія Служби безпеки, її склад і повноваження. 

4. Правове становище співробітників СБУ, їх права і обов`язки.  

5. Гарантії законності в діяльності Служби безпеки.  

6. Соціальний і правовий захист працівників органів безпеки. 

 

Методичні рекомендації: 

У процесі підготовки до практичного заняття з’ясувати зміст 

правового регулювання діяльності органів безпеки. Письмово 

розписати принципи діяльності Служби безпеки. Окреслити систему 

органів Служби безпеки та структуру Центрального управління 

СБУ. З’ясувати склад і повноваження Колегія Служби безпеки. У 

письмові формі викласти правове становище співробітників СБУ, їх 

права і обов`язки. Розкриті гарантії законності в діяльності Служби 

безпеки. З’ясувати зміст соціального й правового захисту 

працівників органів безпеки. 

 

Література: 1, 2, 3, 4, 10, 15, 17, 20, 36, 38. 
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3. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

 

Самостійна робота сприяє кращому засвоєнню студентами 

матеріалу з навчальної дисципліни «Організація судових та 

правоохоронних органів» та формуванню у них навичок та вмінь 

одержувати додаткові знання. 

Формами самостійної роботи студентів є: 

- доопрацювання матеріалів лекцій та опрацювання літератури, 

що пропонується до вивчення по темах навчальної дисципліни; 

- підготовка до практичних (семінарських) занять, виконання 

завдань по темах практичних занять; 

- підготовка письмових відповідей на питання для 

самопідготовки; 

- робота в інформаційних мережах; 

- вибір теми, розробка плану та написання реферативної роботи; 

- самостійне вивчення та складання конспектів по темах, що 

виносяться на самостійне вивчення. 

Результативність самостійної роботи виявляється під час 

заслуховування та обговорення промов, доповідей, захисту 

рефератів, поточного модульного контролю знань, перевірки 

письмових відповідей та підсумкового оцінювання успішності 

студентів. 

 

Написання реферату 

Написання рефератів як форма самостійного вивчення 

навчальної дисципліни передбачає дослідження основних питань 

програмного матеріалу.  

Усі реферати повинні відповідати єдиним вимогам. 

1. Робота повинна бути акуратно виконана на стандартних 

аркушах формату А4 у друкованому варіанті, обсягом 15-18 

сторінок. Поля сторінки 20 мм з усіх боків. Набір здійснювати 

текстовим редактором Times New Roman, 14 кегль, міжрядковий 

інтервал 1, абзац 1,25 см. Рівняння тексту по ширині сторінки. 

Сторінки нумеруються внизу по центру арабськими цифрами без 

крапки наприкінці, додержуючись наскрізної нумерації. Першою 

сторінкою є титульна, на ній номер сторінки не проставляється. 

2. Конкретний зміст реферату, його структура визначається 

студентом разом із викладачем. Як правило, реферат має таку 

структуру: 
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– ВСТУП, де обґрунтовується вибір теми реферату, її 

актуальність, формуються основна мета і завдання дослідження. 

– ОСНОВНА ЧАСТИНА, яка складається з двох або трьох 

розділів. У розділі належить викласти загальні, теоретичні та 

методичні питання. У наступних розділах розкривається конкретний 

матеріал, який має практичне значення. З метою більш логічного 

викладення матеріалу кожний розділ закінчується невеликими 

висновками.  

– ВИСНОВКИ – заключна, узагальнююча частина реферату, 

де стисло підбивають підсумки дослідження, міститься особиста 

позиція автора реферату. 

– Текстова частина реферату завершується СПИСКОМ 

ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, де найменування використаних 

монографій, посібників та статей розташовані в алфавітному 

порядку за першою літерою прізвища автора. Під час складання 

списку використаних джерел необхідно дотримуватися 

національного стандарту Національного стандарту України ДСТУ 

8302:2015. Він прийнятий для уніфікації складання бібліографічного 

опису на міжнародному рівні, забезпечення можливості обміну 

результатами каталогізації. 

 Наприклад: 

Білуха М. Т. Основи наукових досліджень: навч. посібник. Київ: 

Вища школа, 1997. 271 с.  

Битяк Ю. Адміністративне судочинство як форма забезпечення 

верховенства права і законності. Право України. 2011. № 4. С. 4–11. 

– ДОДАТКИ, які подаються наприкінці реферату, наводяться 

таблиці, ілюстрації та інші допоміжні матеріали.     

3. Реферат починається з титульної сторінки. 

4. Вступ, розділи і висновки, які розміщуються в указаній 

послідовності, починаються з нової сторінки. Заголовки розділів 

реферативного дослідження слід розміщувати посередині рядка і 

писати великими літерами без крапки наприкінці й не 

підкреслювати. Перенос слів у заголовку не допускається. Відстань 

між заголовком та наступним рядком повинна дорівнювати 

пропущеному рядку. 

5. На цитати треба давати посилання, які робляться мовою 

оригіналу. Після цитати робиться в дужках позначка [4, c. 38]. Це 

означає, що дане видання міститься у списку літератури за 

порядковим номером – 4. Друга цифра – 38 – означає номер 



 

16 

 

сторінки, звідки взята цитата. 

6. Оцінка реферату враховує ступінь розкриття теми, обсяг 

використаної літератури, змістовність викладення фактів, рівень 

самостійності міркувань. Важливо, щоб реферат був написаний 

відповідно до теми, а його структурні підрозділи повністю 

розкривали проблему дослідження. 

 

Перелік тем для рефератів 

1. Органи, що забезпечують функціонування судової влади. 

2. Органи досудового розслідування та оперативно-розшукової 

діяльності: правова основа діяльності та функціональні завдання. 

3. Генезис інституту судової влади в Україні. 

4. Судді як носії судової влади. 

5. Поняття принципів судової влади. Їх система і значення. 

6. Поняття та складові судової системи: рівні (ланки) та судові 

інстанції. 

7. Гарантії незалежності суддів. 

8. Присяжні як носії судової влади. 

9. Державна судова адміністрація: статус і система органів. 

10. Правові основи прокурорської діяльності. 

11. Прокурорське самоврядування: завдання та організаційні 

форми. 

12. Органи, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, їх 

завдання і компетенція. 

13. Органи внутрішніх справ: поняття, система, завдання та 

місце у системі правоохоронних органів. 

14. Національна поліція України: поняття, завдання, система, 

принципи. 

15. Служба фінансових розслідувань та її повноваження. 

16. Органи Служби безпеки України. 

17. Національне антикорупційне бюро України: правові основи 

завдання та принципи. 

18. Повноваження Національного антикорупційного бюро України. 

19. Контроль за діяльністю органів Служби безпеки України. 

20. Державне бюро розслідувань: правові основи, завдання та 

принципи. 

21. Поняття та сутність інституту адвокатури. 

22. Статус адвоката: вимоги та порядок набуття. 

23. Органи та установи юстиції: система та правові засади. 
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24. Державна кримінально-виконавча служба України. 

25. Державна архівна служба України. 

26. Поняття нотаріату та нотаріальної діяльності: її форми, 

правові основи та гарантії здійснення. 

27. Розвиток правоохоронних органів, які сприятимуть 

забезпеченню національної системи кібербезпеки, економічної, 

фінансової і інформаційної безпеки України. 

28. Поняття міжнародного судочинства, його правова природа, 

історія виникнення і розвитку. 

29. Європейський суд з прав людини: поняття, система та 

завдання. 

30. Юрисдикція Європейського суду з прав людини. 

Перелік тем може мінятися з урахуванням актуальної 

проблематики у сфері . 

 

Контрольні роботи 

Контрольні роботи виконуються з метою закріплення, 

поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентами за час 

навчання та їх застосування до комплексного вирішення 

конкретного фахового завдання. Тематика контрольних робіт 

укладена відповідно до завдань навчальної дисципліни і пов'язане з 

практичними потребами юридичного фаху. Вибір варіанту 

контрольної роботи здійснюється за формулою № варіанту = дата 

народження студента – 1 (для народжених у перший день місяця – 

варіант № 1).  

 

Вимоги до оформлення контрольних робіт: 

1. Для набора тексту и таблиць необхідно використання 

редактору Microsoft Word для Windows.  

2. Перед набором тексту налаштуйте вказані нижче вказані 

параметри текстового редактору: поля по 2 см; шрифт Times New 

Roman, размер – 14; міжрядковий інтервал – 1; вирівнювання за 

шириною ; абзацний відступ 1,25 см; орієнтація листа – книжна.  

3. Оформлення посилань на інформаційні джерела. Під час 

роботи з різними джерелами науковий етикет вимагає точно 

відтворювати цитований текст, оскільки найменше скорочення може 

спотворити зміст, викладений автором. Посилання в тексті на 

джерела наводять у квадратних дужках із зазначенням джерела та 

сторінки. Перша цифра у квадратних дужках відповідає номеру 
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джерела у списку використаних джерел, друга – номеру сторінки 

(наприклад, [32, с. 85]). 

Наприкінці контрольної роботи наводиться список використаних 

джерел. Під час складання списку використаних джерел необхідно 

дотримуватися національного стандарту Національного стандарту 

України ДСТУ 8302:2015. Він прийнятий для уніфікації складання 

бібліографічного опису на міжнародному рівні, забезпечення 

можливості обміну результатами каталогізації. 

 

Завдання № 1 

1. Судова діяльність: поняття і зміст. 

2. Засади організації та діяльності прокуратури: поняття, 

класифікація і характеристика. 

3. Статус нотаріуса, його права та обов'язки. 

4. Вища рада правосуддя: правовий статус та місія. 

 

Завдання № 2 

1. Поняття судової влади, її характерні ознаки. 

2. Система органів прокуратури. 

3. Участь представників громадськості у здійсненні правосуддя. 

4. Органи досудового слідства в Україні. 

 

Завдання № 3 

1. Поняття і види судочинства.  

2. Територіальні та спеціалізовані прокуратури. 

3. Правова система України та міжнародне судочинство. 

4. Державна прикордонна служба України як правоохоронний 

орган спеціального призначення. 

 

Завдання № 4 

1. Організаційна структура Верховного Суду України.  

2. Функції судової влади. 

3. Принцип верховенства права. 

4. Державна виконавча служба в системі органів Міністерства 

юстиції України. 

 

Завдання № 5 

1. Суд як орган судової влади. 

2. Функції прокуратури: поняття та види. 



 

19 

 

3. Порядок його формування. Повноваження Конституційного 

Суду України. 

4. Державна та приватна нотаріальна діяльність. 

 

Завдання № 6 

1. Судді як носії судової влади. 

2. Правовий статус прокурорів. 

3. Вищий суд з питань інтелектуальної власності: правовий статус. 

4. Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування.  

 

Завдання № 7 

1. Поняття принципів судової влади. 

2. Дисциплінарна відповідальність прокурора.. 

5. Вищий антикорупційний суд: правовий статус. 

3. Завдання та засади діяльності Служби безпеки України. 

4. Правоохоронна діяльність: її ознаки, поняття і завдання. 

 

Завдання № 8 

1. Принцип паритетності судової влади. 

2. Дисциплінарне провадження щодо прокурора. 

3. Апеляційна інстанція. 

4. Система та структура органів внутрішніх справ. 

 

Завдання № 9 

1. Принцип незалежності судової влади. 

2. Прокурорське самоврядування: завдання та організаційні 

форми. 

3. Касаційна інстанція. 

4. Обов’язки та права Національної поліції України. 

 

Завдання № 10 

1. Принцип єдності судової системи і статусу суддів. 

2. Статус слідчого. 

3. Система суддів загальної юрисдикції. 

4. Залишення позовної заяви без розгляду. 

 

Завдання № 11 

1. Принципи побудови судової системи. 
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2. Міністерство внутрішніх справ України: функції та 

повноваження. 

3. Форми та види правосуддя  

4. Види адвокатської діяльності. 

 

Завдання № 12 

1. Місцеві суди: види, склад і повноваження. 

2. Поліцейська діяльність: види та загальна характеристика. 

3. Функції судової влади. 

4. Військова служба правопорядку у Збройних Силах України як 

правоохоронний орган спеціального призначення. 

 

Завдання № 13 

1. Апеляційні суди: види, склад і повноваження. 

2. Правовий статус і вимоги до осіб, які приймаються на службу в 

поліцію. 

3. Дисциплінарна відповідальність суддів  

4. Завдання і принципи діяльності Національної поліції України. 

 

Завдання № 14 

1. Вищі спеціалізовані суди: види і повноваження. 

2. Державна податкова служба України: структура, завдання і 

функції. 

3. Система і структура органів прокуратури  

4. Система адміністративних судів в Україні. 

 

Завдання № 15 

1. Вищий антикорупційний суд України. 

2. Повноваження служби фінансових розслідувань. 

3. Компетенція адміністративних судів.  

4. Система та структура органів внутрішніх справ. 

 

Завдання № 16 

1. Місце Верховного Суду України в судовій системі. 

2. Система та організація діяльності Служби безпеки України. 

3. Система господарських судів в Україні. 

4. Основні функції Міністерства юстиції України. 
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Завдання № 17 

1. Завдання та основні принципи діяльності Конституційного 

Суду України. 

2. Контроль за діяльністю органів Служби безпеки України. 

3. Правоохоронні органи спеціального призначення. 

4. Правоохоронна та правозахисна діяльність міжнародних 

організацій. 

 

Завдання № 18 

1. Гарантії незалежності суддів. 

2. Директор Національного антикорупційного бюро України: 

вимоги, порядок призначення та повноваження. 

3. Правовий статус професійних судів та присяжних. 

4. Органи, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність. 

 

Завдання № 19 

1. Права судді. Обов'язки судді. 

2. Статус працівників Національного антикорупційного бюро 

України. 

3. Вища рада правосуддя: завдання та функції. 

4. Принцип презумпції невинуватості. 

 

Завдання № 20 

1. Вимоги антикорупційного законодавства щодо суддів. 

2. Повноваження Національного антикорупційного бюро України. 

3. Принципи діяльності Служби безпеки України. 

4. Державна пенітенціарна служба: завдання та функції. 

 

Завдання № 21 

1. Процедура дисциплінарного провадження стосовно суддів. 

2. Система і структура Державного бюро розслідувань. 

3. Порядок формування та структура прокуратури України. 

4. Органи та установи юстиції: система та завдання.  

 

Завдання № 22 

1. Припинення повноважень судді. 

2. Статус працівників Державного бюро розслідувань. 

3. Верховний суд України: склад і структура. 

4. Правова основа діяльності органів досудового розслідування. 
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Завдання № 23 

1. Соціальне та матеріальне забезпечення суддів. 

2. Повноваження Державного бюро розслідувань. 

3. Національна школа суддів України, її статус та структура. 

4. Завдання органів досудового розслідування. 

 

Завдання № 24 

1. Присяжні як носії судової влади. 

2. Спілки та асоціації адвокатів. 

3. Завдання, повноваження та структура МВС України. 

4. Обов’язки Національного антикорупційного бюро України. 

 

Завдання № 25 

1. Державна судова адміністрація: статус і система органів. 

2. Адвокатська таємниця. 

3. Функції прокуратури. 

4. Суддівське самоврядування.  

 

Завдання № 26 

1. Повноваження Державної судової адміністрації. 

2. Дисциплінарна відповідальність адвоката. 

3. Місцеві суди в Україні. 

4. Основні напрямки діяльності (функції) органів прокуратури. 

 

Завдання № 27 

1. Вища рада правосуддя: завдання та функції. 

2. Адвокатське самоврядування. 

3. Судові інстанції. 

4. Принцип презумпції невинуватості. 

 

Завдання до № 28 

1. Повноваження Вищої кваліфікаційної комісії суддів.  

2. Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури: склад, 

структура та повноваження. 

3. Завдання і принципи діяльності Національної поліції України. 

4. Поняття досудового розслідування та його форми. 
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Завдання № 29 

1. Органи суддівського самоврядування: завдання, види, 

повноваження. 

2. Міністерство юстиції країни: структура, основні завдання та 

статус. 

3. Основні напрямки діяльності (функції) органів прокуратури. 

4. Правоохоронна діяльність: її ознаки, поняття і завдання. 

 

Завдання № 30 

1. Місце прокуратури в системі органів державної влади. 

2. Державна кримінально-виконавча служба України. 

3. Вища рада правосуддя: правовий статус та місія. 

4. Правоохоронна та правозахисна діяльність міжнародних 

організацій як органів захисту прав українських громадян. 
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