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І. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета курсу – розкрити значення проблем судової діяльності для охорони 

прав і законних інтересів громадян, для зміцнення законності і правопорядку, 

для охорони інтересів держави і суспільства. 

Розбудова правової держави потребує насамперед реалізації засад 

верховенства права, коли діяльність власне держави та її органів регламентована 

Конституцією, законами, іншими нормативно-правовими актами держави, а 

основний напрям такої діяльності полягає в забезпеченні прав і свобод людини. 

Одним з важливих напрямів державної діяльності суверенної та незалежної 

України є судова діяльність, яка спрямована на забезпечення принцип 

верховенства права в суспільстві. 

Завдання судової діяльності полягає в захисті встановленого Конституцією 

України суспільного ладу держави, економічної та політичної систем, прав і 

законних інтересів громадян, підприємств, установ, організацій, суб'єктів усіх 

форм власності, економічної та територіальної цілісності України. 

Місце навчальної дисципліни у структурно-логічній схемі 

Дисципліна «Актуальні проблеми судочинства та судоустрою України» 

вивчається після вивчення навчальних дисциплін «Теорія держави і права», 

«Історія держави і права України», а її вивчення передує «Судові та 

правоохоронні органи України». 

Вимоги до знань та умінь. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни слухач повинен  

знати: 
1. компетенцію судів різних ланок; 

2. про порядок надання та позбавлення повноважень суддів, установлених 

гарантій незалежності й недоторканості суддів; 

3. основні засади судочинства та компетенції органів суддівського 

самоврядування. 

вміти: 

аналізувати проблеми судочинства і судоустрою України. 



 

Курс "Актуальні проблеми судочинства та судоустрою України" 

передбачав вивчення 7 тем. 

Рекомендовані нормативно-правові акти, підручники та спеціальна 

література допоможуть студентам самостійно поглибити свої знання із 

зазначених у навчальному курсі питань, а також скласти іспит. 

 

Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати 
необхідний рівень сформованості вмінь: 

 

 

Назва рівня 
сформованості вміння 

Зміст критерію рівня сформованості вміння 

1. Репрудиктивний Вміння відтворювати знання, передбачені даною 
програмою 

2. Алгоритмічний Вміння використовувати знання в практичній 
діяльності при розв’язанні типових ситуацій 

3. Творчий Здійснювати евристичний пошук і використовувати 
знання для розв’язання нестандартних завдань та 
проблемних ситуацій 

 

Навчальна програма складена на 4 кредити. 
Форми контролю – поточний контроль, екзамен. 
 

Статус навчальної дисципліни – обов’язкова 

 

 

 

ІІ. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУДОЧИНСТВА  
ТА СУДОУСТРОЮ УКРАЇНИ» 
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1. 

Предмет, система й основні 

поняття курсу «Актуальні 

проблеми судочинства та 

судоустрою України» 

17 4 2 11 

У,ПК 

2. Судова система України 17 4 2 11 У,ПК 

3. 
Особливості статусу суддів в 

Україні 
17 4 2 11 

У,ПК 

4. 
Поняття правосуддя та форми його 

здійснення 
    17    4     2    11 

 

 

5. 

Органи суддівського 

самоврядування. Кваліфікаційні 

комісії суддів 

18 4 2 12 

У,ПК 

 

6. 

Організаційне забезпечення 

судової діяльності 
18 2 2 12 

У,ПК 

 

7. 

 

Міжнародний комерційний 

арбітраж. 

Третейські суди України 

18 4 2 12 

У,ПК 

 Всього 120 26 14 80  

 Форма контролю - іспит      

 

 

ІІІ. Зміст дисципліни за темами 

Тема 1. Предмет, система й основні поняття курсу „Актуальні проблеми 

судочинства та судоустрою України". 

Поняття судової влади. Особлива роль судової влади у державі та 

суспільстві. 



Зв'язок судової влади із законодавчою та виконавчою гілками державної 

влади, забезпечення нею принципу стримування і противаг у діяльності органів 

державної влади і органів місцевого самоврядування. 

Необхідність і завдання судової реформи в Україні. Концепція судово-

правової реформи в Україні. 

Предмет курсу - завдання, система, принципи організації та діяльності, 

структура й функції судових органів. 

Місце курсу серед інших юридичних дисциплін. 

Основні нормативні джерела курсу „Актуальні проблеми судочинства та 

судоустрою України". 

 

Тема 2. Система судів України. 

Конституційні принципи побудови судової системи України. Структура 

судової системи та засоби забезпечення її єдності. Види судів загальної 

юрисдикції: місцеві, апеляційні, вищі спеціалізовані суди, Верховний Суд 

України. Спеціалізовані суди. Компетенція судів різних ланок. 

Порядок утворення та ліквідації судів. Порядок призначення суддів на 

адміністративні посади в судах. 

 

Тема 3. Особливості статусу суддів в Україні. 

Статус суддів, їх права й обов'язки. 

Порядок призначення (обрання) суддів. Присяга суддів. Статус народних 

засідателів і присяжних. Гарантії незалежності й недоторканості суддів. Поняття 

неупередженості судді під час розгляду справ. Забезпечення принципу 

неупередженості в діяльності суду. 

Вища рада юстиції. Порядок її створення та компетенція. Роль Вищої ради 

юстиції у формуванні корпусу професійних суддів. Підстави звільнення судді з 

посади. Право судді на відставку. Кодекс професійної етики судді. 

 



Тема 4. Поняття правосуддя та форми його здійснення. 

Суд - єдиний державний орган, що здійснює правосуддя: кримінальне, 

цивільне, господарське, адміністративне та конституційне судочинство. 

Конституційні засади судочинства. Особливості конституційного судочинства. 

 

Тема 5. Органи суддівського самоврядування. Кваліфікаційні комісії суддів. 

Організаційні форми і завдання органів суддівського самоврядування. 

Збори, конференції суддів, з'їзд суддів України та їх повноваження. 

Статус і види кваліфікаційних комісій. Порядок формування 

кваліфікаційних комісій, їх повноваження та організація роботи. 

Кваліфікаційна атестація суддів, порядок і форма її проведення. 

Повноваження кваліфікаційних комісій щодо дисциплінарної 

відповідальності суддів. 

Оскарження рішень кваліфікаційних комісій. 

Тема 6. Організаційне забезпечення судової діяльності. 

Особливості забезпечення функціонування судової влади. Державна судова 

адміністрація, її статус, порядок формування та повноваження. 

Взаємовідносини Державної судової адміністрації з виконавчою владою та 

органами суддівського самоврядування. 

Апарат суду, його склад, правовий статус службовців апарату суду. 

Служба судових розпорядників і судова міліція , їх компетенція та організація 

діяльності. 

 

Тема 7. Міжнародний комерційний арбітражний суд. Третейські суди. 

Статус міжнародного комерційного арбітражного суду, порядок його 

створення й функціонування. 

Компетенція міжнародного комерційного арбітражного суду. 



Порядок формування складу суду під час розгляду справ міжнародним 

комерційним арбітражним судом. Порядок оскарження рішення суду та їх 

виконання. 

Третейські суди. Порядок їх створення та компетенція. Оскарження рішень 

третейських судів. 

Арбітражні та третейські збори під час розгляду конфліктів міжнародним 

комерційним арбітражним і третейським судами. 

Міжнародні суди. 



IV. ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ 

Тема 1. Предмет, система й основні поняття курсу „Актуальні проблеми 

судочинства та судоустрою України". 

План лекції: 

1. Поняття та роль судової влади. 

2. Зв'язок судової влади із законодавчою та виконавчими гілками державної 

влади. 

3. Судова реформа в Україні. 

4. Предмет курсу. 

5. Місце „Актуальних проблем судочинства та судоустрою" серед інших 

юридичних дисциплін. 

6. Нормативні джерела курсу. 

Література: [6; 7; 12; 24; 55; 61] 

 

Тема 2. Система судів України. 

План лекції: 

1. Судова система України. 

2. Структура судової системи та засоби забезпечення її єдності. 

3. Види судів загальної юрисдикції. Верховний Суд України. 

4. Спеціалізовані суди. 

5. Компетенція судів різних ланок. 

6. Порядок призначення суддів та адміністративні посади в судах. 

Література: [7; 16; 29; 22; 29] 

 

Тема 3. Особливості статусу суддів в Україні. 

План лекції: 

1. Правовий статус суддів. 

2. Порядок призначення (обрання) суддів. 



3. Вища рада юстиції. 

Література: [7; 12; 17; 20; 21] 

 

Тема 4. Поняття правосуддя та форми його здійснення 

План лекції: 

1. Кримінальне, цивільне, господарське, адміністративне і конституційне 

правосуддя. 

2. Конституційні засади судочинства. 

3. Особливості конституційного судочинства. 

Література: [9; 11; 20; 22; 29; 31; 39;45;] 

 

Тема 5. Органи суддівського самоврядування. Кваліфікаційні комісії суддів. 

План лекції: 

1. Завдання і організаційні форми органів суддівського самоврядування. 

2. З'їзд суддів, збори, конференції та їх повноваження. 

3. Поняття, статус, види кваліфікаційних комісій. 

4. Порядок і форма проведення кваліфікаційної атестації суддів. 

5. Дисциплінарна  відповідальність  суддів  щодо  повноваження 

кваліфікаційних комісій. 

6. Оскарження рішень кваліфікаційних комісій. 

Література: [11; 21;31;33; 37; 50] 

 

Тема 6. Організаційне забезпечення судової діяльності. 

План лекції: 

1. Поняття і статус Державних судових адміністрацій. 

2. Зв'язок Державних судових адміністрацій з виконавчою владою та 

органами суддівського самоврядування. 

3. Поняття і склад апарату суду. 

Література: [2; 12;19;20;59; 61] 



Тема 7. Міжнародний комерційний арбітражний суд. Третейські суди. 

План лекції: 

1. Створення і функціонування міжнародного комерційного арбітражного 

суду. 

2. Компетенція міжнародного комерційного арбітражного суду. 

3. Порядок формування складу суду і оскарження рішень міжнародного 

комерційного арбітражного суду. 

4. Порядок створення і компетенція третейських судів. 

5. Розгляд конфліктів міжнародним комерційним арбітражним і третейським 

судами. 

6. Поняття і особливості міжнародних судів.  

Література: [5; 21; 29; 30; 20; 31;]



V. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

Тема 1. Предмет, система й основні поняття курсу „Актуальні проблеми 
судочинства та судоустрою України". 
План семінарського заняття: 

1. Поняття і роль судової влади. 

2. Зв'язок судової влади із виконавчою та законодавчою гілками влади. 

3. Необхідність і завдання судових реформ в Україні. 

4. Предмет,  місце  і  роль  курсу  „Актуальні  проблеми  судоустрою  та 

судочинства України". 

Література: [5; 21; 29; 30; 20; 31] 

Тема 2. Система судів України. 
План семінарського заняття: 

1. Судова система України. 

2. Структура судової системи та засоби забезпечення її єдності. 

3. Види судів загальної юрисдикції. Верховний Суд України. 

4. Спеціалізовані суди. 

5. Компетенція судів різних ланок. 

6. Порядок призначення суддів та адміністративні посади в судах. 

Література: [7; 16; 29; 22; 29] 

Тема 3. Особливості статусу суддів в Україні. 

План семінарського заняття: 

1. Права та обов'язки суддів і порядок їх призначення. 

2. Поняття неупередженості судді. 

3. Вища рада юстиції - порядок створення і компетенція. 

Література: [11; 21;31;33; 37; 50] 

Тема 4. Поняття правосуддя та форми його здійснення. 
План семінарського заняття: 

1. Форми здійснення правосуддя. 



2. Основні засади судочинства. 

3. Судочинство згідно Основного Закону. 

Література: [9; 11; 20; 22; 29; 31; 39;45] 

Тема 5. Органи суддівського самоврядування. Кваліфікаційні комісії суддів. 
План семінарського заняття: 

1. Завдання і організаційні форми органів суддівського самоврядування. 

2. З'їзд суддів, збори, конференції та їх повноваження. 

3. Поняття, статус, види кваліфікаційних комісій. 

4. Порядок і форма проведення кваліфікаційної атестації суддів. 

5. Дисциплінарна     відповідальність     суддів     щодо      повноваження 

кваліфікаційних комісій. 

6. Оскарження рішень кваліфікаційних комісій. 

Література: [11; 21;31;33; 37; 50] 

Тема 6. Організаційне забезпечення судової діяльності. 
План семінарського заняття: 

1. Поняття, статус та порядок формування Державної судової адміністрації. 

2. Склад і поняття апарату суду. 

3. Правовий статус службовців апарату суду. 

Література: [7; 12; 17; 20; 21] 

Тема 7. Міжнародний комерційний арбітражний суд. Третейські суди в 
Україні. 
План семінарського заняття: 

1. Статус, функціонування і порядок створення міжнародного комерційного 

арбітражного суду. 

2. Порядок оскарження рішень міжнародного комерційного арбітражного 

суду. 

3. Порядок створення і компетенція третейських судів. 

Література: [7; 16; 29; 22; 29] 



 

VІ. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

Тема №1. 
Предмет, система й основні поняття курсу 

«Актуальні проблеми судочинства та судоустрою України». 

1. Конституційні проблеми забезпечення права на справедливий суд 

2. Концепція судово-правової реформи; 

3. Принципи організації судових органів; 

Функції судової влади. 

Огляд літератури по темі :[ 2; 14; 18; 29;] 

 

Тема № 2 

Система судів України. 
1. Порівняльна характеристика судової системи радянського періоду та 

сучасного періоду. 

2. Детальне вивчення структури судової системи України; 

3. Суди різних ланок і їх повноваження; 

4. Види судів. 

Огляд літератури по темі:[7; 15; 20; 28; 51 ] 

 

Тема № 3.  

Особливості статусу суддів в Україні.  
1. Проблеми забезпечення суддів та інших установ судової системи. 

2. Дискусійні аспекти статусу державної судової адміністрації. 

3. Порушення гарантій незалежності суддів. Феномен корупції в судах і заходи 

щодо її подолання. 

4. присяга суддів. 

5. Форми участі народу у судочинстві. 

Огляд літератури по темі: [7; 12; 20; 22; 30; 31; 40] 



Тема № 4. 
Поняття правосуддя та форми його здійснення. 

1. Проблеми розмежування конституційної та адміністративної юрисдикції. 

2. Проблеми розмежування цивільної та господарської юрисдикції; 

3. Кримінальна юрисдикція та суміжні з іншими юрисдикціями питання. 

Огляд літератури по темі: [ 1; 9; 12; 26; 30; 48;] 

Тема № 5. 
Органи суддівського самоврядування. Кваліфікаційні комісії суддів. 

1. Засади, завдання та організаційні форми суддівського самоврядування. 

2. Збори суддів. 

3. Конференції суддів. Порядок скликання, проведення, повноваження. 

Огляд літератури по темі: [ 2; 14; 18; 29; 30;55] 

Тема№ 6. 

Організаційне забезпечення судової діяльності. 
1. Поняття і статус Державних судових адміністрацій. 

2. Зв'язок Державних судових адміністрацій з виконавчою владою та 

органами суддівського самоврядування. 

3. Поняття і склад апарату суду. 

Огляд літератури по темі: [2; 12;19;20;59; 61] 

 

Тема №7. 

Міжнародний комерційний арбітражний суд. Третейські суди. 
1. Створення і функціонування міжнародного комерційного арбітражного 

суду. 

2. Компетенція міжнародного комерційного арбітражного суду. 

3. Порядок формування складу суду і оскарження рішень міжнародного 

комерційного арбітражного суду. 

4. Порядок створення і компетенція третейських судів. 



5. Розгляд конфліктів міжнародним комерційним арбітражним і третейським 

судами. 

6. Поняття і особливості міжнародних судів. 

Огляд літератури по темі: [5; 21; 29; 30; 20; 31;50] 

 

VІІ. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  

Індивідуальне навчально-дослідне завдання – це форма організації 

навчального процесу, яка має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення 

знань, які студенти отримують у процесі навчання, а також застосування цих знань 

на практиці. Індивідуальні завдання виконують студенти самостійно під 

керівництвом науково-педагогічних працівників. 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання оформляється у формі 

реферату. 

Реферат – короткий виклад у письмовому вигляді з публічним захистом 

змісту наукових праць, літератури з теми, конкретного питання. Теми рефератів 

відповідають загальним темам практичних (семінарських) занять, 

конкретизують окремі питання, ключові елементи тем. На першому 

практичному (семінарському) занятті студенти можуть на власний вибір обрати 

тему реферату. За семестр кожний студент має можливість підготувати два 

реферати, по одному до кожного змістового модуля. 

Структура реферату: 

– тема-вступ, мета та завдання роботи та основні її положення; 

– теоретичне обґрунтування – виклад базових теоретичних положень, 

законів, принципів, алгоритмів тощо, на основі яких виконується завдання; 

– методи - вказуються і коротко характеризуються; 

– основні результати роботи – подаються результати, схеми, малюнки, 

моделі, описи, систематизована реферативна інформація та її аналіз; 

– висновки; 

– список використаних джерел (нормативно-правових актів та літератури). 



Загальні вимоги до оформлення реферату: 
– обсяг реферату в середньому не має перевищувати десяти сторінок 

тексту виконаного власноручно студентом у писаному від руки вигляді на 

папері формату А4 (в друкованому вигляді реферат не оцінюється); 

– титульну сторінку оформлюють відповідно до загальних вимог; 

– на другій сторінці викладають план реферату; 

– в тексті роботи слід виділяти і озаглавлювати відповідні розділи плану; 

– сторінки роботи нумерують; 

– при використанні літературних джерел у тексті реферату необхідно 

робити посилання; 

– в разі необхідності можуть бути додатки до реферату; 

– наприкінці роботи на окремому аркуші міститься список використаних 

джерел (не менше 10 спеціальних літературних наукових джерел та всі 

нормативно-правові акти, які необхідні для розкриття відповідного питання). 

Посилання в рефераті на використані нормативно-правові акти чи 

спеціальну літературу робляться в порядку використання в тексті, або внизу 

сторінки. 

Відповідно до обраного способу посилання і формується список 

використаних джерел в кінці реферату, відповідно до встановлених вимог щодо 

оформлення літератури. 

Якщо зноски зроблені в порядку використання – список використаних 

джерел формується в єдиному списку (нормативно-правові акти та літературні 

джерела разом). 

Якщо зноски зроблені в кінці сторінки – список використаних джерел 

формується двома списками: 

1) нормативно-правові акти (подаються за юридичною силою) та 

міжнародні документи (за наявністю); 

2) підручники, посібники, спеціальна література (подається в алфавітному 

порядку). 



Основні вимоги до змісту реферату: 
 

– в основі реферату має бути певна сукупність фактичних і теоретичних 

даних, що їх слід викладати відповідно до існуючого плану; 

– особливу увагу необхідно приділяти пошуку необхідних нормативно-

правових матеріалів, їх систематизації, з'ясуванню основних понять і категорій з 

теми; 

– у кінці роботи, підбиваючи підсумки, слід узагальнити викладений 

матеріал і зробити власні висновки щодо досліджуваної проблеми. 

Теми рефератів: 

Нижче наведений перелік не є обов’язковим. За бажанням студент може 

обрати іншу тему і працювати над нею, узгодивши її з викладачем. 

1. Характеристика законодавства України про судоустрій та статус суддів. 

2. Судова реформа в Україні. 

3. Принципи організації і діяльності судів в Україні. 

4. Становлення та перспективи розвитку адміністративних судів в Україні. 

5. Судові системи зарубіжних країн. 

6. Статус суддів за законодавством України. 

7. Суд присяжних в зарубіжних країнах. 

8. Народні засідателі в зарубіжних країнах. 

9. Статус суддів в зарубіжних країнах. 

10.  Становлення та розвиток третейських судів в Україні. 

11.  Світовий досвід розвитку інституту конституційного контролю. 

12.  Органи конституційного нагляду в зарубіжних країнах. 

13.  Конституційний Суд України як єдиний орган конституційної юрисдикції. 

14.  Процесуальні законодавства судів загальної юрисдикції. 

15.  Поняття принципів судової влади. Їх система і значення . 

16.  Принцип паритетності судової влади . 



17.  Принцип верховенства права . 

18.  Принцип законності судової влади . 

19.  Принцип справедливості судової влади . 

20.  Принцип доступності судової влади . 

21.  Принцип незалежності судової влади . 

22.  Принцип самостійності судової влади . 

23.  Принцип процедурності судової влади . 

24.  Принцип транспарентності судової влади . 

25.  Принцип безсторонності судової влади . 

26.  Принцип здійснення судової влади тільки судом . 

27.  Принцип єдності судової системи і статусу суддів. 

28.  Принцип територіальності судової системи . 

29.  Принцип спеціалізації судової системи . 

30.  Принцип інстанційності судової системи. 

31.  Принцип незалежності суддів. 

32.  Принцип недоторканності суддів . 

33.  Принцип незмінюваності суддів. 

34.  Принцип професіоналізму суддів. 

35.  Принцип державної мови судочинства . 

36.  Принцип презумпції невинуватості. 

37.  Принцип змагальності . 

38.  Принцип рівності сторін . 

39.  Принцип гласності . 

40.  Принцип участі народу при здійсненні судової влади . 

41.  Принцип забезпечення обвинуваченому права на захист . 

42.  Принцип колегіального і одноособового розгляду . 

43.  Принцип права на оскарження судових рішень . 

44.  Принцип обов’язковості судових рішень . 



 

VIII. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ 
СТУДЕНТІВ 

 

Критерії оцінювання розроблені за чотирибальною системою (“відмінно”, 

“добре”, “задовільно”, “незадовільно”) з урахуванням повноти і правильності 
виконання завдань та обов’язковим переведенням оцінок у шкалу ECTS і 100-

бальну шкалу Університету для оцінювання інтегрованих знань студентів із 
кожного модуля. 

При цьому враховується: 
– здатність диференціювати, інтегрувати й уніфікувати знання; 
– вміння застосовувати правила, методи, принципи у конкретних 

ситуаціях; 
– навики співвідношення причин і наслідків; спроможність аналізувати й 

оцінювати факти, події, явища та прогнозувати бажані результати від прийнятих 
рішень; 

– здатність викладати письмову відповідь граматично і стилістично 
грамотно, логічно, послідовно з використанням наукових термінів понять (три 
останні критерії стосуються й усної відповіді). 

Оцінка знань студентів повинна відповідати наступним вимогам: 
Оцінка “відмінно” – коли студент демонструє знання всього програмного 

матеріалу; системно, послідовно, і грамотно і логічно його викладає; здатний 
пов'язати теорію з практикою; правильно відповідає на додаткові запитання в 
контексті теми заняття; спроможний обґрунтувати, аргументувати власні 
висновки; проявляє вміння самостійно узагальнювати матеріал. 

Із загального обсягу студент правильно виконує 91 – 100 % завдань. 
Оцінка “добре” – коли студент володіє програмним матеріалом; грамотно і 

по суті викладає його; не допускає суттєвих помилок у відповіді на запитання; 
правильно використовує теоретичні положення і володіє необхідними навиками 
з узагальнення й систематизації матеріалу що вивчається. 

Із загального обсягу студент правильно виконує 72 – 90 % завдань. 
Оцінка “задовільно”  – коли студент засвоїв основний матеріал поверхово, 

але не знає окремих деталей; допускає неточні відповіді чи недостатньо чіткі 
формулювання; порушує послідовність у викладенні програмного матеріалу та 
має певні труднощі в узагальненні й систематизації матеріалу, що вивчається. 

Із загального обсягу студент правильно виконав 53 – 71 % завдань. 
Оцінка “незадовільно” – коли студент не знає значної частини програмного 

матеріалу; допускає суттєві помилки у його викладі; не здатний узагальнити 
навчальний матеріал. 

Із загального обсягу студент правильно виконав не більше 53 % завдань. 
Знання студентів під час поточного контролю на практичних 

(семінарських) заняттях оцінюються таким чином: 
– усна відповідь – оцінка від «задовільно» до «відмінно»; 

– доповнення з місця до усної відповіді на підставі аналізу 



рекомендованої літератури та нормативно-правових актів – оцінка від 
«задовільно» до «відмінно»; 

Якщо студент пропустив практичне заняття, або отримав за відповідь 
на занятті «незадовільно» – він повинен відпрацювати пропущене заняття в 
усній формі на кафедрі та виконати в зошиті для практичних занять, за 
наявності, письмові завдання. 

 

Шкала оцінювання успішності студентів  
за результатами підсумкового контролю 

 

За шкалою 
ECTS 

За національною шкалою 
Залікові оцінки За шкалою 

в балах іспит залік 

A відмінно відмінно 

зараховано 

90 - 100 

B дуже добре добре 82 - 89 

C добре 75 - 81 

D задовільно (посередньо) задовільно 68 - 74 

E задовільно (достатньо) 60 - 67 

FX 
незадовільно (з можливістю 

повторного складання) 
незадовільно 

не 
зараховано 35 - 59 

 



 

IX. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ІСПИТУ 

1. Документи, що визначають міжнародні стандарти справедливого суду. 

2. Право на справедливий суд: його складові. 

3. Право на справедливий суд у практиці Європейського суду з прав людини.  

4. Типові порушення Україною права на справедливий суд, констатовані 

Європейським судом з прав людини. 

5. Конституційні проблеми забезпечення права на справедливий суд. 

6. Проблеми законодавчого забезпечення права на справедливий суд. 

7. Проблеми організаційного забезпечення права на справедливий суд. 

8. Основні концептуальні документи у сфері судової реформи. 

9. Етапи судової реформи. 

10. Завдання сучасного етапу судової реформи.  

11. Сучасний етап судової реформи: найбільш дискусійні питання. 

12. Проблеми побудови системи судів за принципом спеціалізації. 

13. Проблеми побудови системи судів за принципом територіальності. 

14. Проблема призначення суддів на адміністративні посади. Повноваження 

голів судів. 

15. Проблеми організації Вищої кваліфікаційної комісії суддів. 

16. Проблеми та перспективи організації дисциплінарних органів щодо суддів. 

17. Проблеми реалізації права судді на суддівське самоврядування. 

18. Проблеми організації Вищої ради юстиції. 

19. Проблеми забезпечення судів та інших установ судової системи.  

20. Дискусійні аспекти статусу державної судової адміністрації. 

21. Підготовка кадрів для судової системи: проблемні аспекти. 

22. Добір суддів: вибори чи призначення.  

23. Проблеми підготовки кадрів судової системи. 

24. Кар’єрне зростання суддів: сучасність і можливі перспективи. 

25. Основні загрози для незалежності суддів. 

26. Напрямки вдосконалення механізмів відповідальності суддів. 



27. Імунітети суддів. 

28. Проблеми грошового та соціального забезпечення суддів. 

29. Феномен корупції в судах і заходи щодо її подолання. 

30. Мирові судді: зарубіжний досвід і можливості щодо його запозичення в 

Україні. 

31. Суд присяжних: проблеми і переваги цього інститутіу. 

32. Верховенство права і законність: проблеми співвідношення. 

33. Верховенство права у рішеннях Європейського суду з прав людини, 

значення для національної судової практики. 

34. Прозорість, гласність і відкритість: проблеми співвідношення понять. 

35. Проблеми реалізації принципів гласності і відкритості. 

36. Розвиток принципу диспозитивності в Україні. 

37. Проблеми і перспективи запровадження медіації в Україні. 

38. Принцип змагальності: альтернатива принципу об’єктивної істини чи засіб 

з‘ясування істини? 

39. Моделі гарантованої правової допомоги у світі.  

40. Проблеми запровадження системи безоплатної правової допомоги в 

Україні. 

41. Тлумачення розумних строків розгляду справи у рішеннях Європейського 

суду з прав людини. 

42. Проблеми законодавчого та організаційного забезпечення розумних 

строків у судовій практиці. 

43. Проблеми інституту оскарження і перегляду судових рішень у 

процесуальному праві України. 

44. Проблеми забезпечення права на апеляційне оскарження судових рішень і 

напрямки їх вирішення. 

45. Проблеми забезпечення права на касаційне оскарження судових рішень і 

напрямки їх вирішення. 

46. Проблеми перегляду судових рішень Верховним Судом України. 

47. Судовий прецедент і система українського права. 



48. Основні перешкоди для виконання судових рішень: причини, наслідки, 

напрямки їх подолання. 

49. Використання мов в українському судочинстві: проблеми правового 

регулювання і практики. 

50. Види судової юрисдикції в Україні, завдання кожного з них. 

51. Проблеми розмежування конституційної та адміністративної юрисдикцій. 

52. Проблеми захисту прав особи від неконституційних актів органів влади. 

53. Цивільна і господарська юрисдикції: чи є підстави для об‘єднання? 

54. Проблеми розмежування цивільної і господарської юрисдикцій. 

55. Проблеми відмежування адміністративної юрисдикції від цивільної та 

господарської юрисдикцій. 

56. Визначення юрисдикції для вирішення земельних спорів: проблемні 

аспекти. 

57. Спори щодо інтелектуальної власності: проблеми визначення юрисдикції. 

58. Трудові спори і спори з відносин публічної служби: розмежування 

юрисдикції.  

59. Корпоративні і пов’язані спори: проблеми визначення юрисдикції. 

60. Визначення юрисдикції для вирішення спорів з відносин щодо захисту 

економічної конкуренції. 

61. Кримінальна юрисдикція та суміжні з іншими юрисдикціями питання. 
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