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2. Теми семінарських занять 

 

ТЕМА 3. СУДОВА ВЛАДА І СИСТЕМА ЗАГАЛЬНИХ СУДІВ УКРАЇНИ 

 

Семінарське заняття - 2 год. 

 

План 

1. Природа, поняття та ознаки судової влади. 

2. Система судів загальної юрисдикції України. 

3. Система та повноваження загальних судів України. 

4. Система та повноваження спеціалізованих судів України. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: судова 

влада; ознаки судової влади; судова система загальних судів; місцеві суди та їх 

повноваження; ланки судової системи; судова інстанція; апеляційні суди; вищі 

спеціалізовані суди; Верховний суд України. 

Рекомендована література до Теми 3:  
1. Конституція України від 28.06.96 р. (із змінами та доповненнями) // 
Відомості Верховної Ради України вiд 23.07.96 р., № 30, ст.141. 
2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. / 
Редакція від 11.06.2016 // rada.gov.ua . 
3. Кримінальний кодекс України: Чинне зак-во зі змінами та допов. на 
18 січня 2011 року / Україна. Закони. – К. : Алерта; ЦУЛ, 2011. – 174 с. 
4. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 2 червня 2016 року.  
5. Організація судових та правоохоронних органів України у схемах 

[Текст] : навч. посіб. / А.В. Лапкін. – Харків: Право, 2012. – 136 с. 

6. Судові та правоохоронні органи України. Навч. посіб. для підготовки 

до іспитів. / І.В. Тетарчук. – Київ: Центр учбової літератури, 2013. - 202 с. 

 

ТЕМА 4. ПРАВОВИЙ СТАТУС СУДДІВ УКРАЇНИ 

 

Семінарське заняття - 2 год. 

 

План 

1. Вимоги до кандидата у судді (слідчого судді) та порядок зайняття посади 

судді (слідчого судді). 

2. Права та обов’язки суддів (слідчих суддів). 

3. Дисциплінарна відповідальність суддів (слідчих суддів). 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: вимоги 

до кандидата у судді (слідчого судді); порядок зайняття посади судді в системі 

судів загальної юрисдикції; права і обов’язки суддів (слідчих суддів); гарантії 

діяльності суддів (слідчих суддів); дисциплінарна відповідальність суддів 

(слідчих суддів). 

Рекомендована література до Теми 4: 
1. Конституція України від 28.06.96 р. (із змінами та доповненнями) // 
Відомості Верховної Ради України вiд 23.07.96 р., № 30, ст.141. 
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2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. / 
Редакція від 11.06.2016 // rada.gov.ua . 
3. Кримінальний кодекс України: Чинне зак-во зі змінами та допов. на 18 
січня 2011 року / Україна. Закони. – К. : Алерта; ЦУЛ, 2011. – 174 с. 
4. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 2 червня 2016 року.  
5. Організація судових та правоохоронних органів України у схемах 

[Текст] : навч. посіб. / А.В. Лапкін. – Харків: Право, 2012. – 136 с. 

6. Судові та правоохоронні органи України. Навч. посіб. для підготовки 

до іспитів. / І.В. Тетарчук. – Київ: Центр учбової літератури, 2013. - 202 с. 
 

ТЕМА № 5. КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ 

 

Семінарське заняття - 2 год. 
 

План 

1. Статус, мета, основні принципи діяльності та повноваження Конституційного 

Суду України. 

2. Склад та порядок утворення Конституційного Суду України. Вимоги, що 

пред’являються до судді Конституційного Суду України та гарантії його 

діяльності. 

3. Форми звернення до Конституційного Суду України та суб’єкти права на 

конституційне подання та конституційне звернення. 

4. Провадження зі справ у Конституційному Суді України. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: судова 

влада; ознаки судової влади; конституційна юрисдикція, Конституційний Суд 

України. 

Рекомендована література до Теми 5:  
1. Конституція України від 28.06.96 р. (із змінами та доповненнями) // 
Відомості Верховної Ради України вiд 23.07.96 р., № 30, ст.141. 
2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. / 
Редакція від 11.06.2016 // rada.gov.ua . 
3. Кримінальний кодекс України: Чинне зак-во зі змінами та допов. на 18 
січня 2011 року / Україна. Закони. – К. : Алерта; ЦУЛ, 2011. – 174 с. 
4. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 2 червня 2016 року. 
5.  Про Конституційний Суд України: Закон України від 16 жовтня 1996 
р.// Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 49. – Ст.272. 
6. Організація судових та правоохоронних органів України у схемах 

[Текст] : навч. посіб. / А.В. Лапкін. – Харків: Право, 2012. – 136 с. 

7. Судові та правоохоронні органи України. Навч. посіб. для підготовки 

до іспитів. / І.В. Тетарчук. – Київ: Центр учбової літератури, 2013. - 202 с. 
 
 

ТЕМА 6. СИСТЕМА, СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЇ  

ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ 

 

Семінарське заняття – 2 год 
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План 

1. Поняття прокурорського нагляду, завдання і основні напрямки діяльності 

прокуратури. 

2. Принципи організації та діяльності прокуратури. Система і структура 

органів прокуратури. 

3. Галузі прокурорського нагляду, процесуальне оформлення рішень прокурора 

та їх характеристика. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

прокурорський нагляд; напрямки діяльності прокуратури; принципи організації 

та діяльності прокуратури; система та структура органів прокуратури; акти 

прокурорського реагування на правопорушення; галузі прокурорського 

нагляду. 

Рекомендована література до Теми 6:  
1. Конституція України від 28.06.96 р. (із змінами та доповненнями) // 

Відомості Верховної Ради України вiд 23.07.96 р., № 30, ст.141. 
2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. / Редакція 

від 11.06.2016 // rada.gov.ua . 
3. Кримінальний кодекс України: Чинне зак-во зі змінами та допов. на 18 

січня 2011 року / Україна. Закони. – К. : Алерта; ЦУЛ, 2011. – 174 с. 
4. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 р. // Відомості Верховної 

Ради України від 16.01.2015 — 2015 р., / № 2-3 /, стор. 54, стаття 12. 
5. Організація судових та правоохоронних органів України у схемах 

[Текст] : навч. посіб. / А.В. Лапкін. – Харків: Право, 2012. – 136 с. 

6. 3.21. Судові та правоохоронні органи України. Навч. посіб. для 

підготовки до іспитів. / І.В. Тетарчук. – Київ: Центр учбової 

літератури, 2013. - 202 с. 
 

 
ТЕМА № 7. СИСТЕМА, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ФУНКЦІЇ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ 

УКРАЇНИ 
Семінарське заняття – 2 години 

 

План 
1. Основні завдання, принципи і напрямки діяльності СБУ. 
2. Система і організація діяльності СБУ. 
3. Кадри, повноваження СБУ і контроль за їх діяльністю. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
напрямки діяльності Служби безпеки України; принципи організації та 

діяльності Служби безпеки України; система та структура органів безпеки. 

Рекомендована література до Теми 7:  
1. Конституція України від 28.06.96 р. (із змінами та доповненнями) // 
Відомості Верховної Ради України вiд 23.07.96 р., № 30, ст.141. 
2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. / 
Редакція від 11.06.2016 // rada.gov.ua . 
3. Кримінальний кодекс України: Чинне зак-во зі змінами та допов. на 
18 січня 2011 року / Україна. Закони. – К. : Алерта; ЦУЛ, 2011. – 174 с. 
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4. Про Службу безпеки України: Закон України від 25 березня 1992 р. // 
Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 27. – Ст. 382. 
5. Організація судових та правоохоронних органів України у схемах 

[Текст] : навч. посіб. / А.В. Лапкін. – Харків: Право, 2012. – 136 с. 

6. 3.21. Судові та правоохоронні органи України. Навч. посіб. для 

підготовки до іспитів. / І.В. Тетарчук. – Київ: Центр учбової літератури, 

2013. - 202 с. 

 

ТЕМА № 8. СИСТЕМА, СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЇ  

ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 
 

семінарське заняття – 2 години 

 

План 
1. Поняття, завдання та правова основа діяльності Державної фіскальної 
служби України. 
2. Структура Державної фіскальної служби України. 
3. Повноваження Державної фіскальної служби України. 
Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: поняття 

Державної фіскальної служби України; завдання Державної фіскальної служби 

України; правова основа діяльності Державної фіскальної служби України; 

структура органів Державної фіскальної служби Україн; повноваження 

Державної фіскальної служби України. 

Рекомендована література до Теми 8:  
1. Конституція України від 28.06.96 р. (із змінами та доповненнями) // 

Відомості Верховної Ради України вiд 23.07.96 р., № 30, ст.141. 
2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. / Редакція 

від 11.06.2016 // rada.gov.ua . 
3. Кримінальний кодекс України: Чинне зак-во зі змінами та допов. на 
18 січня 2011 року / Україна. Закони. – К. : Алерта; ЦУЛ, 2011. – 174 с. 
4. Про Державну фіскальну службу України: Постанова Кабінету 

Міністрів України від 21 травня 2014 р. №236 // [Електронний ресурс]. 
– Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/236-2014-
%D0%BF. 

5. Організація судових та правоохоронних органів України у схемах 

[Текст] : навч. посіб. / А.В. Лапкін. – Харків: Право, 2012. – 136 с. 

6. 3.21. Судові та правоохоронні органи України. Навч. посіб. для 

підготовки до іспитів. / І.В. Тетарчук. – Київ: Центр учбової 

літератури, 2013. - 202 с. 
 

 

ТЕМА 9. НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ 

 

Семінарське заняття - 2 год 

 

План 

1. Поняття, система, структура, правова основа діяльності та повноваження 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/236-2014-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/236-2014-%D0%BF
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МВС України. 

2. Національна поліція України: система, завдання, повноваження.  

3. Поліцейські заходи – поняття і види. 

 Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
поняття МВС України; система МВС України; структура МВС України; 

правова основа діяльності МВС України; повноваження МВС України; поняття 

Національної поліції України; система Національної поліції України; завдання 

Національної поліції України; повноваження Національної поліції України; 

поняття поліцейських заходів; види поліцейських заходів. 

 Рекомендована література до Теми 9:  
1. Конституція України від 28.06.96 р. (із змінами та доповненнями) // 

Відомості Верховної Ради України вiд 23.07.96 р., № 30, ст.141. 
2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. / Редакція 

від 11.06.2016 // rada.gov.ua . 
3. Кримінальний кодекс України: Чинне зак-во зі змінами та допов. на 
18 січня 2011 року / Україна. Закони. – К. : Алерта; ЦУЛ, 2011. – 174 с. 
4. Про Національну поліцію: Закон України від 02 липня 2015 р. // 

Відомості Верховної Ради України від 09.10.2015 — 2015 р., / № 40-41 /, 
стор. 1970, стаття 379. 

5. Організація судових та правоохоронних органів України у схемах 

[Текст] : навч. посіб. / А.В. Лапкін. – Харків: Право, 2012. – 136 с. 

6. 3.21. Судові та правоохоронні органи України. Навч. посіб. для 

підготовки до іспитів. / І.В. Тетарчук. – Київ: Центр учбової 

літератури, 2013. - 202 с. 
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3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

курсантів на практичних (семінарських) заняттях 
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5 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому 
рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні завдання, 
передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття 
продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні 
питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно 
дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства, що 
стосується діяльності судових та правоохоронних органів України, теорії та 
правозастосовної практики. 

4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені планом заняття 
навчальні завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під час 
заняття продемонстрована ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання 
практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 
переважно ґрунтується на знанні чинного законодавства, що стосується діяльності 
судових та правоохоронних органів України,теорії та правозастосовної практики. 

3 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 
вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та 
закріплення; навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані, деякі види 
завдань виконані з помилками. 

2 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не 
носять істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; 
більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні 
помилки, які потребують подальшого усунення. 

1 

Курсант, студент, слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного 
матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, 
що розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє 
відповідними вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань, 
які стоять перед слідчими підрозділами. 

0 Відсутність на занятті 

 


