
1 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

ЩОДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ  

І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«РЕФОРМУВАННЯ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ» 

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ 

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ  081 – «ПРАВО» 

ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «МАГІСТР» 

 

 

 

 

 

 

КРЕМЕНЧУК 2018 



2 

 

Методичні вказівки щодо семінарських занять і самостійної роботи з 

навчальної дисципліни «Реформування правосуддя в Україні»  для студентів 

денної та заочної форм навчання зі спеціальності 081 – «Право» освітнього 

ступеня «Магістр» 

 

 

 

 

 

 

Укладач к. ю. н., доц. В. Л. Скрипник  

Рецензент д. ю. н., проф. В. С. Цимбалюк 

 

 

Кафедра галузевих юридичних наук 

 

 

 

 

 

 

Затверджено методичною радою Кременчуцького національного університету  

імені Михайла Остроградського 

Протокол №___від____________________ 

Голова методичної ради________проф. В. В. Костін 



3 

 

ЗМІСТ 

Вступ...…………………………………………………………………………4 

1 Теми та погодинний розклад лекції, семінарських занять, самостійної 

роботи……………………………………………………………………………….6 

2 Перелік семінарських занять і самостійної роботи……………………..8 

Семінарське заняття № 1 Розвиток судової системи України в новітню 

епоху…………………………………………………………………………...……..8 

Семінарське заняття № 2 Судова влада в Україні. Суд і правосуддя……11 

Семінарське заняття № 3 Предмет, метод та основні поняття судової 

влади в Україні……………………………………………………………………...14 

Семінарське заняття № 4 Основи судової реформи в Україні……………16 

Семінарське заняття № 5 Проблеми розвитку судової системи …………18  

Семінарське заняття № 6 Проблеми розвитку статусу суддів………….21 

Семінарське заняття № 7 Проблеми реалізації загальних принципів 

правосуддя…………………………………………………………………..………23 

Семінарське заняття № 8 Проблеми визначення судової юрисдикції…...25 

Семінарське заняття № 9 Органи суддівського самоврядування………...27 

Семінарське заняття № 10 Гарантії незалежності суддів і 

безперешкодного виконання ними професійних обов’язків…………………….30 

3 Питання до заліку………………………………………………………….33 

4 Критерії оцінювання знань студентів………………………………….…36 

Список літератури………………………………………………………..….39 

 

 

 

 

 

 



4 

 

ВСТУП 

Необхідність реформування судової влади постала від часу проголошення 

суверенності та незалежності України, початку процесу реального забезпечення 

прав і свобод людини та громадянина, затвердження верховенства права в 

суспільному житті. 

Проблеми судової влади значною мірою врегульовані в розділі VIII 

Конституції України. Відповідно до Конституції України, юрисдикція судів 

поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі, а це означає, що 

судовому захисту підлягають усі права, свободи та обов’язки громадяну 

суспільні відносини, врегульовані нормами права, у разі виникнення спору, 

можуть бути предметом судового розгляду. 

Метою навчальної дисципліни «Реформування правосуддя в Україні» є 

ознайомлення студентів із сучасними проблемами забезпечення права на 

справедливий суд в Україні, організації та функціонування судової системи 

України, можливими перспективами розвитку судоустрою та статусу суддів.  

З огляду на поставлену мету були окреслені такі завдання: 

‒ дослідити історичний розвиток і становлення сучасної судової системи 

в Україні; 

‒ аналіз існуючої судової системи України, її позитивні та негативні 

сторони; 

‒ провести аналіз теоретичних засад функціонування сучасної судової 

системи в Україні; 

‒ дати аналіз сучасним тенденціям розвитку судової системи України в 

аспекті європейської інтеграції; 

‒ зроботи аналіз досвіду проведення судової реформи закордонних країн.. 

У результаті вивчення начальної дисципліни студент повинен 

– знати:  

– законодавство України щодо діяльності судів;  
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– порядок судового оскарження дій та рішення суб’єктів владних 

повноважень;  

– процесуальне забезпечення розгляду адміністративних справ. 

– уміти:  

– правильно тлумачити та застосовувати норми чинного законодавства, 

що встановлюють засади функціонування судової влади в Україні; 

– використовувати  у практичній діяльності норми законів України  та 

міжнародних угод, які регламентують указану діяльність;  

– вільно орієнтуватися в системі чинного законодавства, що регулюють 

указану діяльність;  

– вільно орієнтуватися в системі чинного законодавства, що регулює 

здійснення правосуддя в Україні, у тому числі на підставі міжнародно-правових 

норм;  

– застосовувати сучасні методи дослідження й аналізу обов’язкових 

елементів та етапів судочинства та правосуддя. 
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ, СЕМІНАРСЬКИХ  

ЗАНЯТЬ, САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

Назви 

змістових 

модулів і 

тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усьо 

го  

у тому числі усьо

го  

у тому числі 

л п Сем інд. с.р. л п сем. інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1 Загальні положення права судової влади 

Тема 1Роз-

виток 

судової 

системи 

України в 

новітню 

епоху 

12 2 – 2 – 8 12 1 – 1 – 10 

Тема 2 

Судова 

влада в 

Україні. 

Суд і 

правосуддя  

12 2 – 2 – 8 12 0,5 – 0,5 – 11 

Тема 3  

Предмет, 

метод та 

основні 

поняття 

судової 

влади в 

Україні 

12 2 – 2 – 8 12 0,5 – 0,5 – 11 

Тема 4  

Основи 

судової 

реформи в 

Україні 

12 2 – 2 – 8 12 0,5 – 0,5 – 11 

Тема 5  

Проблеми 

розвитку 

12 2 – 2 – 8 12 0,5 – 0,5 – 11 
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судової 

системи 

Усього 

годин 
60 10 – 10 – 40 60 3 – 3 – 54 

Змістовий модуль 2 Організаційно-правові форми правосуддя в Україні 

Тема 6  

Проблеми 

розвитку 

статусу 

суддів 

12 2 – 2 – 8 12 0,5 – 0,5 – 11 

Тема 7  

Проблеми 

реалізації 

загальних 

принципів 

правосуддя 

12 2 – 2 – 8 12 0,5 – 0,5 – 11 

Усього 

годин: 
24 4 – 4 – 16 24 1 – 1 – 11 

Змістовий модуль 3 Захист прав  незалежності суддів 

Тема 8  

Проблеми 

визначення 

судової 

юрисдикції 

12 2 – 2 – 8 12 0,5 – 0,5 – 11 

Тема 9  

Органи 

суддівсько-

го самовря-

дування 

12 2 – 2 – 8 12 0,5 – 0,5 – 11 

Тема 10  

Гарантії 

незалежнос

ті суддів і 

безперешко

дного 

виконання 

ними 

професійни

х 

обов’язків 

12 2 – 2 – 8 12 0,5 – 0,5 – 11 
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2 ПЕРЕЛІК СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ  

Семінарське заняття № 1 

Тема Розвиток судової системи України в новітню епоху 

Мета: засвоєння сутності, природи та форм здійснення судової влади в 

Україні в різні історичні періоди. 

Питання для обговорення 

1. Судова система України у складі Російської імперії в результаті судової 

реформи 1864 року.  

2. Судоустрій у період існування урядів національно-демократичної 

орієнтації (1917–1920 роки).  

3. Становлення судової системи радянської України та її основні сутнісні 

характеристики.  

4. Судоустрій у період Нової економічної політики (1922 – початок 30-х 

років).  

5. Судоустрій у період розширення командно-адміністративних методів 

керівництва економікою та посилення тоталітарного режиму (початок 30-х – 

початок 50-х років ХХ ст.). 

Короткі теоретичні відомості 

Структура дореформеної судової системи була досить складною та 

заплутаною. Існували особливі суди для дворян, міщан, ремісників і купців, 

спеціальні комерційні, військові й інші суди. Судові функції виконували й 

адміністративні органи – поліція, губернські правління й ін. Розгляд справ у 

судових інстанціях проводився за зачиненими дверима. На діяльність суддів 

сильний тиск справляли різні адміністративні органи. 

Усього 

годин 
60 10 – 10 – 40 60 3 – 3 – 54 

Усього 

годин: 
120 20 – 20 – 80 120 6 – 6 – 108 
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Становище України на початку 20-х років було надзвичайно важким. 

Українські землі знову потрапили під іноземне панування. Було створено 

апарат насильства у вигляді ЧК («чрезвичайная комиссия»), будувалися 

концентраційні табори. Проводилася безкомпромісна боротьба з 

«контрреволюцією». 

Невдоволення широких верств населення країни, особливо сільського, 

економічною політикою більшовиків і примусило В. І. Леніна визнати повний 

крах політики «воєнного комунізму» та перейти до нової економічної політики 

(НЕПу). 

Запровадження НЕПу повинно було врятувати економіку країни від 

повного розвалу. Головна увага в новій економічній політиці приділялася 

заходам щодо піднесення продуктивності сільського господарства на основі 

заінтересованості селянина в своїй праці. З цією метою в країні 

запроваджувався натуральний податок, значно менший від продрозверстки, 

розміри якого доводилися до селянина навесні (перед посівною), хоча ці 

розміри протягом року могли збільшуватися. Усі надлишки зерна після 

внесення податку залишалися селянинові, якими він міг вільно розпоряджатися. 

Судова влада в Україні – це представлена системою судових органів 

самостійна та незалежна гілка державної влади, яка функціонує для здійснення 

конституційного, кримінального, цивільного, господарського, адмініст-

ративного правосуддя, вирішення спорів в аспекті трудових, торговельних та 

інших справ. 

Ознаки судової влади в Україні: 

–  самостійна та незалежна гілка влади (за радянської влади лише ради 

були незалежними). Уперше самостійність і незалежність судової гілки влади 

було регламентовано в «Концепції судово-правової реформи в Україні» від 28 

квітня 1992 року, схвалено постановою Верховної Ради України, а згодом 

підтримано Конституційним договором між Верховною Радою України та 

Президентом України від 8 червня 1995 року та закріплено Конституцією і 
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законами України. Окрім того, на забезпечення становлення в Україні судівства 

як єдиної системи судового устрою та судочинства, що функціонує на засадах 

верховенства права відповідно до європейських стандартів і гарантує право 

особи на справедливий суд, спрямований Указ Президента України «Про 

Концепцію вдосконалення судівства для утвердження справедливого суду в 

Україні відповідно до європейських стандартів» від 10 травня 2006 р.  

№ 361/2006. 

Контрольні питання 

1. Які основні завдання судової реформи 1864 року? 

2.  Кому належала судова влада за реформою 1864 року? 

3. Який зміст Закону Центральної Ради України «Про утворення 

Генерального Суду»? 

4. Розкрийте зміст тимчасового положення Ради Народних Комісарів 

УРСР «Про суд і революційні трибунали в УРСР». 

5. Які завдання покладалися на Верховний Суд СРСР у період нової 

економічної політики (1922 – початок 30-х років). 

Питання для самостійного вивчення 

1. Судоустрій у період десталінізації та наростання застійних процесів у 

житті держави і суспільства (середина 50-х – кінець 80-х років ХХ ст.).  

2. Удосконалення судової системи України до затвердження Концепції 

судово-правової реформи 1992 року.  

3. Результати реалізації концепції судово-правової реформи 1992 року.  

4. Конституційні аспекти удосконалення судоустрою та судочинства в 

Україні. 

5. Мала судова реформа 2001–2002 років та її наслідки. 

6. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 року 

та результати його реалізації. 

Теми рефератів 

1. Зміст малої судової реформи в Україні (2001–2002 роки). 



11 

 

2. Роль Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у вдосконаленні 

судочинства і судоустрою в Україні. 

Семінарське заняття № 2 

Тема Судова влада в Україні. Суд і правосуддя 

Мета: ознайомлення студентів з особливостями судової влади в Україні.  

Питання для обговорення  

1. Судова влада як одна з гілок державної влади. Ознаки та функції 

судової влади. 

2. Суд як орган судової влади, судова система України. 

3. Правосуддя – спосіб реалізації судової влади. Правосуддя та 

судочинство як форма його здійснення. 

4. Основні напрями судово-правової реформи в Україні. 

Короткі теоретичні відомості  

Судова влада – це діяльність усіх створених у державі судів, яка 

реалізується за допомогою притаманних їм  законодавчих засобів, з метою 

впливу на поведінку суб’єктів права та суспільні відносини за участю цих 

суб’єктів. 

Для виконання покладеної на неї функції, судова влада наділена 

владними повноваженнями та засобами примусу до виконання прийнятих нею 

рішень. Зокрема, конституційною засадою судочинства є обов’язковість 

виконання рішення суду, що вимагає від державних органів, посадових осіб, 

усіх громадян неухильного підкорення велінню судової влади. 

Судова влада займає особливе місце в системі державної влади. 

Взаємодія судової влади з іншими гілками влади в Україні здійснюється на 

основі «механізму стримувань і противаг», який полягає у тому, що органи 

законодавчої влади впливають на суди, створюючи для них законодавчу базу 

діяльності. Окрім того, Верховна рада України разом із Президентом України 

беруть участь у формуванні судової системи шляхом призначення суддів, але 



12 

 

суди їм не підпорядковані, а відповідно зазначені органи не вправі 

контролювати законність вироків та інших судових рішень. 

Суд – це державний орган, юрисдикція якого поширюється на визначене 

адміністративно-територіальне утворення; структурне утворення Збройних Сил 

України ( гарнізон, регіон, вид ЗСУ ); спори та справи, що підлягають розгляду 

судом відповідно до його спеціалізації (система спеціалізованих судів ). 

Судова система побудована за принципом територіальності – вона 

пристосована до адміністративно – територіального устрою.  

Суди загальної юрисдикції створюються Президентом України за 

поданням Міністра юстиції України, що узгоджується з Головою Верховного 

Суду України чи головою вищого спеціалізованого суду. Місцезнаходження та 

статус суду визначається з урахуванням принципів територіальності та 

спеціалізації. Кількість суддів у судах визначається Президентом України за 

поданням Голови Державної судової адміністрації України, погоджена з 

Головою Верховного Суду чи головою вищого спеціалізованого суд, з 

урахуванням обсягу роботи суду, та в межах витрат, затверджених у 

Державному бюджеті на утримання судів. 

Судова влада реалізується шляхом здійснення правосуддя у формі 

цивільного, господарського, адміністративного, кримінального, а також 

конституційного судочинства. Правосуддя становить основний зміст судової 

влади та полягає у розгляді судами в судових засіданнях цивільних, 

господарських, адміністративних, кримінальних справ, а також справ 

конституційної юрисдикції та законному, обґрунтованому, справедливому їх 

вирішенні. 

Правосуддя має місце тоді коли суд повно з’ясував усі істотні обставини 

справи, правильно застосував закон і постановив законне, обґрунтоване та 

справедливе судове рішення у справі. 

Правосуддя – це особливий вид державної діяльності , що здійснюється 

судом на підставі закону, зміст якої становить розгляд і вирішення судових 
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справ з метою забезпечення гарантованих Конституцією України та законами 

прав і свобод людини та громадянина, прав і законних інтересів юридичних 

осіб, інтересів суспільства та держави, а результатом якого є постановлення 

правосудного судового рішення, яке має загальнообов’язковий характер. 

З точки зору теорії права здійснення правосуддя є правозастосовчою 

діяльністю, що ґрунтується на суворому дотримані закону, тому вирішення 

відповідного спору з порушенням закону чи постановлення неправосудного 

рішення не можна назвати правосуддям. Тому дуже важливим є те, щоб суд 

здійснював правосуддя на засадах верховенства права, забезпечувався захист 

прав і свобод людини та громадянина, прав і законних інтересів юридичних 

осіб, інтересів суспільства та держави. 

Контрольні питання 

1. Охарактеризуйте суд як орган судової влади. 

2. Правова природа судової влади. 

3. У яких напрямах реалізується судова влада? 

4. Поняття та значення принципів Закону України «Про судоустрій та 

статус суддів» від 02.06.2016 року. 

Питання для самостійного вивчення 

1. Суди загальної, адміністративної та конституційної юрисдикції. 

2.  Місце судової влади в системі поділу влади. 

3. Принципи здійснення правосуддя в Україні. 

Теми рефератів 

1. Поняття, функції та завдання судової системи України. 

2. Загальна характеристика судової системи України.  

3. Принципи судоустрою України за Законом України «Про судоустрій і 

статус суддів». 

Семінарське заняття № 3 

Тема  Предмет, метод та основні поняття судової влади в Україні 
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Мета: оволодіння системою базових понять теми, сформувати уявлення 

студентів про судову владу в Україні як науку і навчальну дисципліну, її об’єкт, 

предмет, методи. 

Питання для обговорення 

1. Предмет і метод реформування правосуддя в Україні. 

2. Поняття, ознаки судової влади в Україні, її співвідношення з іншими 

гілками влади.  

3. Нормативно-правові акти України з питань судової влади.  

4. Вплив норм міжнародного права на розвиток законодавства про судову 

владу та практику його застосування в Україні. 

Короткі теоретичні відомості 

Відповідно до ст. 126 до Конституції України судові органи виконують 

свою функцію незалежно від законодавчої та виконавчої влади, в установлених 

Конституцією межах і згідно з законами України. 

Судова влада є самостійною, незалежною сферою публічної влади та 

становить сукупність повноважень щодо здійснення правосуддя, тлумачення 

норм права, з відповідними контрольними повноваженнями спеціальних 

органів – судів. 

   Поняття судової влади містить два основні компоненти:  

   – цю владу можуть реалізувати тільки спеціально уповноважені органи 

(суди); 

   – ці органи наділені тільки їм притаманними повноваженнями. 

   Судову владу реалізують через: 

   – здійснення правосуддя; 

   – конституційний контроль; 

   – контроль за додержанням законності й обґрунтованості рішень і дій 

державних органів і посадових осіб; 

   – формування органів суддівського самоврядування; 
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   – роз’яснення судам загальної юрисдикції актів застосування 

законодавства; 

   – утворення державної судової адміністрації. 

   Здійснення судової влади за змістом є значно ширшим, ніж 

відправлення правосуддя. Судову владу реалізують у діях суду, які не пов’язані 

з розглядом справ. Це організаційні й інформаційно-аналітичні дії 

(узагальнення судової практики, аналіз судової статистики, вирішення скарг 

позивачів, відповідачів, обвинувачених, адвокатів, направлення окремих ухвал 

до державних органів, установ, організацій). 

   Судову владу можна визначити як самостійну та незалежну гілку 

державної влади, яка створена для вирішення на основі закону соціальних 

конфліктів між державою та громадянами, самими громадянами, юридичними 

особами; контролю за конституційністю законів; захисту прав громадян у їх 

відносинах з органами виконавчої влади та посадовими особами, контролем за 

додержанням прав громадян під час розслідування злочинів та проведення 

оперативно-розшукової діяльності, встановленням найбільш значущих 

юридичних фактів. 

   Судова влада в Україні реалізується шляхом правосуддя в формі 

цивільного, господарського, адміністративного, кримінального, а також 

конституційного судочинства. Судочинство здійснюється Конституційним 

судом та судами загальної юрисдикції. Юрисдикція судів поширюється на всі 

правовідносини, що виникають у державі. 

Контрольні питання 

1. Способи реалізації судової влади. 

2. Охарактеризуйте ознаки судової влади з іншими гілками влади.  

3. Основні компоненти судової влади.  

 

 

Питання для самостійного вивчення  
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1. Предмет і методи навчальної дисципліни «Реформування правосуддя в 

Україні». 

2. Поняття, ознаки судової влади в Україні, її співвідношення з іншими 

гілками влади. 

3. Співвідношення навчальної дисципліни «Реформування правосуддя в 

Україні» з іншими навчальними дисциплінами.  

4. Нормативно-правові акти України з питань судової влади. 

5. Вплив норм міжнародного права на розвиток законодавства про судову 

владу та практику його застосування в Україні. 

Теми рефератів 

1. Види, структура, повноваження місцевих судів. 

2. Види, структура, повноваження апеляційних судів. 

3. Склад та повноваження Верховного Суду України. 

Семінарське заняття № 4 

Тема  Основи судової реформи в Україні 

Мета: ознайомити студентів з основними етапами  та завданнями судової 

реформи. 

Питання для обговорення 

1. Передумови судової реформи в Україні. 

2. Етапи судової реформи.  

3. Завдання сучасного етапу судової реформи, ключові документи. 

4. Судові реформи у європейських країнах і на теренах пострадянського 

простору.  

Короткі теоретичні відомості  

Концепція судово-правової реформи в Україні, схвалена Постановою 

Верховної Ради України від 28 квітня 1992 р. 

Головною метою судово-правової реформи та формування незалежної 

судової влади є перебудова судової системи, створення нового законодавства, 

вдосконалення форм судочинства.  
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Для досягнення цієї мети були поставлені такі завдання: шляхом 

ефективного розмежування повноважень гарантувати самостійність і 

незалежність судових органів від впливу законодавчої та виконавчої влади; 

реалізувати демократичні ідеї правосуддя, вироблені світовою практикою та 

наукою; створити систему законодавства про судоустрій, яке б забезпечило 

незалежність судової влади; поступово здійснити спеціалізацію судів; 

максимально наблизити суди до населення; чітко визначити компетенцію 

різних ланок судової системи; гарантувати право громадянина на розгляд його 

справи компетентним, незалежним і неупередженим судом. 

Контрольні питання 

1. Яка головна мета судової реформи в Україні? 

2. Які поставлені завдання перед реалізацією сучасного стану судової 

реформи?  

3. Як здійснюється спеціалізація судів? 

Питання для самостійного вивчення 

1. Ознайомтеся із баченням завдань сучасного етапу судової реформи, що 

викладені у концептуальних документах (див. список рекомендованих джерел). 

2. Знайдіть актуальні законопроекти, з прийняттям яких пов’язується 

проведення судової реформи, та ознайомтеся з ними (скористайтеся 

пошуковою системою Верховної Ради України 

http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc2). 

3. Ознайомтеся із планом роботи Міністерства юстиції України на 

поточний рік (у частині розвитку системи правосуддя) та станом його 

виконання (http://www.minjust.gov.ua/0/zvitnist). 

4. Ознайомтеся з розділом 15 «Judicial Reforms» (Судові реформи) у 

рапорті «European judicial systems» (Європейські судові системи) 

(http://www.coe.int/T/dghl/cooperation/cepej/evaluation/default_en.asp). 

Теми рефератів 

1. Концептуальні основи судової реформи в Україні. 
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2. Основні напрями проведення судової реформи в Україні. 

3. Основні проблеми проведення судової реформи в Україні на сучасному 

етапі.  

Семінарське заняття № 5 

Тема  Проблеми розвитку судової системи 

Мета: ознайомитися та визначити основні проблеми сучасного розвитку 

судової системи. 

Питання для обговорення 

1. Принципи побудови судової системи. 

2. Проблеми побудови системи судів за спеціалізацією. 

3. Проблеми територіальної організації системи суддів загальної 

юрисдикції. 

4. Проблема призначення суддів на адміністративні посади в судах. 

5. Проблеми організації органів, які відповідають за вибір суддів. 

6. Проблеми та можливі перспективи організації дисциплінарних органів. 

7. Проблеми реалізації права судді на суддівське самоврядування. 

8. Проблеми організації Вищої ради правосуддя. 

9. Проблеми забезпечення судів та інших установ судової системи. 

Дискусійні аспекти статусу державної судової адміністрації. 

Короткі теоретичні відомості 

Принцип територіальності знайшов нормативне та термінологічне 

закріплення в Конституції України. Уперше цей принцип було впроваджено в 

Судових Статутах 1864 р., відповідно до яких юрисдикція судів першої та 

другої інстанцій поширювалася на певні території (судові округи), які не 

збігалися із адміністративно-територіальним устроєм держави. У такий спосіб 

ідеологи судової реформи 1864 р. намагалися забезпечити незалежність суддів, 

виключивши можливість незаконного впливу на них очільників місцевих 

адміністрацій. В основу побудови радянської судової системи було закладено 

інший підхід, згідно яким територіальна юрисдикція судів повністю збігалася із 
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адміністративно-територіальним устроєм держави. Більшість судових систем 

світу побудована за цим принципом, оскільки він вважається більш зрозумілим 

для населення та слугує гарантією доступності правосуддя. 

Отже, принцип територіальності побудови судової системи забезпечує 

розмежування територіальної юрисдикції однорідних судів, тобто визначає 

межі судового округу. Найбільшого значення дія цього принципу набуває під 

час визначення мережі судів першої інстанції, оскільки вона має бути 

розгалуженою, щоб забезпечити кожній особі реальну можливість дістатися 

судової установи для вирішення своєї справи за суттю. 

Правильно організована система судів є однією з гарантій справедливого 

й ефективного правосуддя. Система судів в Україні, успадкувавши більшість 

рис радянської судової системи, після перших кроків реформування 

процесуального законодавства під час «малої судової реформи» перестала 

повною мірою задовольняти потреби судочинства. Прийняття нового Закону 

«Про судоустрій та статус суддів» в 2016 році не тільки не розв’язало  цієї 

проблеми, але й загострило її. Адже підготовка цього Закону була відірвана від 

розробки проектів нових процесуальних кодексів. 

Сьогодні система судів потребує подальшого вдосконалення у напрямі 

реалізації вимог Конституції України та Конвенції про захист прав людини і 

основних свобод щодо забезпечення права на справедливий судовий розгляд, а 

також сучасної доктрини судового процесу. 

Сучасні проблеми реалізації конституційних засад в організації системи 

порушуються протягом останніх п’яти років у статтях, публічних виступах, 

інтерв’ю В. Онопенка, В. Маляренка, В. Шишкіна, І. Коліушка, Д. Притики,  

В. Сіренка, Ю. Кармазіна, В. Бойка, О. Задорожнього, О. Ющика, В. Сердюка 

та інших. При цьому спостерігаються значні розбіжності у розумінні змісту цих 

засад. Теоретична невизначеність не сприяє виваженості та послідовності 

заходів у галузі судової реформи в Україні. 

Контрольні питання 
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1. Національна школа суддів України та її роль у підготовці кадрів для 

судової системи: проблемні аспекти. 

2. Як удосконалити механізми фінансового забезпечення судів? 

3. Кому довірити здійснення дисциплінарної функції щодо суддів? 

4. Охарактеризуйте принцип побудови судової системи. 

5. Як реалізується права суддів на суддівське самоврядування? 

6. Порядок призначення особи на посаду судді. 

Питання для самостійного вивчення 

1. Порівняйте положення Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів», що стосуються організації судової системи, та концептуальних 

документів щодо подальшого проведення судової реформи (див. список 

рекомендованих джерел): які ідеї реалізовано у Законі, а які – ні? 

2. Знайдіть актуальні законопроекти щодо змін в організації судової 

системи й ознайомтеся з ними (скористайтеся пошуковою системою Верховної 

Ради України http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc2). Проаналізуйте 

основні їхні ідеї. 

Теми рефератів 

1. Спеціалізація судів: позитивні та негативні сторони. 

2. Побудова системи судів: три ланки чи чотири? 

3. Військові суди, ювенальні суди, сімейні й інші спеціалізовані суди: чи 

доцільне їх створення в Україні? 

4. Судді, що обіймають адміністративні посади в судах: проблеми 

призначення та повноважень. 

 

Орієнтована тематика презентацій 

1. Вища кваліфікаційна комісія суддів і Вища рада юстиції: їхня роль і чи 

доцільне об’єднання? 

2. Склад і повноваження Вищої ради правосуддя: проблеми та можливі 

перспективи реформування. 
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3. Суддівське самоврядування: реальне чи ілюзорне? 

4. Місце державної судової адміністрації у системі органів державної 

влади: дискусійні аспекти. 

Семінарське заняття № 6  

Тема Проблеми розвитку статусу суддів 

Мета: розглянути особливості розвитку статусу судів. 

Питання для обговорення 

1. Добір і кар’єра суддів: вибори чи призначення. Підготовка суддів. 

2. Імунітети та відповідальність суддів. 

3. Порушення гарантій незалежності суддів.  

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

5. Форми участі народу у судочинстві (народні засідателі, присяжні, 

мирові судді).  

Короткі теоретичні відомості 

Суддя є недоторканним. Без згоди Вищої ради правосуддя суддю не може 

бути затримано або утримувано під вартою чи арештом до винесення 

обвинувального вироку суду, за винятком затримання судді під час або відразу 

ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину. 

Суддю не може бути притягнуто до відповідальності за ухвалене ним 

судове рішення, за винятком вчинення злочину або дисциплінарного 

проступку. 

Суддя, затриманий за підозрою у вчиненні діяння, за яке встановлена 

кримінальна чи адміністративна відповідальність, повинен бути негайно 

звільнений після з’ясування його особи, за винятком: 

1) якщо Вищою радою правосуддя надано згоду на затримання судді у 

зв’язку з таким діянням; 

2) затримання судді під час або відразу ж після вчинення тяжкого або 

особливо тяжкого злочину, якщо таке затримання є необхідним для 
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попередження вчинення злочину, відвернення чи попередження наслідків 

злочину або забезпечення збереження доказів цього злочину. 

Суддя не може бути підданий приводу чи примусово доставлений до 

будь-якого органу чи установи, окрім суду. 

Судді може бути повідомлено про підозру у вчиненні кримінального 

правопорушення лише Генеральним прокурором або його заступником. 

Суддя може бути тимчасово відсторонений від здійснення правосуддя на 

строк не більше двох місяців у зв’язку з притягненням до кримінальної 

відповідальності на підставі вмотивованого клопотання Генерального 

прокурора або його заступника в порядку, встановленому законом. Рішення про 

тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя ухвалюється Вищою 

радою правосуддя. 

Контрольні питання 

1. Які види відповідальності суддів та їх реалізація? 

2. Загальна характеристика статусу суддів. 

3. Кваліфікаційні вимоги до суддів. 

4. Законодавче регулювання статусу суддів. 

Питання для самостійного вивчення 

1. Чи потрібні суддям імунітети? 

2. Заробітна плата судді, соціальні пільги та привілеї: як оптимізувати? 

3. Колізії у законодавчому регулюванні статусу суддів та їх подолання. 

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

Україні. 

5. Суд присяжних і народні засідателі: чи потрібне в Україні поєднання 

цих інститутів? 

Теми рефератів 

1. Добір суддів: як забезпечити об’єктивність і прозорість? 

2. Кваліфікаційні вимоги до суддів: чи потрібно підвищувати? 

3. Кар’єрне зростання суддів: сучасність і можливі перспективи. 
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4. Несумісність посади судді з іншими видами діяльності: основні 

проблеми. 

5. Етичні правила поведінки судді та їх значення. 

Орієнтовані теми презентацій 

1. Основні небезпеки для незалежності суддів та як їх подолати? 

2. Напрями вдосконалення механізмів відповідальності суддів. 

3. Корупція в судах: як мінімізувати? 

4. Добір суддів: вибори чи призначення? 

Семінарське заняття № 7 

Тема  Проблеми реалізації загальних принципів правосуддя 

Мета: визначити разом зі студентами принципи правосуддя. 

Питання для обговорення 

1. Верховенство права та законність. 

2. Гласність та відкритість. 

3. Диспозитивність. Примирення та медіація. 

4. Рівність і змагальність. Право на правову допомогу.  

5. Розумні строки розгляду справ.  

6. Забезпечення права на оскарження та перегляд судових рішень.  

7. Обов’язковість судових рішень. Проблема судового прецеденту. 

8. Принцип державної мови судочинства.   

Короткі теоретичні відомості 

Диспозитивний принцип виступає загальним принципом для всієї 

адміністративно-процесуальної діяльності. Останнім часом саме цей принцип 

привертає значну увагу вчених-адміністративістів і досить активно 

обговорюється в літературі. Принцип верховенства права є новим явищем для 

України, а тому існують об’єктивні труднощі щодо його реалізації. Тому 

професор В. Б. Авер’янов наголошує на тому, що принцип верховенства права 

потрібно доктринально тлумачити як об’єднання вимог, що забезпечують: по-

перше, підпорядкування діяльності всіх без винятку державних інститутів 
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потребам реалізації й захисту прав людини; по-друге, пріоритетність цих прав 

перед усіма іншими цінностями демократичної, соціальної, правової держави. 

Слід зауважити, що навіть на науковому рівні немає єдиного підходу 

щодо розуміння цього принципу. Одні дослідники вважають, що під 

верховенством права слід розуміти панування права, пріоритетність у 

суспільстві, насамперед, прав людини, другі – що це кодекс правил, які 

легітимізовані суспільством і базуються на досягнутому рівні соціальної етики, 

треті вважають, що верховенство права має здійснюватись у сфері таких 

загальнолюдських морально-правових цінностей, як справедливість, свобода, 

гуманізм, а також таких формально-регулятивних цінностей права, як 

нормативність і рівність усіх перед законом. Останнім часом на офіційному 

рівні відбуваються спроби дати визначення цього принципу. Насамперед, 

принцип, прийнятий КАСУ, встановлює, що згідно з ч. 1 ст. 8 КАСУ людина, її 

права та свободи є найвищими цінностями та визначають 

Контрольні питання 

1. Розвиток принципу диспозитивності в Україні. 

2. Моделі медіації у світі та перспективи для України. 

3. Проблеми запровадження медіації в Україні. 

4. Проблеми інституту оскарження та перегляду судових рішень у 

процесуальному праві України. 

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

напрями їх подолання. 

6. Судовий прецедент: чи є і чи потрібен він в Україні? 

7. Співвідношення принципів державної мови та доступності правосуддя. 

Питання для самостійного вивчення 

1.  Принцип змагальності: альтернатива принципу об’єктивної істини чи 

засіб з’ясування істини? 

2. Моделі гарантованої правової допомоги у світі. Проблеми 

запровадження системи безоплатної правової допомоги в Україні. 
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3. Тлумачення розумних строків розгляду справи у рішеннях 

Європейського суду з прав людини. 

4. Проблеми законодавчого й організаційного забезпечення розумних 

строків у судовій практиці. 

Теми рефератів 

1. Концепція судового права: основні положення, критичний аналіз. 

2. Верховенство права та законність: проблеми співвідношення. 

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

значення для національної судової практики. 

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

5. Проблеми реалізації принципів гласності та відкритості. 

Семінарське заняття № 8 

Тема Проблеми визначення судової юрисдикції 

Мета: розглянути та визначити проблеми судової юрисдикції.  

Питання для обговорення 

1. Проблеми розмежування конституційної та адміністративної 

юрисдикції. 

2. Проблеми розмежування цивільної та господарської юрисдикції.  

3. Проблеми відмежування адміністративної юрисдикції від цивільної та 

господарської юрисдикції.  

4. Кримінальна юрисдикція та суміжні з іншими юрисдикціями питання.  

Короткі теоретичні відомості 

Утворення адміністративних судів і запровадження адміністративного 

судочинства зумовлюють необхідність розмежування юрисдикції 

адміністративних судів з юрисдикцією інших судів – загальних, господарських,  

Конституційного Суду. 

Особливістю рейдерських захоплень сьогодення є використання 

недобросовісними учасниками цивільного обороту не тільки грубої сили, але й 

тонких юридичних прийомів (умисне банкрутство, скупка акцій тощо), які 
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дозволяють, формально дотримуючись чинного законодавства, в цілому 

негативно впливати на економічний механізм перерозподілу власності. Наявні 

публікації (і не лише в юридичних виданнях), а також аналіз судової практики 

вказує на те, що не останнє місце в цьому займають судові рішення, які назвати 

законними не можна. 

Конкуренція між судовими рішеннями судів загальної юрисдикції та 

господарських судів за одними й тими ж вимогами, однак пред’явлені різними 

суб’єктами права, в останні роки отримала величезний розмах. На це вимушені 

були звертати увагу і Президент держави, і вищі судові інстанції, проте, на 

жаль, істотних зрушень добитися не вдалося. 

Контрольні питання 

1. Проблеми захисту прав особи від неконституційних актів органів 

влади. Право на конституційну скаргу. 

2. Цивільна та господарська юрисдикції: чи є підстави для об‘єднання? 

3. Визначення юрисдикції для вирішення земельних спорів: проблемні 

аспекти. 

4. Спори щодо інтелектуальної власності: проблеми визначення 

юрисдикції. 

5. Трудові спори та спори у відносин публічної служби: розмежування 

юрисдикції. 

6. Корпоративні та пов’язані з ними спори: проблеми визначення 

юрисдикції. 

7. Визначення юрисдикції для вирішення спорів з відносин щодо захисту 

економічної конкуренції. 

Питання для самостійного вивчення  

1. Вивчіть положення процесуальних кодексів, що визначають 

юрисдикцію судів (підвідомчість) щодо розгляду правових спорів та інших 

справ. Знайдіть проблемні положення (при цьому доцільно ознайомитися із 
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науково-практичними коментарями до відповідних статей процесуальних 

кодексів). 

2. Знайдіть і ознайомтеся із практикою вищих спеціалізованих судів і 

Верховного Суду України, а також Конституційного Суду України щодо 

розмежування судових юрисдикцій (постанови пленуму, роз’яснення президії, 

інформаційні листи, постанови, рішення тощо). 

Теми рефератів 

1. Кримінальна юрисдикція: проблеми співвідношення з іншими 

юрисдикціями. 

2. «Неідентифіковані» види судової юрисдикції (розгляд справ про 

адміністративні правопорушення, надання дозволів на проведення оперативно-

розшукових заходів за межами кримінальних справ та ін.). 

3. Межі судової юрисдикції: на які правові спори судова юрисдикція не 

поширюється (спори щодо актів суддівського самоврядування, бездіяльності 

суддів тощо). Критичний аналіз. 

Семінарське заняття № 9 

Тема Органи суддівського самоврядування 

Мета: ознайомитися разом зі студентами з організацією суддівського 

самоврядування.  

Питання для обговорення  

1. Засади, завдання та організаційні форми суддівського самоврядування.  

2. Збори суддів. 

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

4. Ради суддів. 

5. Вищі органи суддівського самоврядування. З’їзд суддів України. Ради 

суддів України.  

Короткі теоретичні відомості  

Суддівське самоврядування є однією з гарантій забезпечення 

самостійності судів і незалежності суддів. Діяльність органів суддівського 
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самоврядування має сприяти створенню належних організаційних та інших 

умов для забезпечення нормальної діяльності судів і суддів, утверджувати 

незалежність суду, забезпечувати захист суддів від втручання в їх діяльність, а 

також підвищувати рівень роботи з кадрами у системі судів. 

До питань внутрішньої діяльності судів належать питання 

організаційного забезпечення судів та діяльності суддів, соціальний захист 

суддів і їхніх сімей, а також інші питання, що безпосередньо не пов’язані із 

здійсненням правосуддя. 

До завдань суддівського самоврядування належить вирішення питань 

щодо: 

– забезпечення організаційної єдності функціонування органів судової 

влади; 

– зміцнення незалежності судів, суддів, захист від втручання в їхню 

діяльність; 

– участі у визначенні потреб кадрового, фінансового, матеріально-

технічного й іншого забезпечення судів і контроль за додержанням 

установлених нормативів такого забезпечення; 

– вирішення питань щодо призначення суддів на адміністративні посади в 

судах у порядку, встановленому законодавством; 

– призначення суддів Конституційного Суду України; 

Суддівське самоврядування – це підзаконна діяльність щодо самостійного 

колективного вирішення професійними суддями через виборні органи або 

безпосередньо їх колективами питань внутрішньої діяльності судів і 

суддівського корпусу, що здійснюється у встановлених законом порядку. До 

питань внутрішньої діяльності судів, зокрема, належать організаційне та 

кадрове, матеріально-технічне та фінансове забезпечення функціонування судів 

та діяльності суддів, соціальний захист і побутове забезпечення суддів та членів 

їх сімей, а також інші питання, що безпосередньо не пов'язані зі здійсненням 

правосуддя. 
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Конференція суддів – це зібрання суддів чи делегатів відповідних судів, 

на якому вони обговорюють питання діяльності цих судів та приймають 

колективні рішення з обговорюваних питань. 

Конференція суддів відповідних судів: 

– обговорює і вирішує питання щодо фінансування та організаційного 

забезпечення діяльності відповідних судів, заслуховує з цих питань інформацію 

представників Державної судової адміністрації України; 

– заслуховує звіти відповідних рад суддів, інформацію Голови Державної 

судової адміністрації України; 

– формує відповідну раду суддів; 

– затверджує положення про раду суддів; 

– розробляє пропозиції для внесення на розгляд з'їзду суддів України; 

– звертається з пропозиціями щодо вирішення питань діяльності 

відповідних судів до органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування; 

– обирає делегатів на з'їзд суддів України; 

– ініціює проведення позачергового з'їзду суддів України в порядку, 

встановленому законодавством; 

– обговорює інші питання, віднесені до повноважень органів суддівського 

самоврядування відповідно до законодавства. 

Контрольні питання 

1. Які завдання належать суддівському самоврядуванню? 

2. Організаційні форми суддівського самоврядування? 

3. Які повноваження мають конференції суддів? 

4. Організаційне забезпечення діяльності суддів. 

Питання для самостійного опрацювання  

1. Завдання та структура суддівського самоврядування. 

2. Компетенція та порядок діяльності зборів суддів. 

3. Компетенція та порядок діяльності конференції суддів. 
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4. Компетенція та порядок діяльності рад суддів. 

Теми рефератів 

1. Завдання, повноваження та структура суддівського самоврядування.  

2. Роль державної судової адміністрації України (далі ДСА) як складової 

частини інфраструктури судової влади. 

3. Повноваження ДСА України, голова ДСА України.  

4. Організаційне забезпечення роботи суду. 

5. Компетенція та порядок діяльності: зборів суддів; конференцій суддів; 

Ради суддів. 

6. З’їзд суддів України – найвищий орган суддівського самоврядування. 

Семінарське заняття № 10 

Тема Гарантії незалежності суддів і безперешкодного виконання 

ними професійних обов’язків 

Мета: визначити поняття незалежності суддів та особливості гарантій 

незалежності суддів. 

Питання для обговорення 

1. Поняття незалежності суддів і види їх гарантій.  

2. Організаційно правові гарантії забезпечення незалежності суддів.  

3. Особливості гарантій незалежності суддів.  

4. Соціально-економічні гарантії незалежності суддів.  

5. Належне фінансове та матеріально-технічне забезпечення судової 

системи як передумови нормативного функціонування судів і діяльності суддів. 

 6. Особливості статусу суддів у відставці 

 

Короткі теоретичні відомості 

Незалежність судової влади, її підкорення тільки закону, закріплені 

статтями 126 і 129 Конституції України, її рівноправність з іншими галузями 

державної влади є ознаками правової держави, у якій кожен громадянин має 
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право на захист своїх прав і свобод незалежним, неупередженим і об’єктивним 

судом. 

Визначені у цих статтях Конституції України гарантії незалежності та 

недоторканності суддів забезпечують у своїй сукупності своєрідний 

«внутрішній суверенітет» судової влади, який безперечно потрібний її носіям 

для справедливого та неупередженого здійснення правосуддя відповідно до 

вимог закону. 

Суддя у своїй діяльності щодо здійснення правосуддя є незалежним від 

будь-якого незаконного впливу, тиску або втручання. Суддя здійснює 

правосуддя на основі Конституції та законів України, керуючись при цьому 

принципом верховенства права. Втручання в діяльність судді із здійснення 

правосуддя забороняється та тягне відповідальність, установлену законом. 

Принцип незалежності суддів та їх недоторканності є важливою 

гарантією самостійності судової влади та умовою судового захисту прав 

людини й основоположних свобод. Без дотримання цього принципу неможливе 

існування правової держави та правосуддя. У правовій системі України основне 

нормативне закріплення принципу незалежності та недоторканності судців має 

місце у статтях 126, 129 Конституції України і конкретизується у статтях, 

законах України «Про Конституційний Суд України», «Про державний захист 

працівників суду і правоохоронних органів» і в кодифікованих процесуальних 

актах. Норми, які містяться у цих нормативних актах, є імперативними та 

адресовані не тільки суддям, а й іншим особам, які беруть участь у 

кримінальному процесі. Дія зазначеного принципу поширюється не тільки на 

професійних суддів, а й на присяжних і народних засідателів. 

Становлення в Україні судочинства як єдиної системи судового устрою та 

судочинства, що функціонує на засадах верховенства права відповідно до 

європейських стандартів і гарантує право особи на справедливий суд, 

спрямований Указ Президента України «Про Концепцію вдосконалення 
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судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до 

європейських стандартів» від 10 травня 2006 р. № 361/2006. 

Контрольні питання 

1. Принципи незалежності суддів та їх недоторканості. 

2. Види гарантій забезпечення незалежності суддів, їх класифікація. 

3. Незмінюваність суддів. 

4. Суддівська недоторканість (імунітет). 

5. Порядок відбору та наділення суддів повноважень.  

Питання для самостійного вивчення 

1. Особливості гарантій незалежності суддів.  

2. Належне фінансове та матеріально-технічне забезпечення судової 

системи як передумови нормативного функціонування судів і діяльності суддів. 

3. Особливості статусу суддів у відставці. 
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3 ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 

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. 
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25. Основні загрози для незалежності суддів. 

26. Напрямки вдосконалення механізмів відповідальності суддів. 

27. Імунітети суддів. 

28. Проблеми грошового та соціального забезпечення суддів. 

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

31. Мирові судді: зарубіжний досвід і можливості щодо його запозичення 

в Україні. 

32. Суд присяжних і народні засідателі: проблеми та переваги цих 

інститутів. 

33. Верховенство права та законність: проблеми співвідношення. 

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

значення для національної судової практики. 

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

36.  Проблеми реалізації принципів гласності та відкритості. 

37. Розвиток принципу диспозитивності в Україні. 

38. Проблеми та перспективи запровадження медіації в Україні. 

39. Принцип змагальності: альтернатива принципу об’єктивної істини чи 

засіб з‘ясування істини? 

40. Моделі гарантованої правової допомоги у світі. 

41. Проблеми запровадження системи безоплатної правової допомоги в 

Україні. 

42. Тлумачення розумних строків розгляду справи у рішеннях 

Європейського суду з прав людини. 

43. Проблеми законодавчого й організаційного забезпечення розумних 

строків у судовій практиці. 

44. Проблеми інституту оскарження та перегляду судових рішень у 

процесуальному праві України. 

45. Проблеми забезпечення права на апеляційне оскарження судових 

рішень і напрямки їх розв’язання. 
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46. Проблеми забезпечення права на касаційне оскарження судових 

рішень і напрямки їх розв’язання. 

47. Проблеми перегляду судових рішень Верховним Судом України. 

48. Судовий прецедент і система українського права. 

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

напрямки їх подолання. 

50. Використання мов в українському судочинстві: проблеми правового 

регулювання та практики. 

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

52. Проблеми розмежування конституційної та адміністративної 

юрисдикцій. 

53. Проблеми захисту прав особи від неконституційних актів органів 

влади. 

54. Цивільна та господарська юрисдикції: чи є підстави для об‘єднання? 

55. Проблеми розмежування цивільної та господарської юрисдикцій. 

56. Проблеми відмежування адміністративної юрисдикції від цивільної та 

господарської юрисдикцій. 

57. Визначення юрисдикції для вирішення земельних спорів: проблемні 

аспекти. 

58. Спори щодо інтелектуальної власності: проблеми визначення 

юрисдикції. 

59. Трудові спори та спори з відносин публічної служби: розмежування 

юрисдикції. 

60. Корпоративні та пов’язані з спори: проблеми визначення юрисдикції. 

61. Визначення юрисдикції для вирішення спорів з відносин щодо захисту 

економічної конкуренції. 

62. Кримінальна юрисдикція та суміжні з іншими юрисдикціями питання. 
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4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ  

Основою для визначення оцінки на залік є рівень засвоєння студентами 

матеріалу, передбаченого навчальною програмою з відповідної навчальної 

дисципліни. При цьому викладач керується такими критеріями: 

– оцінку «відмінно» заслуговує студент, який виявив усебічні, 

систематичні та глибокі знання навчально-програмного матеріалу, вміння 

вільно виконувати завдання, передбачені програмою, який засвоїв основну та 

знайомий з додатковою літературою, що рекомендована програмою. Зазвичай, 

оцінку «відмінно» ставлять студентам, які засвоїли взаємозв’язок основних 

понять навчальної дисципліни в їх значенні для отриманої професії, які виявили 

творчі здібності в розумінні та використанні навчально-програмного матеріалу; 

– оцінку «добре» заслуговує студент, який виявив повне знання 

навчально-програмного матеріалу, успішно виконує передбачені програмою 

завдання, засвоїв основну літературу, рекомендовану в програмі. Зазвичай, 

оцінка «добре» виставляється студентам, які показали систематичні знання з 

навчальної дисципліни та здібність до їх самостійного поповнення й оновлення 

в процесі подальшого навчання та професійної діяльності; 

– оцінку «задовільно» заслуговує студент, який виявив знання основного 

навчально-програмного матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого 

навчання та професійної діяльності; який справляється з виконанням завдань, 

що передбачені програмою, а також знайомий з рекомендованою літературою. 

Оцінку «задовільно» ставлять студентам, які допустили помилки у відповіді, 

але володіють необхідними знаннями для їх подолання під керівництвом 

викладача; 

– оцінку «незадовільно» ставлять студентові, який виявив недоліки в 

знаннях основного навчально-програмного матеріалу та допустив помилки у 

виконанні передбачених програмою завдань. Зазвичай, оцінку «незадовільно» 

ставлять студентам, які не можуть продовжувати навчання та приступити до 
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професійної діяльності без додаткових занять з відповідної навчальної 

дисципліни. 

Критерії оцінювання знань студентів розроблено на підставі «Положення 

про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 2 червня 1993 

року № 161, а також «Тимчасового положення про атестацію студентів», 

затвердженого вченою радою університету 19 листопада 1996 року. 

Шкала оцінювання : національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для заліку, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 

82 – 89 В 
добре  

74 – 81 С 

64 – 73 D 
задовільно  

60 – 63 Е  

35 – 59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0 – 34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

           Максимальна сума балів, які може набрати студент, становить 100 балів, 

із яких : 

         10 балів – відвідування та робота на лекціях;  

         20 балів – за індивідуальну роботу;  
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    30 балів – (ділиться на кількість практичних (семінарських) занять) – 

опитування (виступ і активна участь на кожному практичному заняті);  

       10 балів  – за контрольну роботу (в семестр проводиться 2 контрольні 

роботи);  

       20 балів – підсумковий модульний контроль;  

        Індивідуальна робота студентів передбачає : участь у роботі студентського 

наукового гуртка (проблемної групи), студентських конференціях, конкурсах, 

олімпіадах; написання рефератів та їх презентацію; анотацію прочитаної 

додаткової літератури; бібліографічний опис літератури. Вибір виду 

індивідуальної роботи студент здійснює за власними інтересами, попередньо 

узгодивши з викладачем. Індивідуальна робота оцінюється від 0 до 20 балів.  

        Контрольну роботу студенти виконують у формі тестів, колоквіуму або 

письмових відповідей на 3 – 4 запитання за темами, які були вже розглянуті  на 

семінарських заняттях.  

        Реферати готуються за темами, що зазначені в модулі. Тему та план 

реферату студент узгоджує із викладачем, який проводить заняття. 

Оптимальний обсяг реферату – 15 – 20 сторінок.  

        Підсумковий модульний контроль (ПМК) – проводиться на останньому 

практичному (семінарському) занятті у письмовій (усній) формі, зміст якого 

охоплює весь курс навчальної дисципліни.  

У разі невиконання студентом якихось завдань поточного модульного 

контролю з об’єктивних причин він має право з дозволу викладача 

відпрацювати ці завдання. 

 

 

 

 

 

 



39 

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ  

1. Конституція України, прийнята 28.06.1996 р. на V сесії Верховної 

Ради України // ВВР України. – 1996, № ЗО, Ст. 141. 

2. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 

13.04.2012. Голос України. 2012, 19 травня (№ 90-91). 

3. Про Вищу раду юстиції: Закон України від 15 січня 1998 р. // ВВР 

України.  1998, № 24, Ст. 146. 

4. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів : 

Закон України від 23 грудня 1993 р.// Відомості Верховного Суду України. - 

1994. N21. Ст. 167. 

5. Про Конституційний Суд України : Закон України від 16 жовтня 

1996 р. ВВР України.  1996,  № 49, Ст. 242. 

6. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 7 серпня 2010 р. 

[з наст, змінами] ВВР України.  2010, № 51, 59. 

7. Основні принципи незалежності судових органів, схвалені 

резолюціями 40/32 і 40/146 Генеральної Асамблеї ООН від 29 листопада та 19 

грудня 1985 р. // Судові та правоохоронні органи європейських країн: навч.-

метод. посіб.  Одеса: Юрид. літ., 2005, С. 55,61. 

8. Бойко В. В. Український суд: між «хочемо» і «маємо» / В. В. Бойко  

Політика і культура. 2004, № 3, С. 12-14. 

9. Борова Ю. Особливості конституційно-правового статусу суддів: 

проблеми теорії та практики / Ю. Борова // Підприємництво, господарство і 

право. – 2006. - №8. – С. 25-31.   

10. Бринцев В. Д. В. Д. Бринцев, К. С. Садовський, Т. Р. Цицоря 

Організаційпо-правове забезпечення судової влади: Нормативна база / В  

Xарків: Ксилон, 2000, 408 с. 

11. Городовенко В. Порядок призначення та обрання суддів на посаду 

як гарантія незалежності суддів / В. Городовенко // Підприємництво, гос-

подарство і право.  2008,  № 7, С. 145-148. 



40 

 

12. Єгорова В.С. Принципи діяльності суддів загальної юрисдикції 

Бюлетень Міністерства юстиції України, 2008, №11/12, С. 168-174. 

13. Ківалов С. В. Потрібна здорова Феміда / С. В. Ківалов // Голос 

України, 2009, № 49, С. 4. 

14. Ківалов С. В. Українська юстиція на шляху до європейських 

стандартів / С. В. Ківалов  Голос України. Київ:  2006.  13 травня (№ 86). С. 7. 

15. Клеандров М. И. О законодательном обеспечении механизма 

формирования судейского корпуса Российской Федерации / Государство и 

право. 2009. № 5. С. 40. 

16. Коваль В. Актуальні проблеми функціонування судової системи 

України / В. Коваль // Право України.  2003.  № 12.  С. 20-24. 

17. Кривенко В. В. Засоби забезпечення незалежності суддів / Наукові 

праці Одеської національної юридичної академії.  2007.  Т. 6.  С. 284-292. 

18. Кривенко В. В. Шляхи вдосконалення порядку прийняття 

управлінських рішень колегіальними органами судового управління і 

суддівського самоврядування Актуальні проблеми держави і права. 2007. Вип. 

36. С. 328-336. 

19. Кузнецова Н. До питания про підвищення професійної підготовки 

суддівських кадрів / Н. Кузнецова // Право України. — 2010. — № 5. — С. 24—

31. 

20. Мещерякова Н. Дисциплінарна відповідальність суддів. Юридичний 

вісник України. Київ: 2005. 28 травня-3 червня (№21).  С. 6. 

21. Москвич Л. М. Проблеми підбору суддівських кадрів в Україні. 

Актуальні проблеми держави і права. Київ: 2001. Вип. 10. C. 275-283. 

22. Москвич Л. М. Проблеми проведення кваліфікаційного іспиту 

кандидат на посади.  Проблеми законності.Київ:  2007. Вип. 90. С. 177–185. 

23. Москвич Л. М. С. В. Подкопаєв, С. В. Прилуцький Статус судді: 

питання теорії і практики. Xарків: Інжек, 2004. 



41 

 

24. Назаров І. В. Правовий статус Вищої ради юстиції: монографія. 

Xарків: Фінн, 2006.  214 с. 

25. Назаров І. В. Призначення суддів на адміністративні посади: 

питання нормативного врегулювання.  Бюлетень Міністерства юстиції 

України. Київ: 2003. № 7. С. 98-104. 

26. Осетинський А. Г. Організація та функціональні засади діяльності 

суду касаційної інстанції господарської юрисдикції: монографія.  К.: Юрінком 

Інтер, 2006. 

27. Пилипчук П. П. Ще раз про незалежність суддів. Вісник Верховного 

Суду України. 2005. № 9. С. 2-5. 

28. Подкопаєв С. В. Фактична підстава дисциплінарної 

відповідальності суддів: деякі питання. Актуальні проблеми держави і права. 

1997.2004.  Вип. 10. . С. 268-276. 

29. Селіванов А. Все починається з закону: новелізація судоустрою 

України. Голос У країни. 2010. 12 серпня (№ 119). С. 3. 

30. Сердюк В. Недоторканність та незмінюваність суддів: українські 

реалії та європейський.  Вісник прокуратури.  2006.  №10. С. 116-122. 

31. Сердюк В. Обов’язковість судового рішення. Вісник прокуратури. 

2006. № 8. С. 79-88. 

32. Чебан В. І. Незалежність суддів як складова частина їх 

конституційно-правового статусу. Актуальні проблеми політики.  2006. Вип. 

29.  С. 333 -336. 

33. Ягунов Д. В. Практика Європейського суду з прав людини. Одеса, 

2010. 

34. Захарченко П.І. Історія держави і права України: Підручник. – Київ: 

Атіка, 2005.  368 с. 

35. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя.  

Постанова Пленуму Верховного Суду України № 9 від 1 листопада 1996 р. // 

Голос України, 3 жовтня 1996 року, № 234. 



42 

 

36. Стефанюк В. Судова реформа в Україні.  Право України, 1998, № 1, с. 

20. 

37.Опришко В. Конституція - фундаментальна основа подальшого 

розвитку законодавства і правової системи України. Право України, № 9, 1996, 

С. 45-48. 

38. Стефанюк В. Реалізація судами норм Конституції.  Право України, № 

8, 1997, С. 7-10. 

39. Законодавство України, що регулює діяльність судів та визначає 

статус суддів судів України. Київ: «Право». Українська Правнича Фундація, 

1996.  

320 с. 

40. Притика Д. Конституційні засади правосуддя і розвиток 

господарського судочинства. Право України. 1997.  № 8. С. 7-10. 

41. Бойко В. Нова Конституція і судова влада.  Право України. 1997. № 1 

С. 16-20. 

42. Конституція України. Матеріали до вивчення Київ, Либідь, 1997. 

43. Бойко В. Стан здійснення в Україні правосуддя в 1998 р. та завдання 

по удосконаленню організації роботи судів. Право України. 1999. № 3 С. 3-8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

Методичні вказівки щодо семінарських занять  і самостійної роботи з 

навчальної дисципліни «Реформування правосуддя в Україні»»  для студентів 

денної та заочної форм навчання зі спеціальності 081 – «Право» освітнього 

ступеня «Магістр» 

 

 

 

 

Укладач к. ю. н., доц. В. Л. Скрипник  

 

 

 

Відповідальний за випуск д. ю. н., проф. В. С. Цимбалюк 

 

 

Підп. до др._____________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія. 

Ум. друк. арк..___. Наклад______прим. Зам. № ____________. Безкоштовно. 

 

 

 

 

 

 

 

Видавничий відділ 

Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського 

вул. Першотравнева, 20 м. Кременчук, 39600 

 


