
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

«ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ» 

ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ 

Кафедра права 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ І ЗАВДАННЯ 

до виконання контрольної роботи 

студентів заочної форми навчання 

з навчальної дисципліни  

«Актуальні проблеми судочинства та судоустрою України» 

для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 

спеціальності 081 Право  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львів – 2017 



 

Актуальні проблеми судочинства і судоустрою України : методичні 
рекомендації і завдання до виконання контрольної роботи студентів заочної 
форми навчання для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня 
вищої освіти спеціальності 081 Право. – Львів : Львівський інститут ПрАТ 
«ВНЗ «МАУП», 2017. – 20 с. 

 

 

Розробники: доктор юридичних наук, доцент Матвєєв П. С.  
Марунин І. В. – ст. викл. кафедри права Львівського інституту ПрАТ «ВНЗ 
«МАУП» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянуто і схвалено 

на засіданні кафедри права 

Протокол №  1/17/18  від «30» серпня 2017р. 
Завідувач кафедри ____________ 

к.ю.н., доц. Яворська В. Г. 
 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Знання основних засад організації побудови, завдань, принципів і 

напрямів діяльності органів судової влади та правоохоронної системи України 

необхідні кожному студенту-правознавцю. Саме навчальна дисципліна 

“Актуальні проблеми судочинства і судоустрою України” дає студентам 

загальні знання про основні поняття, предмет і систему зазначених органів, 

розкриває зміст чинного законодавства про діяльність цих органів, надає 

відомості про функціонування судової влади в Україні, висвітлює засади 

правосуддя, допомагає сформувати самостійне юридичне бачення та розуміння 

проблем судоустрою та судочинства. Ці знання необхідні студентам як для 

подальшого поглибленого засвоєння інших правових дисциплін, так і для 

майбутнього успішного здійснення професійної діяльності юриста. 

Самостійна робота студентів є складовою навчального процесу, основним 

засобом опанування навчального матеріалу в позааудиторний час. 

Мета самостійної роботи студентів з дисципліни “Актуальні проблеми 

судочинства і судоустрою України” — засвоїти в повному обсязі навчальну 

програму та сформувати самостійність як особистісну рису та важливу 

професійну якість, сутність якої полягає в умінні систематизувати, планувати та 

контролювати власну діяльність. 

Завдання самостійної роботи студентів з дисципліни — засвоєння, 

закріплення та систематизація відповідних теоретичних знань, а також їх 

застосування при виконанні практичних завдань. Самостійна робота студентів 

забезпечує їх підготовку до поточних аудиторних занять. 

Зміст самостійної роботи студентів з дисципліни “Актуальні проблеми 

судочинства і судоустрою України”, визначається навчальною програмою 

дисципліни, а також цими методичними матеріалами. До основних форм 

самостійної роботи студентів з дисципліни “Актуальні проблеми судочинства і 

судоустрою України”, належать такі: 

• опрацювання прослуханого лекційного матеріалу, обов’язкових і додаткових 

літературних джерел; 

• вивчення окремих тем або питань, передбачених для самостійного 



опрацювання; 

• виконання домашніх завдань; 

• виконання та письмове оформлення задач, схем, порівняльних таблиць та 

інших робіт; 

• підготовка до практичних занять; 

• підготовка до різних форм поточного контролю; 

• пошук та огляд літературних джерел за заданою проблематикою; 

• написання реферату за заданою проблематикою; 

• аналітичний розгляд наукових публікацій; 

• виконання контрольної роботи. 

У процесі самостійної підготовки до практичних занять студенти повинні 

опрацювати прослуханий лекційний матеріал, всебічно розглянути зміст 

питань, що виносяться на заняття, проаналізувати відповідні навчальні 

літературні джерела, нормативно-правові акти. 

Студенти перевіряють рівень засвоєння знань самостійно, відповідаючи 

на питання для самоконтролю. 

Домашнє завдання із навчальної дисципліни студенти виконують з метою 

закріплення та поглиблення теоретичних знань, а також вмінь щодо 

навчального матеріалу, винесеного для самостійного опрацювання. Разом з 

опануванням законодавства слід також вивчати й аналізувати практику його 

реалізації, обставини і причини прийняття актів, які вивчаються, ставлення до 

них практиків і громадськості. 

Обсяг об’єктів порівняльного вивчення повинен бути максимально 

вичерпний. Вивченню підлягають насамперед чинні нормативно-правові акти, а 

також скасовані й такі, що фактично втратили значення акти, проекти актів з 

відповідних питань. 

Одна з важливих особливостей навчальної дисципліни “Актуальні 

проблеми судочинства і судоустрою України”, полягає в тому, що вона 

передбачає засвоєння студентами низки нормативно-правових актів, які 

регулюють правові відносини у сфері судової та правоохоронної діяльності. 

Тому практичні завдання мають на меті закріпити теоретичні знання 



студентів і головне — сформувати навички роботи з нормативноправовими 

актами. Перш ніж розпочинати розв’язувати завдання, необхідно засвоїти 

теоретичні положення, пов’язані з окремими питаннями діяльності органів 

судової влади та правоохоронних органів. 

Завдання необхідно виконувати в письмовій формі з розгорнутим 

мотивованим розв’язанням. Розв’язуючи завдання, слід продемонструвати 

вміння самостійно аналізувати конкретні ситуації, аргументовано відповідати 

на поставлені питання, спираючись на відповідні нормативно-правові акти. 

Відповіді повинні бути повні, обґрунтовані, із зазначенням можливих порушень 

чинного законодавства, наслідків таких порушень і засобів захисту порушених 

прав. 

Важливий засіб засвоєння знань становлять реферати. Написання 

реферату за заданою проблематикою необхідно починати з ретельно 

продуманого вступу. У вступі визначаються мета дослідження, практичне і 

теоретичне значення теми, з максимально можливою точністю встановлюються 

межі теми, а також методи дослідження. 

В основній частині реферату насамперед викладається зміст 

досліджуваної проблеми. Наслідком дослідження можуть бути пропозиції щодо 

судової реформи, удосконалення законодавства у правоохоронній сфері з 

чітким обґрунтуванням прийнятого в результаті порівняльно-правового аналізу 

рішення. Робота повинна завершуватись аргументованими висновками. 

Критерії оцінювання самостійної роботи студентів: 

• оцінка “відмінно” — студент повною мірою розкриває питання теми, винесені 

для самостійного опрацювання, вільно оперує поняттями і науковою 

термінологією, демонструє глибокі знання джерел, має думку щодо відповідної 

теми і здатний аргументовано її доводити; 

• оцінка “добре” — загалом рівень знань студента відповідає щойно 

викладеному, але він припускається певних помилок при розв’язанні завдань, 

винесених для самостійного опрацювання, обґрунтування неточні, не 

наводяться обґрунтовані докази; 

• оцінка “задовільно” — студент розкриває питання, винесені для самостійного 



опрацювання, у загальних рисах, розуміє їх сутність, намагається робити 

висновки, але при цьому припускається грубих помилок, матеріал викладає 

нелогічно, непослідовно; 

• оцінка “незадовільно” — студент не може відповідати на поставлені 

запитання або відповідає неправильно, не розуміє сутності питання, не може 

зробити висновки. 



 

2. Тематичний план навчальної дисципліни  
 

№ 
п/п 

 

НАЙМЕНУВАННЯ ТЕМ 

1. 
Предмет, система й основні поняття курсу «Актуальні проблеми 
судочинства та судоустрою України» 

2. Судова система 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 арбітраж. 
Третейські суди України 



РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ  

КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

Метою написання контрольних робіт є закріплення знань з відповідного 
навчального курсу, що передбачає оволодіння студентами заочної форми 
навчання методами наукового аналізу, самостійного вивчення законодавчих і 
літературних джерел. 

Контрольну роботу з навчальної дисципліни "Актуальні проблеми 
судоустрою і судочинства України" студенти виконують відповідно до 
затвердженої тематики згідно списку. Крім того, за погодженням з 
викладачем, студент може запропонувати свій варіант теми контрольної 
роботи. 

Вибираючи тему, доцільно ознайомитися з відповідними 
літературними джерелами для того, щоб отримати загальне уявлення про 
вибрану тему. Після цього слід приступити до поглибленого вивчення 
нормативних актів, монографічної літератури та інших матеріалів. Особливу 
увагу треба звернути на аналіз джерел права. Після вивчення необхідної 
літератури і складання плану її використання можна розпочати написання 
контрольної роботи. 

Контрольна робота повинна включати: 
> план роботи; 
> вступ; 
> матеріал, який передбачає безпосереднє висвітлення питань плану роботи; 
> висновок; 
> список використаної літератури. 

Робота друкується 14-им шрифтом «Times New Roman» з одного боку 

аркуша формату А4, кожна сторінка якого повинна мати встановлені 

стандартом поля: зліва, зверху, знизу – не менше 2 см, справа – не менше 1 см. 

Між рядками необхідно залишати один друкарський інтервал. Зміст роботи 

необхідно викладати стисло, не допускати повторів і відхилень від основної 

теми. Скорочення слів, крім загальноприйнятих, у роботі не дозволяється. 



Контрольна робота містить три завдання: 

1, 2, 3 завдання – теоретичні завдання, обсяг кожного з них повинен бути 

не менше 3 сторінок; 

Оформлена контрольна робота здається на заочне відділення для 
рецензування завчасно, до початку сесії, протягом якої студенти будуть 
складати іспит з цієї дисципліни. 

Слід мати на увазі, що невідрецензована або недоопрацьована щодо 
зауважень викладача контрольна робота позбавляє студента можливості 
складати іспит. 
 

Завдання для контрольної роботи № 1 

 

1. Генезис інституту судової влади. 
2. Охарактеризуйте статус Конституційного Суду України, його склад та 

повноваження. 
3. Поняття принципів судової влади. Їх система і значення. 
Література:  [2 ,  с .12 -22;  21 ,  с .43 -46;  4 ,  с .25 -34].  

 

 

Завдання для контрольної роботи № 2 

 

1.Дайте характеристику предмету дисципліни “Актуальні проблеми 
судоустрою і судочинства України”. 

2.Судова реформа в Україні. 
3.Організація роботи місцевого суд. 
Література:  [5 ,  с .29 -38;  22 ,  с .13 -19;  6 ,  с .23 -58].  

 

Завдання для контрольної роботи № 3 

 

1.Визначіть поняття судова система України. 
2.Принцип паритетності судової влади. 
3.Органи суддівського самоврядування, завдання, види, повноваження. 
Література:  [2 ,  с .2 -7;  1 ,  с .31 -44;  3 ,  с .24 -35].  

 

 

Завдання для контрольної роботи № 4 

 

1.Дайте оцінку класифікації нормативно-правових актів про діяльність суду. 
2.Визначіть порядок обрання, склад та повноваження апеляційних судів. 
3.Принцип верховенства права. 
Література:  [23 ,  с .112 -121;  22 ,  с .33 -45;  5 ,  с .11 -15] .  



 

Завдання для контрольної роботи № 5 

 

1.Вища кваліфікаційна комісія суддів: склад та формування. 
2.Місцевий суд – основна ланка системи судів загальної юрисдикції. 
3. Принцип законності судової влади. 
Література:  [25 ,  с .66 -79;  18 ,  с . -44;  19 ,  с .23 -58] .  

 

Завдання для контрольної роботи № 6 

 

 

1.Охарактеризуйте поняття правосуддя, його ознаки та принципи. 
2.Національна школа суддів України. 
3.Принцип справедливості судової влади. 
Література:  [4 ,  с .19 -31;  15 ,  с .44 -49;  24 ,  с .261 -300] .  

 

 

Завдання для контрольної роботи № 7 

 

1.Охарактеризуйте органи суддівського самоврядування. 
2.Визначіть статус та повноваження голови місцевого суду. 
3.Принцип доступності судової влади. 
Література:  [16 ,  с .53 -79;  9 ,  с .54 -63;  18 ,  с .113 -125] .  

 

Завдання для контрольної роботи № 8 

 

1.Дайте характеристику координації правоохоронної діяльності. 
2.Обрання суддів та припинення їх повноважень. 
3. Принцип незалежності судової влади. 
Література:  [13 ,  с .54 -70;  7 ,  с .134 -144;  21 ,  с .81 -94] .  

 

Завдання для контрольної роботи № 9 

 

1.Юридичне визначення поняття судової діяльності. 
2.Суд як орган судової влади. Судді як носії судової влади. 
3. Принци самостійності судової влади. 
Література:  [25 ,  с .66 -79;  18 ,  с . -44;  19 ,  с .23 -58] .  

 

Завдання для контрольної роботи № 10 

 

1.Правовий статус голови апеляційного суду та його заступників. 
2.Охарактеризуйте порядок призначення суддів Конституційного Суду 
України та припинення їх повноважень. 
3. Принцип процедурності судової влади. 
Література:  [6 ,  с .23 -41;  3 ,  с .5 -9;  11 ,  с .43 -50].  



 

Завдання для контрольної роботи № 11 

 

1.Суддя – носій судової влади. Гарантії незалежності суддів. 
2.Верховний Суду України. 
3. Принцип безсторонності судової влади. 
Література:  [6 ,  с .32 -45;  14 ,  с .104 -144;  20 ,  с .89 -105] .  

 

Завдання для контрольної роботи № 12 

 

 

1.Місце Верховного Суду України  у судовій системі, повноваження. 
2.Особливості статусу судді Конституційного Суду України. 
3.Визначіть організацію діяльності Вищої ради правосуддя. 
Література:  [6 ,  с .6 -13;  7 ,  с .12 -20;  23 ,  с .134 -153].  

 

Завдання для контрольної роботи № 13 

 

1.Поняття та складові судової системи: рівні (ланки). 
2.Державна судова адміністрація. 
3.Принцип єдності судової системи і статусу суддів. 
Література:  [25 ,  с .66 -79;  18 ,  с .35 -44;  19 ,  с .23 -58] .  

 

Завдання для контрольної роботи № 14 

 

1.Визначіть правовий та соціальний захист суддів. 
2.Принцип спеціалізації судової системи. 
3.Організація роботи апеляційних судів. 
Література:  [15 ,  с34 -45;  5 ,  с .76 -80;  17 ,  с .75 -78] .  

 

Завдання для контрольної роботи № 15 

 

1.Принцип інстанційності судової системи. 
2.Охарактеризуйте статус господарського суду України. Система 
господарських судів. 
3.Вищі спеціалізовані суди: види і новноваження. 
Література:  [7 ,  с .15 -23;  12 ,  с .54 -64;  14 ,  с .11 -18].  

 

Завдання для контрольної роботи № 16 

 

1.Визначіть склад та повноваження місцевого суду. 
2.Принцип незалежності судів. 
3.Організація роботи Конституційного Суду України. 
Література:  [15 ,  с .32-47;  19 ,  с .43 -57;  8 ,  с .29 -38].  



 

 

Завдання для контрольної роботи № 17 

 

1.Визначіть склад та повноваження апеляційних господарських судів. 
Голова апеляційного господарського суду та його заступники. 
2.Юридичне визначення апарату Конституційного Суду України. 
3.Державної мови судочинства. 
Література:  [13 ,  с .63 -66;  4 ,  с .23 -29;  13 ,  с .67 -72] .  

 

Завдання для контрольної роботи № 18 

 

1.Визначіть склад та повноваження апеляційних судів України. 
2. Особливості юридичної відповідальності суддів. 
3.Принцип гласності. 
Література:  [3 ,  с .23 -34;  18 ,  с .41 -44;  16 ,  с .122 -134] .  

 

 

Завдання для контрольної роботи № 19 

 

1.Правові засади діяльності Вищої ради правосуддя. 
2.Визначіть правовий статус голови Конституційного Суду України та його 
заступників. 
3.Принцип участі народу при здійсненні судової влади. 
Література:  [17 ,  с .55 -60;  6 ,  с .56 -69;  18 ,  с .78 -80] .  

 

Завдання для контрольної роботи № 20 

 

1.Атестація та дисциплінарна відповідальність суддів. 
2.Дайте оцінку роботи апеляційних судів України. 
3.Принцип колегіального та одноособового розгляду. 
Література:  [с .66 -79;  18 ,  с . -44;  19 ,  с .23 -58] .  

 

 

Завдання для контрольної роботи № 21 

 

1.Визначіть склад та повноваження Верховного суду України.  
2.Вищий антикорупційний суд. 
3.Принцип права на оскарження рішень. 

 

 

Завдання для контрольної роботи № 22 

 

1.Дайте оцінку класифікації нормативно-правових актів про діяльність суду. 
2.Місцевий суд – основна ланка системи судів загальної юрисдикції 



3.Принцип обов’язковості судових рішень. 
Література:  [12 ,  с .26 -36;  18 ,  с .65 -70;  9 ,  с .66 -79].  

 

Завдання для контрольної роботи № 23 

 

1.Визначіть правовий та соціальний захист суддів. 
2.Особливості статусу судді Конституційного Суду України. 
3.Принцип недоторканості суддів. 
Література:  [10 ,  с .1-20;  23 ,  с .55-68;  15 ,  с .4-23] .  

 

 

Завдання для контрольної роботи № 24 

 

1.Присяжні як носії судової влади 

2.Обов’язки судді. 
3.Принцип професіоналізму суддів. 
Література:  [23 ,  с .12-24;  2 ,  с .65 -70;  6 ,  с .44-58] .  

 

 

Завдання для контрольної роботи № 25 

 

1. Кваліфікаційне оцінювання судді. 
2.Визначіть статус та повноваження голови місцевого суду. 
3.Принцип верховенства права. 
Література:  [25 ,  с .126 -136;  18 ,  с .77 -79;  6 ,  с .32 -44] .  
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