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Модуль 1  

ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ СУДОВОЇ ВЛАДИ 
Семінарське заняття  1. Історичні аспекти становлення судової системи 
України. Загальна характеристика навчальної дисципліни «Судоустрій 

України» 
1. Поняття та історичний розвиток судоустрою України  

2. Предмет, завдання і система навчального курсу «Судоустрій України» та ме-

тоди його вивчення 

3. Співвідношення курсу «Судоустрій України» з іншими навчальними дисцип-

лінами 

4. Правові джерела курсу питань «Судоустрій України» 

5. Система норм національного та міжнародного права щодо регулювання 

організації і діяльності судових органів, їх класифікація і характеристика. 

 

Семінарське заняття 2. Судова влада в Україні  
1. Право на справедливий суд 

2. Поняття судової влади, її характерні ознаки.  

3. Функції судової влади: поняття та ознаки.  

4. Судова система: поняття, види, загальна характеристика. Принципи 

побудови судової системи.  

5. Правосуддя, його ознаки.  

 

Семінарське заняття 3. Засади судочинства  

1. Поняття та значення принципів правосуддя. 

2. Класифікація основних засад правосуддя. 

3. Характеристика окремих принципів правосуддя 

4. Принципи правосуддя, що забезпечують захист 

основних конституційних прав і свобод людини і громадянина 

 

Семінарське заняття 4. Сучасна система судоустрою України 

1. Характеристика сучасної системи судів в Україні. 

2. Порядок утворення судів. 

3. Поняття судової ланки і судової інстанції. 

4. Загальна характеристика судових ланок та судових інстанцій. 

 

Семінарське заняття  5. Забезпечення функціонування судової влади 

1. Забезпечення функціонування судової влади.  

2. Державна судова адміністрація України: статус та повноваження.  

3. Апарат суду: поняття, організація діяльності. Помічники суддів та секретарі 

судових засідань судів загальної юрисдикції: особливості правового статусу та 

повноваження.  

4. Державний захист працівників суду. 
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Семінарське заняття  6. Правове регулювання статусу судді, присяжних та  

народних засідателів 

1. Законодавчі вимоги до професійних суддів. Порядок призначення на посади 

професійних суддів.  

2. Поняття незалежності суддів. Організаційно-правові, особисті та  соціально-

економічні гарантії суддівської діяльності. 

3. Права та обов’язки судді. 

4. Поняття та статус народного засідателя та присяжного. 

 

Семінарське заняття  7. Засади формування суддівського корпусу 

1. Повноваження Президента України та Верховної Ради України щодо 

призначення та звільнення суддів. Кваліфікаційна комісія суддів України: 

статус, склад комісії та компетенція.  

2. Вища рада юстиції: статус, склад, компетенція. 

3. Порядок зайняття посади судді в суді загальної юрисдикції.  

4. Кваліфікаційний рівень судді: сутність та значення.  

5. Підстави та порядок застосування до судді дисциплінарної відповідальності.  

6. Підстави та порядок звільнення судді з посади. Припинення повноважень 

судді. 

 

Семінарське заняття  8. Суддівське самоврядування в Україні 

1. Завдання і структура суддівського самоврядування  

2. Компетенція і порядок діяльності зборів суддів  

3. Компетенція і порядок діяльності конференцій суддів 

4. Порядок формування і компетенція Ради суддів України. 

5. З’їзд суддів України — найвищий орган суддівського самоврядування.  

 

Модуль ІІ 

СУДИ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ: ВИДИ ТА РОЗМЕЖУВАННЯ 

ПОВНОВАЖЕНЯ 

 

Семінарське заняття  9. Місцеві суди 

 

1. Місцевий суд — перша ланка судової системи 

2. Види і мережа місцевих судів 

3. Повноваження місцевих судів  

4. Склад місцевого суду 

 

Семінарське заняття  10. Апеляційні суди 

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

2. Види і мережа апеляційних судів 

3. Повноваження апеляційних судів 

4. Склад апеляційного суду 

 

 

 



Семінарське заняття  11. Вищі спеціалізовані суди 

1. Вищі спеціалізовані суди — вищі судові органи в системі спеціалізованих 

судів 

2. Повноваження вищих спеціалізованих судів 

3. Склад вищого спеціалізованого суду  

4. Пленум вищого спеціалізованого суду  

 

Семінарське заняття  12. Верховний Суд України 

1. Верховний Суд України — найвищий судовий орган у системі судів 

загальної юрисдикції 

2. Повноваження Верховного Суду України. 

3. Склад і структура Верховного Суду України 

4. Пленум Верховного Суду України 

 

Семінарське заняття  13. Конституційний Суд України 

1. Конституційний Суд України — єдиний орган конституційної юрисдикції 

 2. Повноваження Конституційного Суду України  

3. Склад і структура Конституційного Суду України  

4. Процедура розгляду справ у Конституційному Суді України 

 

Семінарське заняття  14. Міжнародні установи 

1. Міжнародні кримінальні суди і трибунали та їх юрисдикція 

2. Компетенція міжнародного суду ООН та визнання державами його 

юрисдикції 

3. Поняття, правова природа та джерела правового регулювання міжнародного 

комерційного арбітражу 

4. Європейський Суд з прав людини - структура та процедура 
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