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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). 

 «Судочинство» – дисципліна, яка спрямована на розвиток знань у системі 

судочинства України. Адже питання судової влади її функціонування є досить важливим 

для майбутніх юристів. Характер цієї дисципліни обумовлений насамперед 

фундаментальністю та надзвичайною складністю тих суспільних відносин, які є 

предметом регулювання у сфері судочинства. Адже питання правового регулювання 

діяльності судів, їх розвиток, вплив на всю систему правовідносин в Україні є одним з 

найскладніших у житті, в юридичній, політичній та інших науках. 

2. Мета та завдання дисципліни. 
            Мета: сформувати у майбутніх фахівців з права стійкої потреби постійно 

слідкувати за судовими процесами, звіряти свої акти та дії з фундаментальними 

принципами Конституції України та інших правових актів, що регулюють відносини у 

сфері судочинства, вільно орієнтуватися у законодавчий діяльності держави, яка 

спрямована на підвищення рівня судочинства, охорони прав і свобод громадян, 

максимально використовувати їх потенціал у своїй правозастосовчій та політичній 

діяльності а також ознайомити студентів з механізмом правового регулювання процесів, 

які відбуваються в судах. 

Завдання: 

-  оволодіти теоретичними знаннями з дисципліни, усвідомити предмет 

«Судочинства»;  

- охарактеризувати види, методи та форми діяльності судів в Україні;  

- вивчити досконало судовий процес; вивчити стадії судового процесу;  

- ознайомитись з системою суддівського самоврядування;  

- сформувати уміння користуватися необхідною нормативно-правовою базою 

при участі в судовому засіданні. 

Предметом дисципліни є питання організації та функціонування судів   ,  

розглядаються основні положення Закону України «Про судоустрій та статус суддів»: 

походження, призначення та історичний генезис судоустрою в ході розвитку людського 

суспільства, поняття, завдання i принципи організації судової системи в Україні, правовий 

статус суддів, гарантії ix діяльності, особливості проваджень у кримінальних та цивільних 

справах, проваджень щодо юридичних oci6, а також історія загального та судового 

красномовства, зміст i процес підготовки та складові частини судової системи. 

Вивчення курсу передбачає проведення лекцій, семінарських занять, 

індивідуальноїроботизi студентами та самостійну роботу студентів. 

Завдання дисципліни: 

1) навчання студентів складанню процесуальних актів, які повинен складати суддя 

та його помічник;  

2) підготовці та участь у судових провадженнях; 

3) засвоєння студентами основних принципів судочинства в України їх змісту ; 

3)  знати та вміти аналізувати норми матеріального та процесуального 

законодавства, застосовувати норми права у практичних ситуаціях;  

4) працювати з договорами, звітністю та іншими документами правового 

характеру. 

 

3. Пререквізити. Курс «Судочинство» пов’язаний з навчальними дисциплінами: 

«Актуальні проблеми цивільного права», «Актуальні проблеми кримінального права», 

«Актуальні питання інтелектуальної власності», «Виконавче провадження» та покликаний 

навчити студентів володіти понятійним матеріалом, знати основні категорії та інститути 

судочинства, вміти розкрити їх основний зміст; використовувати засвоєний матеріал в 

повсякденному житті та в професійній діяльності. 

 



4. Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє дисципліна 

(взаємозв’язок з нормативним змістом підготовки здобувачів вищої освіти, 

сформульованим у термінах результатів навчання). 

Як підсумок студенти набудуть теоретичних знань щодо понять «судоустрій», 

«правосуддя», «прокурорська діяльність», їх місця в системі судових та правоохоронних 

органів та національного права, джерел права та законодавства; місця та ролі судових 

органів та органів прокуратури в системі державної влади в Україні ; статусу їх суб'єктів; 

засад діяльності; системі органів суддівського  самоврядування; взаємодії органів суду з 

органами правопорядку та прокуратури; правового статусу суддів; функціональної 

діяльності суду; процес реформування судової системи в Україні; застосування рішень 

Європейського суду з прав людини в національному законодавстві та в судовій практиці; 

взаємодія органів прокуратури з правоохоронними органами ЄС та США в протидії 

злочинності. 

Під час вивчення дисципліни, відповідно до освітньо-професійної програми, 

формуються наступні: 

           Інтегральна компетентність  
       Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі 

професійної правничої діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування 

правових доктрин, принципів і правових інститутів і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов. 

 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

 ЗК4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  

 ЗК6. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

 ЗК9. Здатність працювати в команді. 

ЗК10. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  

ЗК11. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його 

сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗК12. Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми.  

ЗК13. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку права, 

його місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій.  

 

Фахові компетентності спеціальності (ФК) 

ФК1. Здатність застосовувати знання з основ теорії та філософії права, знання і розуміння 

структури правничої професії та її ролі у суспільстві. 

ФК2. Знання і розуміння ретроспективи формування правових та державних інститутів. 

ФК3. Повага до честі і гідності людини як найвищої соціальної цінності, розуміння їх 

правової природи.  

ФК4. Знання і розуміння міжнародних стандартів прав людини, положень Конвенції про 

захист прав людини та основоположних свобод, а також практики Європейського суду з 

прав людини.  

ФК5. Здатність застосовувати знання засад і змісту інститутів міжнародного публічного 

права, а також міжнародного приватного права.  

ФК6. Знання і розуміння основ права Європейського Союзу.  

ФК7. Здатність застосовувати знання завдань, принципів і доктрин національного права, 

а також змісту правових інститутів, щонайменше з таких галузей права, як: конституційне 



право, адміністративне право і адміністративне процесуальне право, цивільне і цивільне 

процесуальне право, кримінальне і кримінальне процесуальне право. 

ФК8. Знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм матеріального і 

процесуального права. 

ФК10. Знання і розуміння соціальної природи трудових відносин та їх правового 

регулювання.  

ФК11. Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти.  

ФК12. Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та обґрунтовувати правові 

позиції. 

ФК13. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування 

набутих знань у професійній діяльності.  

ФК14. Здатність до консультування з правових питань, зокрема, можливих способів 

захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог професійної етики, належного 

дотримання норм щодо нерозголошення персональних даних та конфіденційної 

інформації.  

ФК15. Здатність до самостійної підготовки проектів актів правозастосування.  

ФК16. Здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння їх 

правового характеру і значення. 

 

         Отримуються наступні програмні результати навчання: в ході вивчення курсу 

студенти можуть аналізувати норми усіх галузей права , проводити їх аналіз , 

використовувати при вирішенні правових питань та ситуацій, встановлювати підстави 

виникнення того чи іншого спору та шлях його вирішення по суті. 

ПРН1. Визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь невідомих 

умов та обставин.  

ПРН2. Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої проблеми і 

демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання. 

ПРН3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел.  

ПРН4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми. 

ПРН5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з 

достатньою обґрунтованістю.  

ПРН6. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему. 

Дослідницькі навички  

ПРН8. Використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного 

встановлення певних обставин. 

ПРН 9. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна допомога, і діяти 

відповідно до отриманих рекомендацій.   

ПРН13. Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням професійного та 

суспільного контексту. Професійна самоорганізація та використання інформаційних 

технологій.  

ПРН 17. Працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань групи.  

ПРН 18. Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, цінностей та 

принципів функціонування національної правової системи.  

ПРН 19. Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних 

правових інститутів і норм фундаментальних галузей права.  

ПРН 21. Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати 

юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки.  

ПРН 22. Готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового 

висновку зробленого у різних правових ситуаціях.  

ПРН 23. Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів 

клієнтів у різних правових ситуаціях. 

 



5. Опис навчальної дисципліни 

  НезалежнаУкраїна почала відроджувати національну  правову систему, яка перш за 

все визнає загальнолюдські цнності, права i свободи громадян. Україна прагне створити 

громадянське суспільство дотримуючись загально прийнятих у світовому співтоваристві 

норм i стандартів щодо прав i свобод громадян. В Декларації про державний суверенітет 

України підтверджена мета – створити демократичне  суспільство, потреба всебічного 

забезпечення прав i свобод людини, необхідність побудови правової держави. 

Навчальна дисципліна «Судочинство» є спеціальним начальним курсом. 

Викладається для студентів, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» в 

обсязі 120 годин, з яких лекцій 20 год., практичні заняття 16 год., та самостійна робота 

84 год. Форма підсумкового контролю екзамен. Навчальний курс  розрахований на 

студентів закладів вищої освіти .Він побудований відповідно до вимог Європейської 

Кредитно-Трансферної системи (ECTS).  
Вивчення курсу передбачає проведення лекцій, семінарських занять, індивідуальної 

роботи зi студентами та самостійну роботу студентів. 

Освоєння курсу допоможе студентам розібратися в основних правових поняттях, 

кримінально правових та процесуальних інститутів, базою для яких є Конституція 

України та чинне кримінальне, кримінальне процесуальне, конституційне, 

адміністративне, цивільне законодавство, формування у студентів глибоких теоретичних 

знань з різних галузей права, вміння критично обмірковувати та глибоко аналізувати 

проблемні питання, щоб мати про них аргументовану думку, що сприятиме вмінню 

аналізувати та тлумачити норми права і застосовувати їх до конкретних обставин, 

формування професійних навичок, пов’язаних з судовою та прокурорською діяльністю, 

засвоєнню основних проблем галузевого права, знанню сучасних тенденцій кримінально-

правової, процесуальної політики в Україні в умовах реформування судової гілки влади та 

органів прокуратури;; набуття практичних умінь, формування правової свідомості та 

правової культури. 

5.1. Загальна інформація 
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Денна 3 6-й 4 120 20 16   84  екзамен 

Заочна 3 6-й 4        екзамен 

 

5.2. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усьог

о  

у тому числі усь

ого  

у тому числі 

л п ла

б 

ін

д 

с.р

. 

л п ла

б 

ін

д 

с.р

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

11 12 13 

Теми лекційних занять Змістовий модуль 1 

Тема 1. Предмет і основні поняття курсу «Судове 

право». Конституційні принципи правосуддя. 

  

2 

 

- 

 

 

  

10 

      



Тема 2. Суд як орган правосуддя. Участь народних 

засідателів та присяжних у здійсненні правосуддя. 

  

2 

 

2 

 

 

  

10 

      

Тема 3. Органи суддівського самоврядування.   2 2   10       

Тема 4. Забезпечення функціонування судових 

органів 

 2 2   10       

Разом за  ЗМ1:  8 6   40       

Теми лекційних занять Змістовий модуль 2 

Тема 5. Місцеві суди.   

2 

 

2 

 

 

  

8 

      

Тема 6. Апеляційні суди.   

2 

 

2 

 

 

  

8 

      

Тема 7. Господарські суди України.   

2 

 

2 

 

 

  

6 

      

Тема 8. Верховний суд України.  2 2   8       

Тема 9. Конституційний суд України.   2 2   8       

Тема 10. Юстиція України.  2 -   6       

Разом за ЗМ 2  12 10   44       

Усього годин :  20 16   84       

 
5.3. Зміст завдань для самостійної роботи 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 
1.  Тема: «Предмет і основні поняття курсу «Судове право». 

Конституційні принципи правосуддя.» 

1.Поняття та історичний розвиток судоустрою України.  

2.Поняття «правосуддя» та «судова влада» в судовій системі 

України. 

3.Предмет, метод, завдання і система навчальної дисципліни 

«Судоустрій ».  

4. Методологія та правові джерела навчальної дисципліни. 

5.Принципи побудови судової системи за Конституцією України. 

6.Міжнародно-правові принципи побудови судової системи держави. 

 

10 

2.  Тема: «Суд як орган правосуддя. Участь народних засідателів та 

присяжних у здійсненні правосуддя» 

1. Порядок зайняття посади судді. Порядок добору та призначення на 

посаду судді. 

 2.Повноваження Президента України та Верховної Ради України 

щодо призначення та звільнення суддів 3. Кваліфікаційна комісія 

суддів України: статус, склад комісії та компетенція. 4.Порядок 

зайняття посади судді в суді загальної юрисдикції. 

5.Кваліфікаційний рівень судді: сутність та значення. Відбірковий 

іспит. 6.Підстави та порядок застосування до судді дисциплінарної 

відповідальності. 7.Етика судді. Кодекс суддівської етики. 8.Вимоги 

законодавства з питань запобігання корупції щодо діяльності суддів. 

9.Підстави та порядок звільнення судді з посади. Припинення 

повноважень судді 

10 

3.  Тема: «Органи суддівського самоврядування.» 

1.Суддівське самоврядування: поняття, завдання, загальні засади. 

2.Збори суддів: поняття та компетенція. Порядок діяльності зборів 

суддів. Прийняття та виконання рішень зборів суддів.  

3.Вищі органи суддівського самоврядування. З’їзд суддів України – 

10 



поняття, компетенція.  

4.Порядок формування, склад та компетенція Ради суддів України. 

Комітети Ради суддів України.  

 
4.  Тема: «Забезпечення функціонування судових органів» 

1.Забезпечення діяльності органів суддівського самоврядування. 

2.Сучасні організаційні форми суддівського самоврядування в 

Україні .  

3.Проблеми формування та функціонування суддівського 

самоврядування в Україні. 

4.Правове регулювання суддівського самоврядування в країнах СНД. 

5.Суддівське самоврядування в країнах Європейського Союзу 

6.Концептуальні засади розвитку правового статусу суддівського 

самовря. 

7.Рекомендації щодо удосконалення системи суддівського 

самоврядування для забезпечення його розвитку і захисту 

професійних прав суддів . 

8.Оптимізація діяльності суддівського самоврядування в контексті 

забезпечення професійних прав суддів 

10 

5.  Тема : «Місцеві суди» 

1.Місцевий суд - перша ланка судової системи.  

2.Види і склад місцевих судів.  

3.Повноваження місцевих судів. 

4.Процедура обрання судді на посаду. 

8 

6.  Тема : «Апеляційні суди» 

1.Апеляційний суд, його місце в системі судів загальної юрисдикції. 

2.Види і мережа апеляційних судів. 

3.Підстави скасування апеляційними судами або зміни, судового 

рішення. 

4. Умови та обставини постановлення нового судового рішення або 

залишення без змін рішення суду І інстанції. 

5. Вивчення та узагальнення судової практики з різних категорій 

справ.      

6.  Кількість суддів у апеляційному суді визначається Президентом 

України. 

7.В апеляційних судах утворюються судові палати, кількість яких 

залежить від виду апеляційного суду. Зокрема, в апеляційних судах 

областей функціонують дві палати: судова палата у цивільних 

справах, у кримінальних справах. Визначіть структуру та правові 

положення. 

8. Виокреміть основне та загальне щодо, повноважень судді 

апеляційного суду належить: 

- здійснення правосуддя в порядку, встановленому 

процесуальним законом. 

- процесуальні дії та організаційні заходи з метою 

забезпечення розгляду справи; 

- контроль відповідно до закону за своєчасним 

зверненням до виконання постановлених за його участі 

судових рішень.  

 

8 

7.  Тема « Господарські суди України» 

1.Які судові процедури застосовуються у справі про банкрутство?  

6 



2. Правова природа досудового врегулювання спорів.  

3. Поняття та елементи позову. Форма і зміст позовної заяви.  

4. Право подання заяви про порушення провадження у справі про 

банкрутство?  

5. Поняття підвідомчості господарських спорів.  

6. Прийняття, зміст, оголошення рішення та набрання законної сили. 

7. Які вимоги передбачені до змісту заяви про порушення 

провадження у справі про банкрутство?  

8. Територіальна та виключна підсудність справ.  

9. Зміну позову. Відмова від позову.  

10.Охарактеризуйте порядок порушення провадження у справі про 

банкрутство. 
8.  Тема: «Верховний суд України» 

1.Правовий статус Вищого антикорупційного суду. 

2.Верховний Суд - найвищий орган у системі судів загальної 

юрисдикції.  

3.Повноваження Верховного Суду.  

4.Склад Верховного Суду .  

5.Судові палати Верховного Суду: види та компетенція.  

6.Пленум Верховного Суду: склад, повноваження і порядок 

діяльності. 

8 

9.  Тема: «Конституційний Суд України. » 

1.Порядок обрання суддів Конституційного суду України. 

2. Рішення, які уповноважені судді приймати по закінченню розгляду 

справ. 

3.Особливі випадки розгляду справ у суді. 

4. Повноваження працівників юстиції. 

5.Функції органів юстиції України. 

 

8 

10.  Тема: «Юстиція України» 

Дайте розгорнуту характеристику завданням, які виконують 

органи юстиції в Україні: 

1. Забезпечення формування та реалізація державної правової 

політики, політики з питань банкрутства;  

2. Забезпечення формування державної політики у сфері архівної 

справи і діловодства та створення і функціонування державної 

системи страхового фонду документації;  

3. Забезпечення проведення перевірки, передбаченої Законом 

України “Про очищення влади”;  

4. Забезпечення формування та реалізація державної політики у 

сфері державної реєстрації актів цивільного стану, державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, 

державної реєстрації обтяжень рухомого майна, державної реєстрації 

юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу 

юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців, реєстрації статуту 

територіальної громади м. Києва, реєстрації статутів Національної 

академії наук та національних галузевих академій наук, державної 

реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних 

агентств як суб’єктів інформаційної діяльності;  

5. Забезпечення формування та реалізація державної політики у 

сфері організації примусового виконання рішень;  

6. Забезпечення своєчасного, повного і неупередженого виконання 

6 



рішень у порядку, встановленому законодавством;  

7. Забезпечення формування та реалізація державної політики у 

сфері виконання кримінальних покарань та пробації;  

8. Забезпечення формування системи наглядових, соціальних, 

виховних та профілактичних заходів, які застосовуються до 

засуджених та осіб, узятих під варту;  

9. Контроль за дотриманням прав людини і громадянина, вимог 

законодавства щодо виконання і відбування кримінальних покарань, 

реалізацією законних прав та інтересів засуджених та осіб, узятих 

під варту;  

10. Забезпечення формування та реалізація державної політики у 

сфері правової освіти, правової обізнаності, інформування 

населення, доступу громадян до джерел правової інформації;  

11. Здійснення загального управління у сфері надання безоплатної 

первинної правової допомоги та безоплатної вторинної правової 

допомоги;  

12. Забезпечення самопредставництва Мін’юсту як органу державної 

влади, який у випадках, передбачених законом, бере участь у 

справах та діє у судах України від імені та в інтересах держави, 

зокрема через територіальні органи Мін’юсту; здійснення захисту 

інтересів України у Європейському суді з прав людини, під час 

урегулювання спорів і розгляду в закордонних юрисдикційних 

органах справ за участю іноземних суб’єктів та України; 

 Разом  84 

 
6. Система контролю та оцінювання 

Види та форми контролю. Формами поточного контролю є: усне, письмове опитування, 

тестування, розв’язування ситуаційних задач, практичні роботи, контрольні роботи. 

Форма підсумкового контролю: екзамен.  

Засоби оцінювання. Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання 

є: 

-  контрольні роботи; 

-  тести; 

-  презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

-  студентські презентації та виступи на наукових заходах. 

 
Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

 

 

СУМА БАЛІВ  ОЦІНКА  ЕСТS ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ 

екзамен залік 

90-100 A відмінно відмінно 

82-89 B 
добре добре 

74-81 C 

64-73 D 
задовільно задовільно 

60-63 E 

35-59 FX 
незадовільно незадовільно 

1-34 F 



Розподіл балів з навчальної дисципліни 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне оцінювання  

(аудиторна та самостійна робота) 

Кількіс

ть балів 

за(іспи

т) 

Сума

рна  

к-ть 

балів  

Змістовий модуль 1 Змістовний модуль 2 

30 100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 

8 8 8 8 6 7 6 7 6 6 

Т1, Т2 ... Т10 – теми змістових модулів. 
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2. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» 
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