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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

Одним з основних напрямів розвитку державності України є 

реалізація ідеї правової держави, головний обов'язок якої — 

утвердження та забезпечення прав і свобод громадян. Досвід 

демократичних держав свідчить про те, що всі права й свободи людини 

набувають своєї реальності настільки, наскільки вони можуть бути 

ефективно захищені. Одним з важелів такого захисту є судовий захист 

прав і свобод людини й громадянина, передбачений Конституцією 

нашої держави. З метою забезпечення конституційних вимог і 

підвищення ефективності правосуддя нині визначено нову структуру 

судів загальної юрисдикції, основні засади судочинства й умови 

діяльності суддів. 

Предметом дисципліни "Актуальні проблеми судочинства та су-

доустрою України" є вивчення судової реформи в Україні на підставі 

конституційних положень і Закону України "Про судоустрій України та 

статус суддів". Важливого значення набуває вивчення студентами нової 

судової системи України, компетенції судів різних ланок, порядку 

надання та позбавлення повноважень суддів, установлених гарантій 

незалежності й недоторканості суддів, основних засад судочинства та 

компетенцій органів суддівського самоврядування. Судова реформа має 

своє продовження у розробці та прийнятті нових процесуальних 

кодексів, в яких мають бути визначені порядок здійснення правосуддя 

новоствореними судами, зокрема адміністративними, компетенція та 

особливості здійснення правосуддя судом присяжних, а також 

врегульовані й інші питання судочинства, що мають суттєве значення 

для ефективної діяльності органів судової влади.  

На сучасному етапі реформування судової гілки влади й 

упровадження нових засад її діяльності під час здійснення правосуддя 

дисципліна "Актуальні проблеми судочинства та судоустрою України" 

має посісти самостійне місце в системі юридичних дисциплін. Разом з 



тим вона тісно пов'язана з такими дисциплінами, як "Судові та 

правоохоронні органи України", "Кримінально-процесуальне право", 

"Цивільне процесуальне право", "Конституційне право", 

"Адміністративне право" та ін. 

Студенти вивчають дисципліну "Актуальні проблеми судочинства та 

судоустрою України" з урахуванням положень нового Закону України 

"Про судоустрій та статус суддів України", інших нормативних актів, 

виданих на реалізацію його положень і законодавчих актів, на підставі 

яких внесено зміни до законів. 

Навчальною програмою передбачено проведення семінарських 

занять з метою поглибленого вивчення дисципліни, а також самостійне 

вивчення студентами питань організації та діяльності судових органів. 
 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ  

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ  
СУДОЧИНСТВА ТА  СУДОУСТРОЮ УКРАЇНИ» 

 
 

№ Назва теми 

nop.  

1 Предмет, система й основні поняття курсу "Актуальні проблеми 
 судочинства та судоустрою України" 

2 Система судів України 
3 Особливості статусу суддів в Україні 
4 Поняття правосуддя та форми його здійснення 
5 Органи суддівського самоврядування. Кваліфікаційні комісії суддів 
6 Організаційне забезпечення судової діяльності 
7 Міжнародний комерційний арбітражний суд. Третейські суди в 

Україні 
 



 

ПРОГРАМНИЙ МАТЕРІАЛ  

до вивчення дисципліни  

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУДОЧИНСТВА ТА 
СУДОУСТРОЮ УКРАЇНИ» 

Тема 1. Предмет, система й основні поняття курсу 

«Актуальні проблеми судочинства та судоустрою України» 

Поняття судової влади. Особлива роль судової влади у державі та 

суспільстві. Зв'язок судової влади із законодавчою та виконавчою 

гілками державної влади, забезпечення нею принципу стримування і 

противаг у діяльності органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування. Необхідність і завдання судової реформи в Україні. 

Концепція судово-правової реформи в Україні. 

Предмет курсу — завдання, система, принципи організації та 

діяльності, структура й функції судових органів.  

Система курсу "Актуальні проблеми судочинства та судоустрою України 

". 

Місце курсу серед інших юридичних дисциплін. Основні нормативні 

джерела курсу "Актуальні проблеми судочинства та судоустрою 

України". 

Література [1-3; 13; 16] 

 

Тема 2. Система судів України  

Конституційні принципи побудови судової системи України. 

Структура судової системи та засоби забезпечення її єдності. Види 

судів загальної юрисдикції: місцеві, апеляційні, вищі спеціалізовані 

суди, Верховний Суд України. Спеціалізовані суди. Компетенція судів 

різних ланок. Порядок утворення та ліквідації судів. 

Порядок призначення суддів на адміністративні посади в судах.  



Література [1; 2; 4; 5; 9-11; 15; 16; 27] 

 

Тема 3. Особливості статусу суддів в Україні  

Статус суддів, їх права й обов'язки. 

Порядок призначення (обрання) суддів. Присяга  суддів. Статус 

народних засідателів і присяжних. Гарантії незалежності й недо -

торканості суддів. Поняття неупередженості судді під час розгляду 

справ. Забезпечення принципу неупередженості в діяльності суду.  

Вища рада юстиції, порядок її створення та компетенція. Роль Вищої 

ради юстиції у формуванні корпусу професійних суддів.  

Підстави для звільнення судді з посади. Право судді на відставку. 

Кодекс професійної етики судді. 

Література [1-5; 7; 16; 19; 22] 

Тема 4. Поняття правосуддя та форми його здійснення  

Суд — єдиний державний орган, що здійснює правосуддя. Форми 

здійснення правосуддя: кримінальне, цивільне, господарське, 

адміністративне та конституційне судочинство. 

Конституційні засади судочинства: 

• законність; 

• рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом; 

• забезпечення доведеності вини; 

• змагальність сторін і свобода в наданні ними суду своїх доказів і 

доведенні перед судом їх переконливості; 

• підтримання прокурором державного обвинувачення в суді;  

• забезпечення обвинуваченому права на захист; 

• гласність судового процесу та його повне фіксування технічними 

засобами; 

• забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення 

суду, крім випадків, визначених законом; 



• обов'язковість рішень суду. Особливості 

конституційного судочинства. 

Література [1; 2; 4; 6; 9-11; 15; 18] 

 

Тема 5. Органи суддівського самоврядування. 

Кваліфікаційні комісії суддів  

Організаційні форми і завдання органів суддівського 

самоврядування. Збори, конференції суддів, з'їзд суддів України та їх 

повноваження. 

Статус і види кваліфікаційних комісій. Порядок формування 

кваліфікаційних комісій, їх повноваження та організація роботи.  

Кваліфікаційна атестація суддів, порядок і форма її проведення.  

Повноваження кваліфікаційних комісій щодо дисциплінарної 

відповідальності суддів. 

Оскарження рішень кваліфікаційних комісій. 

Література [1; 2; 14; 20] 

Тема 6. Організаційне забезпечення судової діяльності  

Особливості забезпечення функціонування судової влади. Державна 

судова адміністрація; її статус, порядок формування та повноваження. 

Взаємовідносини Державної судової адміністрації з виконавчою владою 

та органами суддівського самоврядування. 

Апарат суду; його склад, правовий статус службовців апарату суду. 

Служба судових розпорядників і судова міліція, їх компетенція та 

організація діяльності. 

Література [1; 2; 14; 15; 20] 

 

Тема 7. Міжнародний комерційний арбітражний суд. 

Третейські суди в Україні  



Статус міжнародного комерційного арбітражного суду, порядок його 

створення й функціонування. Компетенція міжнародного комерційного 

арбітражного суду. Прядок формування складу суду під час розгляду 

справ міжнародним комерційним арбітражним судом. Порядок 

оскарження рішень суду та їх виконання. 

Третейські суди, порядок їх створення та компетенція. Оскарження 

рішень третейських судів. Арбітражні та третейські збори під час 

розгляду конфліктів міжнародним комерційним арбітражним і 

третейським судами. Міжнародні суди. 

Література [1; 9; 17; 23-26] 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ  

1. Предмет і система курсу "Актуальні проблеми судочинства та 
судоустрою України ". 

2. Поняття судової влади, взаємовідносини судової влади із 
законодавчою та виконавчою гілками державної влади.  

3. Сутність принципу стримування й противаг у діяльності органів 
державної влади. 

4. Необхідність і завдання судової реформи в Україні. 
5. Структура судової системи України. 
6. Єдність судової системи та її складові. 
7. Місцеві загальні суди та їх повноваження. 
8. Місцеві спеціалізовані суди та їх повноваження. 
9. Загальні апеляційні суди, їх компетенція. 
10. Спеціалізовані апеляційні суди, їх повноваження. 
11. Вищі спеціалізовані суди, їх повноваження. 
12. Верховний Суд України, його склад і повноваження.  
13. Пленум Верховного Суду України, його склад і 

повноваження. 
14. Порядок утворення та ліквідації судів.  
15. Президії судів: порядок формування й повноваження. 
16. Призначення суддів на адміністративні посади в судах.  
17. Обов'язки голів судів, голів судових палат та їх заступників.  
18. Добір кандидатів у професійні судді. 
19. Порядок призначення (обрання) професійних суддів.  
20. Особливості статусу військових суддів. 
21. Колегіальний та одноособовий розгляд судових справ.  



22. Порядок визначення громадян до складу народних засіда-

телів суду і присяжних. 
23. Участь народних засідателів у розгляді судових справ.  
24. Підстави звільнення від виконання обов'язків народного 

засідателя та присяжного. 
25. Права народних засідателів і присяжних, гарантії їх захисту.  
26. Гарантії незалежності суддів. 
27. Поняття недоторканості суддів. 
28. Порядок притягнення судді до дисциплінарної 

відповідальності. 
29. Підстави для припинення повноважень судді.  
30. Матеріальне й побутове забезпечення суддів.  
31. Порядок звільнення судді з посади. 
32. Підстави для звільнення судді з посади. 
33. Порядок формування Конституційного Суду України.  
34. Повноваження Конституційного Суду України. 
35. Вища рада юстиції, порядок її створення та компетенція.  
36. Поняття правосуддя. 
37. Форми здійснення правосуддя. 
38. Особливості конституційного судочинства.  
39. Загальні положення конституційних засад судочинства.  
40. Здійснення правосуддя виключно судами. 
41. Право на судовий захист і його забезпечення.  
42. Рівність усіх учасників судового процесу перед законом і 

судом. 
43. Загальні апеляційні суди, їх компетенція. 
44. Спеціалізовані апеляційні суди, їх повноваження.  
45. Вищі спеціалізовані суди, їх повноваження. 
46. Верховний Суд України, його склад і повноваження.  
47. Пленум Верховного Суду України, його склад і 

повноваження. 
48. Порядок утворення та ліквідації судів. 
49. Президії судів: порядок формування й повноваження. 
50. Призначення суддів на адміністративні посади в судах.  
51. Обов'язки голів судів, голів судових палат та їх заступників.  
52. Добір кандидатів у професійні судді. 
53. Порядок призначення (обрання) професійних суддів.  
54. Особливості статусу військових суддів. 
55. Колегіальний та одноособовий розгляд судових справ.  
56. Порядок визначення громадян до складу народних засіда-

телів суду і присяжних. 
57. Участь народних засідателів у розгляді судових справ.  
58. Підстави звільнення від виконання обов'язків народного за-

сідателя та присяжного. 
59. Права народних засідателів і присяжних, гарантії їх захисту.  



60. Гарантії незалежності суддів. 
61. Поняття недоторканості суддів. 
62. Порядок притягнення судді до дисциплінарної 

відповідальності. 
63. Підстави для припинення повноважень судді. 
64. Матеріальне й побутове забезпечення суддів.  
65. Порядок звільнення судді з посади. 
66. Підстави для звільнення судді з посади. 
67. Порядок формування Конституційного Суду України.  
68. Повноваження Конституційного Суду України. 
69. Вища рада юстиції, порядок її створення та компетенція.  
70. Поняття правосуддя. 
71. Форми здійснення правосуддя. 
72. Особливості конституційного судочинства.  
73. Загальні положення конституційних засад судочинства.  
74. Здійснення правосуддя виключно судами. 
75. Право на судовий захист і його забезпечення.  
76. Рівність усіх учасників судового процесу перед законом і 

судом. Забезпечення доведеності вини — умова справедливого 
правосуддя. 

77. Гласність судового процесу. Мова судочинства.  
78. Підтримання державного обвинувачення в суді прокурором і 

забезпечення обвинуваченому права на захист.  
79. Забезпечення права на апеляційне та касаційне оскарження 

рішення суду. 
80. Обов'язковість рішень суду. 
81. Організаційні форми та компетенція органів суддівського 

самоврядування. 
82. З'їзд суддів України та його повноваження. 
83. Статус і види кваліфікаційних комісій суддів.  
84. Порядок формування кваліфікаційних комісій суддів.  
85. Повноваження кваліфікаційних комісій суддів.  
86. Кваліфікаційна атестація суддів. 
87. Особливості забезпечення функціонування судової влади.  
88. Державна судова адміністрація, її статус, структура й повно -

важення. 
89. Порядок фінансування судів. 
90. Форми впливу органів суддівського самоврядування на 

діяльність Державної судової адміністрації. 
91. Апарат суду, його склад і функції. 
92. Міжнародний комерційний арбітражний суд, його статус, 

порядок формування й компетенція. 
93. Третейські суди в Україні. 
94. Міжнародні суди та їх компетенція. 



Список використаних джерел 

Основна 

1. Городовенко, В. В. Принципи судової влади [Текст] : монографія / 

В. В. Городовен-ко; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава 

Мудрого». - X.: Право, 2012. - 448 с. 

2. Господарський процесуальний кодекс України [Текст] : від 

06.11.1991 р. // Відом. Верхов. Ради України. - 1992. - № 6. - Ст. 56. 

3. Європейська конвенція про захист прав людини і основних свобод 

[Текст] : від 04.11.1950 р. // 36. договорів Ради Європи. - К. : 

Парлам. вид-во, 2000. - Є. 27^5. 

4. Європейська хартія про статус суддів [Текст] // Вісн. Верхов. Суду 

України. -1998.-№4. -Є. 2-9. 

5. Загальна декларація прав людини [Текст] : від 10 груд. 1948 р. / М -

во юстиції України. - К.: Логос, 1998. -8 с. 

6. Іваницький, С. О. Судова влада та правоохоронні органи України 

[Текст] / С. О. Іваницький. - 2-ге вид., переробл. і допов. - К. : 

Кондор, 2009. - 150 с. 

7. Іванцова, А. В. Організаційні форми діяльності адвокатури [Текст] : 

монографія / А. В. Іванцова. - X. : ФІНИ, 2011. - 248 с. 

8. Керівні принципи, що стосуються ролі осіб, які здійснюють судове 

переслідування [Текст] : прийняті VIII Конгресом ООН з 

попередження злочинності та поводження з правопорушниками, 

Гавана, Куба, 27 серп. - 7 верес. 1990 р. // Правові основи 

прокурорської діяльності в Україні : наук.-практ. посіб. / А. В. 

Лапкін. -X. : Право, 2013.-С. 46-51. 

9. Кодекс адміністративного судочинства України [Текст] : від 

06.07.2005 р. // Відом. Верхов. Ради України. - 2005. - № 35-36, 37. - 

Ст. 446. 



10. Конституція України [Текст] : від 28.06.1996 р. // Відом. Верхов. 

Ради України. -1996.-№30.- Ст. 141. 

11. Конституція України: науково-практичний коментар [Текст] / 

редкол.: В. Я. Тацій, О. В. Петришин, Ю. Г. Барабаш та ін. - 2-ге 

вид., переробл. і допов. - X. : Право, 2011.- 1128 с. 

12. Кримінальний процесуальний кодекс України [Електронний ресурс] 

: від 13.04.2012 р. - Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/mainyt21. - Заголовок з екрана. 

13. Лапкін, А. В. Закон України «Про прокуратуру». Науково -

практичний коментар [Текст] / А. В. Лапкін. - X. : Право, 2015. - 680 

с. 

14. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права [Текст] : від 

16 груд. 1966 р. // Права людини. Міжнар. договори України, 

декларації, док. - К., 1992. -С. 36-62. 

15. Москвич, Л. М. Ефективність судової системи: концептуальний 

аналіз [Текст] : монографія / Л. М. Москвич. - X. : ФІНИ, 2011. - 384 

с. 

16. Назаров, І. В. Судові системи країн Європейського Союзу та 

України: генезис та порівняння [Текст] : [монографія] /1. В. 

Назаров. - X. : ФІНН, 2011. - 432 с. 

17. Нотаріат в Україні [Текст] : підручник / за ред. В. В. Комарова. - К. : 

Юрінком Ін-тер, 2006. 

18. Овсяннікова, О. О. Транспарентність судової влади [Текст] : 

монографія / О. О. Овсяннікова. - X. : ФІНН, 2010. - 336 с. 

19. Овчаренко, О. М. Доступність правосуддя та гарантії його реалізації 

[Текст] : монографія / О. М. Овчаренко. - X. : Право, 2008. - 304 с. 

20. Овчаренко, О. М. Юридична відповідальність судді: теоретико-

прикладене дослідження [Текст] : монографія / О. М. Овчаренко. - 

X. : Право, 2014. - 576 с. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/mainyt21


21. Організація судових та правоохоронних органів [Текст] : підручник 

/ І. Є. Марочкін, Л. М. Москвич, П. М. Каркач та ін. ; за ред. І. Є. 

Марочкіна. - X. : Право, 2013.-448 с. 

Допоміжна 

22. Основні положення про роль адвокатів [Електронний ресурс] : 

прийняті VIII Конгресом ООН по запобіганню злочинам 1 серп. 

1990 р. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/. - Заголовок з 

екрана. 

23. Основні положення щодо ролі юристів [Електронний ресурс] : 

прийняті VIII Конгресом ООН по запобіганню злочинам. - Режим 

доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/. - Заголовок з екрана. 

24. Основні принципи незалежності судових органів [Текст] : від 

06.09.1985 р. // Между-народная защита прав человека : док. и 

коммент. - X.: Синтекс, 1998. - С. 162-166. 

25. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. [Електронний ресурс]. 

- Режим доступу : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/noflaTKOBHft%20KOfleKC. - 

Заголовок з екрана. 

26. Положення про Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату 

[Електронний ресурс] : затв. Постановою Каб. Міністрів України від 

31.08.2011 р. № 923. - Режим доступу: 

http://zakonl.rada.gov.ua/laws/show/923-2011-п. - Заголовок з екрана. 

27. Положення про Державну архівну службу України [Електронний 

ресурс] : затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 

21.10.2015 р. № 870. - Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/870-2015-%D0%BF. - Заголовок з 

екрана. 

28. Положення про Державну судову адміністрацію України 

[Електронний ресурс] : затв. рішенням Ради суддів України від 

http://zakon2.rada.gov.ua/
http://zakon2.rada.gov.ua/
http://zakon2.rada.gov/
http://zakonl.rada.gov.ua/laws/show/923-201
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/870-2015-%D0%BF


22.10.2010 р. № 12. - Режим доступу: http://court.gov.ua/olsa. - 

Заголовок з екрана. 

29. Положення про Державну фіскальну службу України [Електронний 

ресурс] : затв. Постановою Каб. Міністрів України від 21.05.2014 р. 

№ 236. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/236-

2014-n. - Заголовок з екрана. 

30. Положення про Міністерство внутрішніх справ України 

[Електронний ресурс] : затв. Постановою Каб. Міністрів України від 

28.10.2015 р. № 878. - Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/878-2015-n. - Заголовок з екрана. 

31. Положення про Міністерство юстиції України [Електронний ресурс] 

: затв. Постановою Каб. Міністрів України від 02.07.2014 р. № 228. - 

Режим доступу: http://www.minjust.gov.ua/33. - Заголовок з екрана. 

32. Положення про порядок видачі свідоцтва про право на зайняття 

нотаріальною діяльністю [Електронний ресурс] : затв. наказом 

Мін'юсту України від 11.07.2012 р. № 1043/5. - Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/zll70-12. - Заголовок з екрана. 

33. Положення про порядок реєстрації приватної нотаріальної 

діяльності та заміщення приватного нотаріуса [Електронний 

ресурс]: затв. наказом Мін'юсту України від 22.03.2011 р. № 871/5. – 

Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0388-11.- 

Заголовок з екрана. 

34. Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України 

[Електронний ресурс] : затв. наказом Мін'юсту України від 

22.02.2012 р. № 296/5. - Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0282-12. - Заголовок з екрана. 

35. Правила адвокатської етики від 09.06.2017 [Електронний ресурс]: 

затв. Звітньовиборним з’їздом адвокатів України 2017 року. – 

Режим 

доступу:unba.org.ua/assets/uploads/3ae9al15a40b9a5bc04fjile.pdf. 

http://court.gov.ua/olsa
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/236-2014-n
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/236-2014-n
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/878-2015-n
http://www.minjust.gov.ua/33
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/zll70-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0388-
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0282-12
http://unba.org.ua/assets/uploads/3ae9al


 - Заголовок з екрана. 

36. Про адвокатуру та адвокатську діяльність [Електронний ресурс] : 

Закон України від 05.07.2012 р. - Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/. - Заголовок з екрана. 

37. Про виконавче провадження [Електронний ресурс] : Закон України  

від 02.06.2016 р. № 1404-VIII. - Режим доступу: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/1404-19. - Заголовок з екрана. 

38. Про виконання рішень та застосування практики Європейського 

суду з прав людини [Текст] : Закон України від 23.02.2006 p. № 

3477-1V // Офіц. вісн. України. -2006. -№  12.-Ст. 792. 

39. Про Вищий антикорупційний суд [Текст] : Закон України від  

07.06.2018 // Відом. Верхов. Ради України. - 2018. - № 24. - Ст. 212. 

40. Про Вищу раду правосуддя [Текст] : Закон України від 21.12.2016 p. 

№ 1798-VIII // Відом. Верхов. Ради України. - 2017. -№  7-8. - Ст. 50. 

41. Про Державне бюро розслідувань [Текст] : Закон України від 

12.11.2015 р. № 794-VIII // Відом. Верхов. Ради України. - 2016. - № 

6. - Ст. 55. 

42. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів 

[Текст] : Закон України від 23.12.1993 р. № 3781-XII // Офіц. вісн. 

України. - 1994. - № Ц. _ Ст. 50. 

43. Про доступ до судових рішень [Текст] : Закон України від 

22.12.2005 p. № 3262-IV // Офіц. вісн. України. - 2006. - № 1. - Ст. 

13. 

44. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному 

судочинстві [Текст] : Закон України від 23.12.1993 p. № 3782-ХІІ // 

Відом. Верхов. Ради України. - 1994.-№ 11.- с.51. 

45. Про Конституційний Суд України [Текст] : Закон України від 

13.07.2017 р. № 2136-VIII // Офіц. вісн. України. - 2017. - № 63. - Ст. 

1912. 

http://zakon2.rada.gov.ua/
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/
http://11.-ct.51/


46. Про контррозвідувальну діяльність [Текст] : Закон України від 

26.12.2002 р. № 374-IV // Відом. Верхов. Ради України. - 2003. - № 

4. - Ст. 95. 

47. Про Національне антикорупційне бюро України [Електронний 

ресурс] : Закон України від 14.10.2014 p. № 1698-VII. - Режим 

доступу: 

http://zakonl.rada.gov.ua/laws/show/npo%20aHTHKopynuiftHe%206rap

o. 

48. Про Національну поліцію [Електронний ресурс] : Закон України від 

02.07.2015 р. - Режим доступу: http://zakonl.rada.gov.ua/laws/show/. - 

Заголовок з екрана. 

49. Про нотаріат [Текст] : Закон України від 02.09.1993 p. № 3425-ХІІ // 

Офіц. вісн. України. - 1993.-№ 39. - Ст. 383. 

50. Про оперативно-розшукову діяльність [Текст] : Закон України від 

18.02.1992 р. № 2135-ХІІ // Відом. Верхов. Ради України. - 1992. -№  

22. - Ст. 303. 

51. Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових 

рішень і рішень інших органів [Електронний ресурс] : Закон 

України від 02.06.2016р. № 1403-VI1I. - Режим доступу: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws /show/1403-19. - Заголовок з екрана. 

52. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою 

злочинністю [Текст] : Закон України від 30.06.1993 p. № 3341-ХІІ // 

Відом. Верхов. Ради України. -1993.-№35.-Ст. 358. 

53. Про прокуратуру [Електронний ресурс] : Закон України від 

14.10.2014 р. № 1697-VII - Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1697-18. - Заголовок з екрана. 

54. Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основних 

свобод 1950 p., Першого Протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до 

Конвенції [Текст] : Закон України від 17.07.1997 p. № 475/97-ВР // 

http://zakonl.rada/
http://zakonl.rada.gov.ua/laws/show/
http://zakon0.rada.gov.ua/laws%20/show/1403-19
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1697-18


Відом. Верхов. Ради України. - 1997. -№ 40. - Ст. 263 ; 1999. -№  22-

23. - Ст. 197. 

55. Про роль державного обвинувачення в системі кримінального 

правосуддя [Текст] : рекомендація R (2000) 19 Комітету міністрів 

державам-членам Ради Європи, прийнята 6 жовт. 2000 р. // Правові 

основи прокурорської діяльності в Україні : наук.-практ. посіб. / А. 

В. Лапкін. - X. : Право, 2013. - Є. 52-60. 

56. Про роль прокуратури в демократичному суспільстві, заснованому 

на верховенстві закону [Текст] : рекомендація Парламентської 

Асамблеї Ради Європи 1604 (2003) 1, схвалена Постійним комітетом 

від імені Асамблеї 27 трав. 2003 р. // Правові основи прокурорської 

діяльності в Україні : наук.-практ. посіб. / А. В. Лапкін. - X. : Право, 

2013.-С. 61-63. 

57. Про роль прокуратури в демократичному суспільстві, заснованому 

на верховенстві закону [Текст] : Відповідь Комітету міністрів Ради 

Європи на Рекомендацію ПАРЄ 1604 (2003) 1, прийнята на 870 -й 

зустрічі заступників міністрів 2 квіт. 2004 р. // Правові основи 

прокурорської діяльності в Україні: наук.-практ. посіб. / А. В. 

Лапкін. - X. : Право, 2013. - С. 64. 

58. Про роль прокуратури поза межами системи кримінального 

правосуддя [Текст] : рекомендація CM/Rec (2012) 11 Комітету 

міністрів державам-членам Ради Європи від 19.09.2012 // Правові 

основи прокурорської діяльності в Україні : наук.-практ. посіб. / А. 

В. Лапкін. -X. : Право, 2013. -С.  65-69. 

59. Про Службу безпеки України [Текст] : Закон України від 25.03.1992 

p. № 2229-ХІІ // Відом. Верхов. Ради України. - 1992. - № 27. - Ст. 

382. 

60. Про судоустрій і статус суддів [Електронний ресурс] : Закон 

України від 02.06.2016 р. № 1402-VIII. Режим



 доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1402-19. - 

Заголовок з екрана. 

61. Рекомендація CM/Rec (2010) 12 Комітету міністрів Ради Європи 

державам-членам щодо суддів: незалежність, ефективність та 

обов'язки, ухвалена Комітетом міністрів Ради Європи від 17.11.2010. 

62. Селіванов, А. О. Питання теорії конституційного правосуддя в  

Україні: актуальні питання сучасного розвитку конституційного 

правосуддя [Текст] / А. О. Селіванов, А. А. Стрижак. - К. : Логос, 

2010. - 276 с. 

63. Статус суддів [Текст] : навч. посіб. / кол. авт.: І. Є. Марочкін, Ю. І. 

Крючко, Л. М. Москвич та ін. ; за заг. ред. І. Є. Марочкіна. - X. : 

Право, 2009. 

64. Судова влада [Текст] : монографія / І. Є. Марочкін, Л. М. Москвич, 

І. В. Назаров та ін. ; за заг. ред. І. Є. Марочкіна. - X. : Право, 2015. - 

792 с. 

65. Судові та правоохоронні органи України [Текст]. - К. : Вид. 

Паливода А. В., 2009. - 224 с. 

66. Судові, правоохоронні та правозахисні органи України [Текст] / О. 

Є. Семерак. 2-ге вид., переробл. і допов. - К. : Знання, 2008. - 392 с. 

67. Цивільний процесуальний кодекс України [Текст] : від 18.03.2004 р . 

// Відом. Верхов. Ради України. - 2004. - № 40-41, 42. - Ст. 492. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1402-19

