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Тема дисципліни: Конституційно-правові основи судової системи та органів 

прокуратури 

 

Семінарське заняття 21 

Тема: Органи правосуддя 

 

План 

1. Визначте і охарактеризуйте систему судових органів та порядок її формування 

2. Проаналізуйте конституційну юрисдикцію 

3. Охарактеризуйте конституційні принципи правосуддя 

4. Охарактеризуйте порядок формування, склад, основні функції та повноваження 

Вищої ради Правосуддя 

5. Охарактеризуйте конституційно-правовий статус органів прокуратури 

 

Література 

Базова: 

1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 

1996. – № 30 ( зі змінами і доповненнями). 

2. Закон України «Про Конституційний суд України» 13 липня 2017 року // Відомості 

Верховної Ради України. – 2017. – № 2136-VIII (зі змінами і доповненнями). 

3. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від  02 червня 2016 року // Відомості 

Верховної Ради України. – 2016. – № 1402-VIII (зі змінами і доповненнями). 

4. Закон України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 року // Відомості Верховної 

Ради України. – 2014. – № 1697-VII (зі змінами і доповненнями). 

Допоміжна 

1. Майданник О.О. Конституційне право України: Навч.посіб. – К: Алерта, 2017. – 380 с. 

2. Конституційне право України: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За 

ред. Ю.М. Тодики, В.С. Журавського. - К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2015. – 412 с. 

 

 

Ключові поняття 

Суд, судова влада, юрисдикція, правосуддя, судова система, Вища рада правосуддя  

 

Рекомендовані реферати 

1. Позитивні та негативні сторони української судової влади за часів незалежності  

2. Судова реформа  

3. Конституційно-правові засади статусу Вищої ради правосуддя України 

 

 

Питання для актуалізації пізнавальної діяльності студентів: 

 

1. Дайте визначення поняттю «судова влада» 
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2. Систему судоустрою України складають…? 

3. В чому полягає конституційна юрисдикція? 

4. Назвіть повноваження конституційного суду 

5. Назвіть функції прокуратури 

 

 

Дослідницька робота 

1. Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні  

2. Сучасний стан та проблеми судової системи  

Завдання студентам: 

1. Підготувати презентацію (реферат) відповідно до визначеного варіанта  

2. Презентація (реферат) повинні містити: Титульний аркуш, План, вступ, розділи (не менш ніж 3 

розділи), висновок, список використаних джерел (нормативно-правові акти, офіційні сайти 

органів державної влади).  

3. Виконану роботу студент направляє на електронну адресу викладача Панченко Л.О. 

(sofia73x@gmail.com).  

4. Термін виконання – протягом 2-х днів після дати проведення заняття.  

 

Варіант №1.(А, Б, В, Г, Д, Е) 

1.Підготувати презентацію (реферат) на тему: «Сучасний стан та проблеми судової системи» 

Варіант №2. (Є, Ж, З, И, І, Ї, К) 

1.Підготувати презентацію (реферат) на тему: «Сучасні виклики та актуальні проблеми судової 

реформи в Україні» 

Варіант №3. (Л, М, Н, О, П, Р, С, Т) 

1.Підготувати презентацію (реферат) на тему: «Конституційно-правові засади статусу Вищої ради 

правосуддя України» 

Варіант №4.  (У, Ф, Х, Ч, Ш, Щ, Ю, Я) 

1. Підготувати презентацію (реферат) на тему: «Система судових органів України та порядок 

її формування» 
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