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1. Теми семінарських занять 

 

 

ТЕМА №3. СУДОВА ВЛАДА І СИСТЕМА  

ЗАГАЛЬНИХ СУДІВ УКРАЇНИ 

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

План: 

1. Природа і поняття судової влади. 

2. Ознаки судової влади.  

3. Принципи, за якими побудована система судів загальної юрисдикції 

 (територіальності спеціалізації та інстанційності). 

4. Системи  судів загальної юрисдикції: 

4.1. Місцеві суди. 

4.2. Апеляційні суди. 

4.3. Вищі спеціалізовані суди. 

4.4. Верховний Суд України. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

Природа і поняття судової влади. Поняття судової системи загальних судів, її 

основні риси. Місцеві суди, види та їх повноваження. Апеляційні суди, види та 

їх повноваження. Вищі спеціалізовані суди, види та їх повноваження. 

Верховний суд України та його повноваження.  

 

Рекомендована література до теми: 

1. Конституція України від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради, 1996. – 

№ 30. 

2. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» //  Відомості Верховної 

Ради України (ВВР), 2010, N 41-42,  N 43, N 44-45, ст.529.  Із останніми 

змінами, внесеними згідно із Законом  N 5041-VI ( 5041-17 ) від 04.07.2012.  

3. Про утворення місцевих та апеляційних адміністративних судів, 

затвердження їх мережі та кількісного складу суддів. Указ Президента України 

№ 1417/2004 від 16.11.2004. 

4. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 // Відомості 

Верховної Ради, 2004. – № 40-42. – ст.492. 

5. Закон України «Про Вищу раду юстиції» // Відомості Верховної Ради 

України (ВВР), 1998, N 25, ст.146. Із останніми змінами, внесеними згідно із 

Законом N 5076-VI ( 5076-17 ) від 05.07.2012.  

6. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 // Відомості 

Верховної Ради, 1992. – № 6. – ст.56. 

7. Закон України  від 23 лютого 2006 року «Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини // Урядовий Кур'єр. 

– 2006. - №60. – С. 18.  

8. Рішення Європейського Суду з прав людини від 19.02.2009 у справі 

«Шабельник  проти України» 
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9. Рішення  Конституційного Суду України прийняте 30 вересня 2009 року у 

справі за конституційним зверненням громадянина Голованя Ігоря 

Володимировича щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції 

України (справа про право на правову допомогу) // Офіційний сайт 

Конституційного Суду України www.ccu.gov.ua.   

10. Рекомендації № (94) 12 «Незалежність, дієвість та роль суддів», схваленої 

Комітетом Міністрів Ради Європи 13 жовтня 1994 р. Режим доступу: 

http:///www.zakon.rada.gov.ua 

11. Кодекс професійної етики судді, затверджений 24 жовтня 2002 р.- Режим 

доступу: http:///www.zakon.rada.gov.ua 

12. Організація судових та правоохоронних органів України у схемах [Текст] 

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

13. 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 – 2 год. 

План: 

1. Прокуратура: поняття, завдання і основні принципи. 

2. Функції прокуратури, їх значення щодо виконання завдань, покладених 

на прокурора.  

2.1. Підтримка державного обвинувачення в суді. 

2.2. Представництво інтересів громадян і держави в суді. 

2.3. Нагляд за додержанням законів органами, які здійснюють 

оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство. 

2.4. Нагляд за додержанням законів при виконання судових рішень у 

кримінальних справах.  

3. Система та структура органів прокуратури.  

4. Акти прокурорського реагування на правопорушення.  

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

Поняття прокурорського нагляду. напрямки діяльності прокуратури. Захист 

прав громадян на засадах їх рівності перед законом; публічності; гласності; 

єдності; законності. Система та структура органів прокуратури. Галузі 

прокурорського нагляду. 

Нормативні акти: 

1. Конституція України від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради, 1996. – 

№ 30. 

2. Настанови щодо ролі прокурорів. Резолюція №26 8 Конгресу ООН 1990 

року. 

3. Про роль прокуратури в системі кримінального судочинства. 

Рекомендація R (2000) 19 Комітету Міністрів держав – членів Ради 

Європи. Прийнята 6 жовтня  2000 року. // http:// zakon.rada.gov.ua. 

http://www.zakon.rada.gov.ua
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4. Закон України «Про прокуратуру» 

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 № 7. СИСТЕМА ,СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЇ СЛУЖБИ 

БЕЗПЕКИ  УКРАЇНИ. 

Семінарське заняття № 3– 2 год. 

План: 

1. Основні завдання, які покладаються на Службу безпеки України.  

2. Структура Служби безпеки України.  

3. Повноваження (права) Служби безпеки України.  

4. Розвідувальна та контррозвідувальна діяльність правоохоронних органів 

України.  

5. Контроль за діяльністю Служби безпеки. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

Служба безпеки України. Принципи діяльності: законність; повага до прав і 

гідності особистості; позапартійність; відповідальність перед народом України; 

гласність і конспіративність; єдиноначальність і колегіальність. 

 

Рекомендована література до теми: 

1. Конституція України від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради, 1996. – 

№ 30. 

2. Про Службу безпеки України. Закон України від 25.03.1992 // Відомості 

Верховної Ради, 1992. – № 27. – ст.382. 

3. Про контррозвідувальну діяльність. Закон України від 26.12.2002 // 

Відомості Верховної Ради України, 2003. – № 12. – ст.89. 

4. Про Службу зовнішньої розвідки України. Закон України від 01.12.2005 // 

Відомості Верховної Ради, 2006. – № 8. – ст.94. 

5. Про Службу зовнішньої розвідки України. Указ Президента України 

№ 1239/2004 від 14.10.2004. 

6. Про загальну структуру і чисельність Служби безпеки України. Закон 

України від 20.10.2005 // Відомості Верховної Ради, 2006. – № 4. – ст.53. 

7. Про Службу безпеки України. Закон України від 25.03.1992 // Відомості 

Верховної Ради, 1992. – № 27. – ст.382. 

8. Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. 

Закон України від 20.12.1991 // Відомості Верховної Ради, 1992. – № 15. – 

ст.190. 

9. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» // Відомості 

Верховної Ради (ВВР), 1992, N 22, ст.303; Із змінами і доповненнями. 

10. Про стратегію національної безпеки України. Указ Президента України 

№ 105/2007 від 12.02.2007. 
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11. Про повноваження Уповноваженого Президента України з питань 

контролю за діяльністю Служби безпеки України та гарантії його 

діяльності. Положення, затверджене Указом Президента України 

№ 427/2007 від 18.05.2007. 

12. Про проходження військової служби військовослужбовцями Служби 

зовнішньої розвідки України. Положення, затверджене Указом 

Президента України № 619/2006 від 17.07.2006 

13. Організація судових та правоохоронних органів України у схемах [Текст] 

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

14. Судові та правоохоронні органи України. Навч. посіб. для підготовки до 

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

 

ТЕМА № 8. ОРГАНІЗАЦІЯ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В 

УКРАЇНИ 

Семінарське заняття № 4 – 2 год. 

План 

1. Адвокатська діяльність: поняття та принципи. 

2. Організаційні форми та види діяльності адвокатів. 

3. Порядок отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською 

діяльністю. 

4. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури. 

5. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
поняття та принципи адвокатської діяльності, особливості діяльності адвоката в 

адвокатському бюро та адвокатському об’єднанні, порядок отримання свідоцтва 

про право на заняття адвокатською діяльністю, завдання, кваліфікаційно-

дисциплінарних комісій адвокатури та Вищої кваліфікаційно-дисциплінарна 

комісія адвокатури. 

 

Рекомендована література до теми: 

1. Загальний кодекс правил для адвокатів країн Європейського 

Співтовариства, прийнятий на пленарному засіданні в Страсбурзі у 

жовтні 1988 р. 

2. Закон України  № 5076- VI від 5 липня 2012 року “Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність”.  

3. Кримінально-процесуальний кодекс України: за станом на 23 серп. 2012 

р. / Верховна Рада України. –[Електронний ресурс]   Режим доступу: 

www.rada.gov.ua. 

4. Закон України «Про судоустрій  і статус суддів  // Відомості Верховної 

Ради України 2010. 

5. Рішення Конституційного Суду України № 13-рп/2000 від 16.11.2000 

Щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України та 

статті 44 КПК України (справа про право вільного вибору захисника). 
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6. Рішення Європейського Суду з прав людини «Влох проти Польщі» від 19 

жовтня 2000 року. [Електронний ресурс]. Режим доступу : 

http://search.liqazakon.ua/l_doc2.nsf/linki/S02372html. 

7. Рішення Європейського Суду з прав людини від 19.02.2009 у справі 

«Шабельник  проти України» 

8. Рішення Європейського Суду з прав людини від 24 листопада 2011 року 

«Загородній проти України», у  рішенні  (Заява № 27004/06) //  Офіційний 

вісник України» від 18 травня 2012 року № 35 

9. Організація судових та правоохоронних органів України у схемах [Текст] 

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

10. 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 В УКРАЇНІ 

Семінарське заняття № 5 – 2 год. 

План: 

 

1. Завдання та функції Національної поліції. 

2. Система Національної поліції. 

3. Принципи діяльності Національної поліції. 

4. Функції Національної  поліції. 

5.Правовий та соціальний захист особового складу поліції. 

 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

національна поліція, її функції та завдання. Принципи діяльності поліції. 

Структура поліції. Функції поліції. Служба в поліції. Контроль і нагляд за 

діяльністю поліції. 

 

Рекомендована література до теми: 

1. Конституція України від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради, 1996. – 

№ 30. 

2. Про Національну поліцію. Закон України від 02.07.2015 // Відомості 

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

3. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» // Відомості 

Верховної Ради (ВВР), 1992, N 22, ст.303; Із змінами і доповненнями.  

4. Про Міністерство внутрішніх справ України. Положення, затверджене 

постановою Кабінету Міністрів України № 1383 від 04.10.2006. 

5. Про Національне центральне бюро Інтерполу. Положення, затверджене 

Постановою Кабінету Міністрів України № 220 від 25 березня 1993 року. 

6. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю. 

Закон України від 30.06.1993 // Відомості Верховної Ради, 1993. – № 35. –

ст.358. 
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7. Організація судових та правоохоронних органів України у схемах [Текст] : 

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

8. Судові та правоохоронні органи України. Навч. посіб. для підготовки до 

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

    

ТЕМА № 10. ОРГАНИ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 

Семінарське заняття № 6 – 2 год. 

План: 

1. Поняття та завдання досудового розслідування 

2. Система і структура органів розслідування. 

3. Досудове слідство в поліції. 

4. Державне бюро розслідувань  

5. Завдання та компетенція органів досудового слідства.  

6. Принципи діяльності досудового слідства.  

7. Статус слідчого. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

Міліція, органи дізнання, досудове розслідування, принципи діяльності 

досудового розслідування. 

 

Рекомендована література до теми: 

1. Конституція України від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради, 1996. – 

№ 30. 

2. Кримінальний процесуальний кодекс України: набрання чинності 19 

лист. 2012 р. / Верховна Рада України. – [Електронний ресурс]  Режим 

доступу: www.rada.gov.ua. 

3. Кримінальний процесуальний кодекс України: за станом на 23 серп. 2012 

р. / Верховна Рада України. –[Електронний ресурс]   Режим доступу: 

www.rada.gov.ua.  

4. Закон України «Про поліцію». 

5. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 5 липня 

2012 року // Відомості Верховної Ради, 2012.  

6. Про застосування законодавства, яке забезпечує право на захист у 

кримінальному судочинстві. Постанова Пленуму Верховного Суду 

України № 8 від 24.10.2003. 

7. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів. Закон 

України від 23.12.1993 // Відомості Верховної Ради, 1994. – № 11. – ст.50. 

8. Закон України «Про виконання рішень та застосування практики 

Європейського Суду з прав людини» від 23 лютого 2006р. // Офіційний 

вісник України. – 2006. - №12. 

9. Організація судових та правоохоронних органів України у схемах [Текст] 

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

10. Судові та правоохоронні органи України. Навч. посіб. для підготовки до 

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

 

http://www.rada.gov.ua/
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2. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

студентів на семінарських заняттях 

 

БАЛИ ПОЯСНЕННЯ 

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, 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, 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 

Студент 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. 

0 Відсутність на занятті 

 


