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1. Опис дисципліни 

Анотація 

дисципліни 

(Призначення 

навчальної 

дисципліни) 

Предметом навчальної дисципліни є вивчення основних понять 

судоустрою (суд, судова влада, правосуддя тощо), правових засад, 

принципів організації і діяльності судів, їх системи; сучасної системи 

судів, вимог, що ставляться до суддів; порядку призначення та 

обрання суддів; гарантій незалежності суддів; питань кваліфікації та 

дисциплінарної відповідальності суддів, суддівського 

самоврядування, завдання, організаційні форми, повноваження; 

забезпечення діяльності судів; місце в судовій системі місцевих, 

апеляційних, спеціалізованих судів, Верховного Суду, 

Конституційного Суду України, їх склад, повноваження, структура, а 

також вивчення альтернативних способів вирішення спорів, серед 

яких третейські розгляди, Міжнародний комерційний арбітраж та 

медіація. 

Мета вивчення Комплексна юридична професійна підготовка студентів-юристів, що 

передбачає розкриття правових засад та принципів організації і 

діяльності судових органів у сучасних умовах; формування системи 

знань зі специфіки діяльності судових органів як основи професійної 

юридичної діяльності. Навчальна дисципліна зорієнтована на 

ознайомлення майбутніх фахівців з класифікацією та систематизацією 

судових органів, їх структурою та повноваженнями, а також із 

характеристикою та процедурами альтернативних способів вирішення 

спорів. 

Завдання 

навчальної 

дисципліни 

Ознайомлення студентів з необхідними джерелами права; сприяння 

глибокому засвоєнню нормативних актів, прищеплення вміння 

працювати з ними; формування правової свідомості та правової 

культури студентської молоді, надання допомоги студентам у 

з’ясуванні проблем становлення державності та правової системи 

України, вивченні законодавства, яке регулює побудову та правовий 

статус органів, які здійснюють судову владу; ґрунтовному оволодінні 

знаннями зі специфіки структурної побудови судових органів, їх 

взаємозв’язках, правах та обов’язках працівників цих органів, вимогах 

до кадрів тощо, а також знання характеристики, специфіки та 

процедур  альтернативних способів вирішення спорів. 

Пререквізити Вивчення дисципліни «Судоустрій України та альтернативне 

вирішення спорів» базується на знаннях, отриманих під час 

опанування дисциплін Теорія держави та права, Юридична 

деонтологія; Конституційне право; Історія держави і права; Історія 

вчень про державу і право; Судові та правоохоронні органи України; 

Адвокатура України; Міжнародне право.  

 Необхідна для використання студентами одержаних знань в процесі 

навчання за програмою підготовки «бакалавр», при проходженні 

практики тощо, а згодом при опануванні у подальшому інших 

цивільно-правових дисциплін. 

Встановлені 

програмні 

результати 

навчання 

РН3. Проводитизбір і інтегрованийаналізматеріалів з різнихджерел. 

РН14. Належновикористовуватистатистичнуінформацію, отриману з 

першоджерел та вториннихджерел для своєїпрофесійноїдіяльності. 

РН15. Вільновикористовувати для 

професійноїдіяльностідоступніінформаційнітехнології і базиданих. 

РН16. Демонструвати вміння користуватися комп’ютерними 

програмами, необхідними у професійній діяльності. 

РН18. Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових 



доктрин, цінностей та принципів функціонування національної 

правової системи. 

РН20. Пояснювати природу та змістосновнихправовихявищ і 

процесів. 

 

  



2. Обсяг та ознаки навчальної дисципліни 

 

Найменування показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів–4 

Галузь знань 

08 «Право» 

Обов’язкова 

 

 

Модулів – 1 

 

Спеціальність 

081 «Право» 

Рівень вищої освіти: перший 

(бакалаврський) 

 

Ступінь вищої освіти: 

«бакалавр» 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 

 

2-й 

 

2-й 

Семестр 

Загальна кількість годин - 120 

 

4-й 

 

4-й 

Лекції 

 

20 год. 

 

6 год. 

Практичні, семінарські 

 

20 год. 

 

6 год. 

Лабораторні 

0 год. 0 год. 

Самостійна робота 

 

80 год.  

 

108 год.  

в т. ч. індивідуальні завдання 

 

40 год. 

 

54 год. 

 

Вид контролю: екзамен 

 
 

 

 

 

 

 

 



3. Дидактична карта дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усьог

о  

у тому числі усього  у тому числі 

л П л

а

б 

ін

д 

с.р. л п Ла

б 

інд с.р. 

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

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 

Тема 1.Предмет, 

система та основні 

поняття навчальної 

дисципліни «Судоустрій 

України та 

альтернативне 

вирішення спорів» 

12 2 2 - - 8  

12 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

12 

Тема 2. Судова влада 

та правосуддя: 

міжнародно-правові 

стандарти. 

12 2 2 - - 8 12 1 1 - - 10 

Тема 3.Принципи 

організації і діяльності 

судів. 

12 2 2 - - 8 12 1 1 - - 10 

Тема 4. Сучасна 

система судів в 

Україні.Суди загальної 

юрисдикції в Україні. 

12 2 2 - - 8 12 1 1 - - 10 

Тема 5. Верховний Суд 

– найвищий суд у 

системі судоустрою 

України. 

Конституційний Суд 

України. 

12 2 2 - - 8 12 1 1 - - 10 

Змістовий модуль 2 

Тема 6. Статус суддів 

України. 

12 2 2 - - 8 12 1 1 - - 10 

Тема 7. Вища рада 

правосуддя та органи 

суддівського 

самоврядування. 

12 2 2 - - 8 12 - - - - 12 

Тема 8. Організаційне 

забезпечення 

діяльності органів 

судової влади. Вища 

кваліфікаційна комісія 

суддів України. 

12 2 2 - - 8 12 - - - - 12 

Тема 9. Загальна 

характеристика та види 

альтернативних 

способів вирішення 

12 2 2 - - 8 12 - - - - 12 



спорів. 

Тема 10.  Медіація у 

праві як спосіб 

вирішення спору. 

12 2 2 - - 8 12 1 1 - - 10 

Разом за змістовим 

модулем 1-3 

 

120 

 

20 

 

20 

 

- 

 

- 

 

80 

 

120 

 

6 

 

6 

- -  

108 

Усього за курс 120 20 20 - - 80    120 6  6      108 
 

 

 

Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

(денне) 

1 Предмет, система та основніпоняттянавчальноїдисципліни 

«СудоустрійУкраїни та альтернативневирішенняспорів». 

8 

2 Судова влада та правосуддя: міжнародно-правові стандарти. 8 

3 Принципи організації і діяльності судів. 8 

4 Сучасна система судів в Україні. Суди загальної юрисдикції в 

Україні. 

8 

5 Верховний Суд – найвищий суд у системі судоустрою України. 

Конституційний Суд України. 

8 

6 Статус суддів України. 8 

7 Вища рада правосуддя та органи суддівського самоврядування. 8 

 

8 Організаційне забезпечення діяльності органів судової влади. Вища 

кваліфікаційна комісія суддів України. 

8 

 

9 Загальна характеристика та 

видиальтернативнихспособіввирішенняспорів. 

8 

10 Медіація у праві як спосіб вирішенняспору. 8 

Усього 80 

 

Індивідуальні завдання (теми): 

  

1.   Поняття та основні риси системи судів загальної юрисдикції. 

2.  Поняття «ланка судової системи», її характеристика. 

3.  Поняття «судова інстанція», її характеристика. 

4.  Колегіальний і одноособовий розгляд судових справ. 

5.  Суди загальної юрисдикції. Порядок утворення, склад і повноваження. 

6.  Порядок призначення (обрання) суддів на посаду. 

7.  Апеляційні суди. Порядок утворення, склад та повноваження. 

8.  Спеціалізовані суди, порядок утворення та повноваження. 

9.  Господарські суди України, їх характеристика. 

10.  Вища Рада правосуддя: особливості діяльності та повноважень. 

11.  Адміністративні суди України, їх характеристика. 

12.  Верховний суд. Склад та повноваження. 

13.  Велика Палата Верховного Суду. 

14.  Вища кваліфікаційна комісія суддів України: склад та повноваження. 

16.  Державна судова адміністрація України: повноваження і особливості діяльності. 

17.  Органи суддівського самоврядування, їх повноваження. 

18.  Альтернативні способи вирішення спорів, їх загальна характеристика. 

19.  Медіація у праві як спосіб вирішення спорів, її переваги, види та принципи. 

20.  Роль  та професійна компетенція медіатора у праві. 



 

5. Методи навчання 1. Словесні (пояснення, розповідь, лекція, бесіда), 

наочні (ілюстрація, демонстрація), практичні вправи. 

2. Індуктивні (вивчення явищ від одиничного до 

загального), дедуктивні (вивчення явищ від загального 

окремого). 

3. Проблемно-пошукові, дослідницькі, евристичні, 

аналітичні. 

6. Система контролю та 

оцінювання. 

Система складається з поточного, модульного та 

підсумкового контролю: 

Поточний контроль здійснюється у кожній академічній групі, 

і полягає у тому, що студенти готують демонстрації, 

семінарські заняття, практичні вправи, дискусії, бесіди, 

вирішення ситуаційних задач, робота з нормативно-

правовими актами, підготовка індивідуальних завдань. 

Модульний контроль проводиться на відповідному до 

навчального графіку тижні. Формою проведення модульного 

контролю є виконання контрольної роботи, оформленої 

письмово. Тривалість складання студентом модульної 

контрольної роботи не перевищує двох академічних годин. 

Максимальний рейтинговий бал при цьому не перевищує 40 

балів. 

Підсумковим контролем засвоєння дисципліни є екзамен. У 

відповідності до стандарту підприємства підсумковий 

контроль автоматично проставляється як сума рейтингових 

балів поточного та модульного контролю. У разі 

недостатньої кількості балів (<60) та мінімально необхідної 

кількості балів поточного контролю (від 20 балів) студент 

має змогу здавати екзамен у письмовій формі за 

екзаменаційними білетами, що розроблені викладачем, 

згідно за розробленим навчальним відділом розкладом. 

Письмову роботу кодують та надають викладачу на 

перевірку. Кількість максимальних рейтингових балів 

становить 40. Ці бали замінюють рейтингові бали 

модульного контролю, та у разі достатньої кількості з 

поточним контролем ставиться оцінка. Кількість спроб 

складання іспиту не перевищує трьох. 

7. Політика дисципліни. Курс передбачає роботу в колективі. 

Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до 

конструктивної критики. 

Відвідування занять є обов’язковим компонентом 

оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних 

причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) 

навчання може відбуватись в дистанційному режимі за 

погодженням із керівником курсу та презентувати виконані 

завдання під час консультації викладача. 

Самостійна робота включає в себе теоретичне вивчення 

питань, що стосуються тем лекційних занять, які не ввійшли 

в теоретичний курс, або ж були розглянуті коротко, їх 

поглиблена проробка за рекомендованою літературою, а 

також виконання завдань з метою закріплення теоретичного 

матеріалу. 



Усі завдання, передбачені програмою, мають бути 

виконані у встановлений термін. 

Студент, який спізнився, вважається таким, що пропустив 

заняття з неповажної причини з виставленням 0 балів за 

заняття, і при цьому має право бути присутнім на занятті. 

За використання телефонів і комп’ютерних засобів без 

дозволу викладача, порушення дисципліни студент отримує 

за заняття 0 балів і зобов’язаний відпрацювати таке заняття. 

Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня 

після встановленого терміну. При цьому оцінка знижується 

на 10 %. 

Здобувачі вищої освіти мають право скласти екзамен 

автоматично, у випадку, якщо впродовж семестру такі 

здобувачі набрали 60-100 балів. 

Під час роботи над завданнями не допустимо порушення 

академічної доброчесності: при використанні Інтернет 

ресурсів та інших джерел інформації студент повинен 

вказати джерело, використане під час виконання завдання. 

• Списування під час контрольних робіт та екзаменів 

заборонені (в т.ч. із використанням мобільних пристроїв). 

Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під 

час он-лайн тестування. 

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

№ 

з/п 
Модуль Змістовний модуль Тема Бали 

1 

Модуль 1 

 

 

 

 

 

 

 

Змістовний модуль 1 

 

 

Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 4 

Тема 5 

5 

5 

5 

5 

5 

Змістовний модуль 2 

Тема 6 

Тема 7 

Тема 8 

Тема 9 

Тема 10 

5 

5 

5 

5 

5 

2 Самостійна робота  10 

3 Модульна робота 40 

4 Разом за модулем 1 та 2 100 

5 Підсумковий тест (екзамен) 40 

6 Разом за дисципліною 100 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 
для заліку 

90 – 100 відмінно 

зараховано 
82-89 

добре 
74-81 

64-73 задовільно 



60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

10. Питання до іспиту: 

1. 1. Поняття судоустрою.  

2. Поняття суду.  

3. Поняття судової влади, її характерні риси. 

4. Поняття правосуддя, його ознаки. 

5. Принципи організації і діяльності судів, їх класифікація 

6. Здійснення правосуддя лише судом. Недопустимість існування особливих і 

надзвичайних судів.  

7. Доступність правосуддя.  

8. Спеціалізація, територіальність та інстанційність.  

9. Незалежність суддів та їх недоторканність.  

10. Поєднання одноособового і колегіального розгляду справ.  

11. Верховенство права. Законність.  

12. Участь народних засідателів та присяжних у суді першої інстанції.  

13. Гласність та відкритість судового процесу.  

14. Рівність учасників судового процесу перед законом і судом.  

15. Змагальність сторін. Диспозитивність.  

16. Забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішень суду.  

17. Обов’язковість судових рішень.  

18. Державна мова судочинства.  

19. Підтримання державного обвинувачення в суді прокурором.  

20. Забезпечення обвинуваченому права на захист.  

21. Забезпечення доведеності вини (презумпція невинуватості).  

22. Офіційне з'ясування обставин у справі. 

23. Поняття судової системи і системи судів. 

24. Характеристика сучасної системи судів в Україні. 

25. Судова ланка і судова інстанція. 

26. Загальна характеристика першої інстанції. 

27. Загальна характеристика апеляційної інстанції. 

28. Загальна характеристика касаційної інстанції. 

29. Загальна характеристика судових ланок. 

30. Поняття статусу суддів. Суддя як носій судової влади.  

31. Присяга та обов’язки професійного судді. 

32. Вимоги до претендентів на посаду судді. 

33. Незалежність суддів, її гарантії. 

34. Порядок призначення суддів. 

35. Порядок обрання суддів. 

36. Підготовка суддів. 

37. Вища кваліфікаційна комісія суддів: склад і повноваження. 

38. Вища рада правосуддя, її склад і повноваження щодо суддівського корпусу. 

39. Дисциплінарна відповідальність суддів: підстави, порядок притягнення суддів до 

дисциплінарної відповідальності. Дисциплінарні стягнення. 

40. Звільнення судді з посади. 

41. Суддівське самоврядування: завдання та організаційні форми. 



42. Збори суддів відповідного суду. 

43. З’їзд суддів України, його повноваження. 

44. Рада суддів України, її повноваження. 

45. Статус присяжних і народних засідателів. 

46. Організаційне забезпечення судів. Державна судова адміністрація України. 

47. Місцевий суд - основна ланка судової системи. Види і мережа місцевих судів.  

48. Повноваження місцевого суду.  

49. Склад місцевого суду. Спеціалізація суддів. 

50. Голова місцевого суду, порядок його призначення, повноваження.  

51. Апеляційний суд, його місце в системі судів загальної юрисдикції. Види і мережа 

апеляційних судів. 

52. Повноваження апеляційного суду. 

53. Склад апеляційного суду.  

54. Голова апеляційного суду, порядок його призначення, повноваження.  

55. Судові палати в апеляційному суді, їх повноваження. 

56. Апарати місцевих та апеляційних судів: структура, основні завдання. 

57. Вищі спеціалізовані суди – вищі органи в системі спеціалізованих судів. 

58. Повноваження вищих спеціалізованих судів. 

59. Склад вищих спеціалізованих судів. 

60. Голова вищого спеціалізованого суду, порядок його призначення, повноваження. 

61. Судові палати у вищому спеціалізованому суді. 

62. Пленум вищого спеціалізованого суду: склад і повноваження. 

63. Апарат вищого спеціалізованого суду: структура і повноваження. 

64. Верховний Суд – найвищий судовий орган в системі судів загальної юрисдикції. 

65. Повноваження Верховного Суду. 

66. Склад Верховного Суду.  

67. Голова Верховного Суду, порядок його обрання, повноваження. 

68. Пленум Верховного Суду: склад і повноваження. 

69. Апарат Верховного Суду: структура і повноваження. 

70. Конституційний Суд України як єдиний орган конституційної юрисдикції. 

Повноваження Конституційного Суду України.  

71. Склад Конституційного Суду України. 

72.      Альтернативні способи вирішення спорів: поняття та класифікація. 

73.      Джерела правового регулювання альтернативних способів вирішення спорі 

74. Характеристика основних видів альтернативних вирішень спору. 

75.  Медіація у праві: поняття та переваги. 

76. Принципи та  види медіації  у праві. 

76.      Етапи проведення медіації. 
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