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Пояснювальна записка  
навчальної дисципліни «Актуальні проблеми судочинства та судоустрою в Україні» 

 
 

Актуальні проблеми судочинства та судоустрою в Україн – дисципліна, яка 
спрямована на розвиток знань у систем 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. 
З огляду на це головна мета навчальної дисципліни «Актуальні проблеми судочинства 
в Україні» полягає у формуванні 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. 
 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни «Актуальні проблеми судочинства в 
Україні» є: 

 
- оволодіти теоретичними знаннями з дисципліни «Актуальні проблеми судочинства в 
Україні» 
- усвідомити предмет «Актуальні проблеми судочинства в Україні»; 
- охарактеризувати види, методи та форми діяльності судів в Україні; 
- вивчити досконало судовий процес; 
- вивчити стадії судового процесу; 
- ознайомитись з системою суддівського самоврядуання; 
- сформувати уміння користуватися необхідною нормативно-правовою базою при участі в 
судовому засіданні; 

 
Вимоги до знань та вмінь з навчальної дисципліни Актуальні проблеми судочинства в 

Україні: 
• знати понятійний матеріал, який використовується в судових засіданнях; 
• знати основний зміст понятійних (формальних) визначень та проблеми у цих 

визначеннях; 
• знати відповідно до програми основні категорії та інститути судочинства, вміти 

розкрити їх зміст; 
• засвоїти основні проблеми щодо положення нормативно-правових актів, які 

регулюють відносини в судовому процесі; 
• використовувати засвоєний матеріал в повсякденному житті та в професійній 

діяльності. 
• показати обізнаність з основними проблемами реформування  судової системи 

України 
• показати обізнаність з основним проблемами судочинства та судоустрою  
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Тематичний план дисципліни «Актуальні проблеми судочинства та судоустрою 
України» 

 
 
Назва змістового модулю і теми 

Змістовий модуль № 1 Загальні поняття судочинства та судоустрою і загальні 
проблеми  

Тема 1. Поняття судочинства. Предмет, завдання та принципи судової діяльності   
Тема 2. Завдання і принципи судової влади. 
Тема 3. Принципи судоустрою в Україні   
Тема 4. Розвиток судової системи та напрями реформування. 
Тема 5. Структура судової системи України  
Тема 6. Верховний суд України: компетенція і повноваження  
Змістовий модуль № 2 Проблеми  діяльності судів та організації їхньої діяльності  
Тема 7. Вимоги до професійних суддів, народних засідателів та присяжних 
Тема 8. Порядок зайняття посад суддів загальної юрисдикції 
Тема 9. Гарантії незалежності суддів 
Тема 10. Дисциплінарна відповідальність суддів 
Тема 11. Вища кваліфікаційна комісія суддів 
Тема 12 Вища рада правосуддя  
Тема 13 Організаційне забезпечення діяльності суду 
Тема 14 Державна судова адміністрація 
Тема 15. Суддівське самоврядування 
Всього: 90 
 
 

Зміст дисципліни 
«Актуальні проблеми судочинства та судоустрою» 

 
 
Змістовий модуль 1. Судова влада і судова система 
 
Тема 1. Поняття судочинства. Предмет, завдання та принципи судової діяльності   
 
 Поняття судочинства. Судочинство як процесуальний порядок подання позовів і 
розгляд справ щодо спорів, які виникають з різноманітних правовідносин, порядок 
прийняття рішень учасниками процесуальних дій, оскарження та перегляду рішень, 
подання заяв про правопорушення та злочини, їх виявлення, розслідування, передачу 
матеріалів кримінальних справ до суду. Основні засади судочинства: рівність всіх 
учасників судового процесу перед законом і судом; незалежність суддів і підкорення їх 
тільки закону; презумпція невинності та забезпечення обвинуваченому права та захист; 
забезпечення доведеності вини; змагальність сторін і свобода в наданні ними суду своїх 
доказів та у доведенні судом їх переконливості; підтримання державного обвинувачення в 
суді прокурором; гласність судового процесу та його повне фіксування технічними 
засобами; забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду; законність 
і обов’язковість до виконання судових рішень на всій території України. Принципи 
судочинства стосуються всіх його видів – цивільного, господарського, кримінального, 
конституційного. 
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Питання для самоконтролю 
 

1. Поняття судочинства.  
2. Судочинство як процесуальний порядок подання позовів і розгляд справ щодо спорів, 

які виникають з різноманітних правовідносин 
3. Здійснення судочинства 
4. Основні засади судочинства 
5. Судоустрій в Україні  
 

Теми для рефератів 
 

1. Принципи судочинства 
2. Види цивільного, господарського, кримінального, конституційного судочинства. 
 
 
Тема 2. Завдання і принципи судової влади 
 
Стан судоустрою в Україні. Завдання судової влади в суспільстві та принципи її 
діяльності. Напрями вдосконалення судової влади. Історичні етапи розвитку судочинства. 
Поняття судочинства. Соціальний та правовий аспекти судочинства. Предмет 
організаційно - правових засад забезпечення діяльності судів  
Загальна характеристика предмета судочинства та судоустрою.  Основні завдання в 
судочинства.  
 

Питання для самоконтролю 
 

1. Відмінність судової діяльності від інших видів діяльності.  
2. Історичні аспекти розвитку судової діяльності в Україні   
3. Суб'єктивна необхідність організації судочинства   
4. Поняття державних органів.  

 
Теми для рефератів 

1. Роль суду в житті суспільства 
2. Принципи судоустрою в Україні  
3. Історія розвитку судової системи в Україні  
 
 
Тема 3. Принципи судоустрою в Україні   
 

Стан судоустрою до проголошення незалежності в Україні. Становлення судової 
системи після проголошення незалежності. Вироблення принципів судоустрою та їх 
впровадження в життя . Види судів в Україні.Конституційний суд як суд спеціальної 
юрисдикції.  

 
 

Питання для самоконтролю 
 

1. Особливості виокремлення судових органів в системі державних органів.  
2. Повноваження судових органів.  
3. Принципи діяльності судових органів.   
4. Принципи організації судової влади.  
5. Поняття судової системи.  
6. Поняття судової діяльності.  
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Теми для рефератів 
 

1. Роль суду в житті суспільства 
2. Принципи судоустрою в Україні  

 
 
Тема 4. Розвиток судової системи та напрями реформування 
 

Судова система в Україні у складі Російської імперії. Суд у період національно-
демократичних революцій. Концепція судової реформи Поняття судової діяльності. 
Види судів в Україні. Конституційний суд як суд спеціальної юрисдикції.Місцеві суди 
та апеляційні суди. 

 
Питання для самоконтролю 

 
1. Особливості виокремлення судових органів в системі державних органів.  
2. Повноваження судових органів.  
3. Принципи діяльності судових органів.   
4. Принципи організації судової влади.  
5. Поняття судової системи.  

 
Теми для рефератів 

 
1. Історія розвитку судової системи в Україні  
2. Порядок призначення на адміністративні посади в судах 

 
Тема 5. Структура судової системи України 
 
Порядок утворення та ліквідації судів. Види структура і повноваження місцевих судів. 
Види структура і повноваження апеляційних судів. Види структура і повноваження вищих 
спеціалізованих судів. Спеціалізовані суди. Загальні положення статусу судді.Поняття й 
ознаки структури судової системи в Україні. Суди першої інстанції та їх повноваження.  
Апеляційні суди та їх структура.  
 

Питання для самоконтролю 
 

1. Касаційна інстанція в структури судів в Україні.  
2. Спеціалізовані суди та їх структура.  
3. Конституційний суд та його повноваження.  
4. Підпорядкованість структури судів.  

 
Теми для рефератів 

 
1. Організація діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів 
2. Законодавчі вимоги до народних засідателів і присяжних, їх права і обов'язки 

 
 
Тема 6. Верховний суд України: компетенція і повноваження 
 
Порядок обрання суддів Верховного суду України. Правовий статус Верховного суду 
України . Утворення та ліквідація судів. Взаємодія судів та органів юстиції в Україні. 
Правовідносини в судовій системі. Призначення голів судів. Структура судів на місцях.  
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Питання для самоконтролю 

 
1. Судові розпорядники.  
2. Помічники суддів та їх повноваження 
3. Поняття судової влади.   
4. Реалізація повноважень судової влади.  
5. Методи діяльності судової влади.  
 

Теми для рефератів 
 

1. Апарат суду: склад і повноваження 
2. Компетенція Вищої кваліфікаційної комісії суддів 
 
 
Змістовий модуль 2. Професійні судді, суддівське самоврядування 
 
Тема 7. Вимоги до професійних суддів, народних засідателів та присяжних 
Законодавчі вимоги до професійних суддів. Права і обов'язки професійних суддів. Вимоги 
до народних засідателів і присяжних. Вплив судової влади на поведінку суб'єктів права.  
Владні повноваження судової влади. Повноваження судової влади.Конституційні засади 
судочинства.  
 

Питання для самоконтролю 
 

1. Вплив судової влади на поведінку суб'єктів права.  
2. Владні повноваження судової влади.  
3. Повноваження судової влади.  
4. Конституційні засади судочинства.  
 

Теми для рефератів 
 

1. Організаційно-правові гарантії незалежності суддів 
2. Види, структура та повноваження апеляційних судів 
 
 
Тема 8. Порядок зайняття посад суддів загальної юрисдикції 
 
Порядок зайняття посад в судах загальної юрисдикції. Терміни обрання голів судів та їх 
заступників. Вимоги до керівників судових органів Обов'язковість виконання рішень 
судової влади всіма державними органами.Особливе місце судової влади в системі 
державних органів. Формування судів. Взаємодія судів з іншими гілками державної влади.  
Контроль за діяльністю судів з боку органів юстиції.  
 

Питання для самоконтролю 
 

1. Незалежність суддів.  
2. Верховенство права в судовій діяльності.  
3. Адміністративні посади в судах України  
4. Незалежність суддів та її забезпечення.  
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Теми для рефератів 
 

1. Порядок оскарження рішень у дисциплінарних справах щодо суддів 
2. Роль і принципи діяльності Вищої ради юстиції 
 
 
Тема 9. Гарантії незалежності суддів 
 
Поняття незалежності суддів та види гарантій такої незалежності, Організацій-правові та 
особисті гарантії незалежності. Соціально-економічні гарантії незалежності суддів. 
Незалежність суддів. Верховенство права в судовій діяльності. Адміністративні посади в 
судах України Незалежність суддів та її забезпечення. Недоторканість та імунітет суддів.  
Статус судді.  
 

Питання для самоконтролю 
 

1. Незмінюваність судді.  
2. Вік перебування на посаді судді. .  
3. Вимоги щодо несумісності.  
4. Права та обов'язки судді.  
5. Етика судді.  
 

Теми для рефератів 
 

1. Порядок оскарження рішень у дисциплінарних справах щодо суддів 
2. Роль і принципи діяльності Вищої ради юстиції 
 
Тема 10. Дисциплінарна відповідальність суддів 
 
 Підстави звільнення з посад суддів судів загальної юрисдикції. Порядок звільнення 
з посади судді. Підстави дисциплінарної відповідальності суддів та порядок 
дисциплінарного провадження щодо суддів 
 

Питання для самоконтролю 
 
1. Моніторинг способу життя судді.  
2. Декларація доброчесності судді.  
3. Присяжні їх обрання та функції  
4. Порядок зайняття посади судді.  
 

Теми для рефератів 
 

1. Помічники суддів загальної юрисдикції 
2. Служба судових розпорядників 

 
 
Тема 11. Вища кваліфікаційна комісія суддів 
Правовий статус вищої кваліфікаційної комісії суддів. Склад і порядок формування ВКК. 
Організація діяльності ВКК. Кваліфікаційні іспити на посаду судді.Призначення на посаду 
судді. Кваліфікаційне оцінювання суддів.Вища кваліфікаційна комісія суддів, її 
формування та завдання. Дисциплінарна відповідальність суддів. 
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Питання для самоконтролю 
 

1. Повноваження судів першої інстанції.  
2. Місцеві суди.  
3. Призначення суддів на посади в судах першої інстанції.  
4. Розподіл справ у судах першої інстанції.  
 

Теми для рефератів 
 

1. Порядок призначення на адміністративні посади в судах 
2. Організація діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів 
 
 
Тема 12 .Вища рада правосуддя 
 
 Роль і принципи діяльності Вищої ради правосуддя. Склад і порядок утворення 
Вищої ради правосуддя. Компетенція і повноваження Вищої ради правосуддя. 
Повноваження судів першої інстанції. Місцеві суди. Призначення суддів на посади в 
судах першої інстанції. Розподіл справ у судах першої інстанції.Поняття судового 
засідання в судах першої інстанції.  
 

Питання для самоконтролю 
 

1. Аналіз доказів в судах першої інстанції.  
2. Помічники суддів в судах першої інстанції.  
3. Основні документи, які виносять судді першої інстанції.  
4. Значення рішень судів першої інстанції.  
5. Види справ, які розглядаються в судах першої інстанції.  
 

Теми для рефератів 
 

1. Порядок призначення на адміністративні посади в судах 
2. Організація діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів 
 
 
Тема 13. Організаційне забезпечення діяльності суду 
 
 Апарат суду склад і повноваження Помічники суддів судів загальної юрисдикції. 
Служба судових розпорядників. Тенденції розгляду справ у судах першої інстанції. 
Юрисдикція місцевих судів щодо окремих категорій справ, а також порядок їх розгляду.  
Голова місцевого суду. Накази голови місцевого суду.Види апеляційних судів. 
Особливості розгляду справ у судах апеляційної інстанції.  
 

Питання для самоконтролю 
 
1. Тенденції розгляду справ у судах першої інстанції.  
2. Юрисдикція місцевих судів щодо окремих категорій справ, а також порядок їх 

розгляду.  
3. Голова місцевого суду.  
4. Накази голови місцевого суду 
5. Види апеляційних судів.  
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Теми для рефератів 
 
1. Права і обов'язки професійних суддів 
2. Види і структура та повноваження вищих спеціалізованих судів 
 
Тема 14 .Державна судова адміністрація 
 
 Роль Державної судової адміністрації. Компетенція і повноваження Державної 
судової адміністрації. Територіальні управління державної судової адміністрації. 
Особливості розгляду справ у судах апеляційної інстанції.Поняття апеляції в 
кримінальному процесі.Апеляція в цивільному процесі.Апеляція в адміністративному 
процесі. Апеляція в господарському процес.  
 

Питання для самоконтролю 
 

1. Особливості розгляду справ у судах апеляційної інстанції.  
2. Поняття апеляції в кримінальному процесі.  
3. Апеляція в цивільному процесі.  
4. Апеляція в адміністративному процесі.  
5. Апеляція в господарському процес.  
 

Теми для рефератів 
 

1. Права і обов'язки професійних суддів 
2. Види і структура та повноваження вищих спеціалізованих судів 
 
 
Тема 15 .Суддівське самоврядування 
 
Завдання та структура суддівського самоврядування. Збори суддів, конференції суддів, 
ради суддів та з’їзд суддів України. Особливості розгляду справ у судах апеляційної 
інстанції. Поняття апеляції в кримінальному процесі. Апеляція в цивільному процесі. 
Апеляція в адміністративному процесі. Апеляція в господарському процес. Сторони в 
апеляційному провадженні. Рішення апеляційного суду.  
 

Питання для самоконтролю 
 
1. Кількість суддів апеляційного провадження.  
2. Судді апеляційного суду та їх призначення.  
3. Повноваження апеляційного суду.  
4. Голова апеляційного суду.  
5. Призначення на посади в апеляційному суді.  
6. Розподіл справ в апеляційних судах.  
 

Теми для рефератів 
 
1. Права і обов'язки професійних суддів 
2. Види і структура та повноваження вищих спеціалізованих судів 
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