




1. Опис навчальної дисципліни

Найменування 
показників

Галузь знань, напрям 
підготовки, рівень вищої 
освіти

Характеристика 
навчальної 
дисципліни

денна
форма

навчання

заочна форма
навчання

Українська 
     2020-2022      2020-2022

Кількість кредитів –4

Галузь знань
08 Право

(шифр і назва)

Вид дисципліни
обов’язкова Спеціальність

081 Право

Модулів – 1

Освітня програма
081 Право

(шифр і назва)

Рік підготовки:
Змістових модулів –3 1

Семестр

Загальна кількість годин – 
120

1 1

Лекції

Тижневих годин для 
денної форми навчання:
аудиторних –2
самостійної 
роботи здобувача
–4

Рівень вищої освіти:
 Другий (магістерський) 

18 год 8

Практичні, семінарські
22 год 8

Лабораторні
                год

Самостійна робота
80 год 104

Індивідуальні
завдання:

0 год.
Вид контролю:

іспит іспит



2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни «Принципи та процедури судочинства в Україні» є

надання  студентам  поглиблених  знань  щодо  правового  регулювання  правовідносин  судочинства  з
урахуванням  особливостей  правового  регулювання  принципів,  процедур  судочинства  та  діючого
законодавства  у  сучасних  умовах.  Систематизування  теоретичних  знань  з  курсу  «Принципи  та
процедури  судочинства  в  Україні».  Ознайомлення  та  надання  практичних  навичок  з  використання
основних нормативних актів судочинства, організація самостійної та індивідуальної роботи студентів.

Основними  завданнями  вивчення  дисципліни  є  забезпечення  підготовки  фахівців  вищої
кваліфікації, які можуть глибоко розумітися в питаннях виявлення і використання найбільш ефективних
інструментів  правового  регулювання  в  галузі  судочинства,  аналізувати  діюче  законодавство,  що
регулює судочинство,  як основний порядок та  умови здійснення судочинства в  Україні,  вирішувати
спори,  що  виникають  з  процедур  судочинства  та  реалізації  її  принципів,  ознайомити  студентів  з
теоретичними підходами  до  розуміння  сутності  судочинства  в  Україні  та  її  процедур  й  принципів.
Дослідження нормативно-правової бази, що регулює судочинство. Сформувати у студентів уміння на
практиці  застосовувати  здобуті  знання.  Сформувати  навички  самостійної  роботи,  що  уможливить
безперервно поглиблювати, поповнювати й оновлювати знання в галузі судочинства України. Сприяти
формуванню  правничого  світогляду,  правосвідомості,  правової  культури  та  правничого  мислення.
Забезпечити  підготовку  фахівців  вищої  кваліфікації,  які  можуть  глибоко  розумітися  в  питаннях
виявлення  і  використання  найбільш  ефективних  інструментів  правового  регулювання  судочинства,
аналізувати законодавство, як основний порядок та умови здійснення судочинства в Україні.

У  результаті  вивчення  навчальної  дисципліни  відповідно  до  освітньої  програми
формуються програмні компетентності:

ІК Здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері права.
ЗК 1 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК  8.  Здатність  спілкуватися  з  представниками  інших  професійних  груп  різного  рівня  (з

експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
СК 1 Здатність застосовувати принципи верховенства права для розв’язання складних задач і

проблем, у тому числі, у ситуаціях правової невизначеності. 
СК 6 Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, давати розгорнуту юридичну

аргументацію. 
СК 7 Здатність застосовувати знання та  розуміння основних засад (принципів)  та  процедур

судочинства в Україні. 
СК  10  Здатність  ухвалювати  рішення  у  ситуаціях,  що  вимагають  системного,  логічного  та

функціонального тлумачення норм права, а також розуміння особливостей практики їх застосування. 



3. Передумови вивчення дисципліни

Навчальні дисципліни першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Сертифікат про складання
ЄФВВ.

4. Результати навчання за дисципліною

У  результаті  опанування  змісту  навчальної  дисципліни  здобувачі  мають  досягнути  таких
програмових результатів навчання:

ПРН 6 Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, оцінювати докази
та наводити переконливі аргументи.

ПРН 7 Дискутувати зі  складних правових проблем,  пропонувати і  обґрунтовувати варіанти їх
розв’язання.

ПРН 13 Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих правових інститутів. 
ПРН 14. Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях правозастосування.
ПРН 17 Інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі правозастосування у різних

сферах професійної діяльності.

5. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Загальні положення функціонування судової влади та судової системи. 
Тема 1.1   Поняття судочинства. Правова та соціальна сутність інституту судової влади.
Поняття судочинства. Судочинство як процесуальний порядок подання позовів і розгляд справ,

щодо спорів,  які  виникають з  різноманітних правовідносин.  Виникнення та  розвиток судової  влади.
Поняття судової влади та її ознаки. Правова та соціальна сутність інституту судової влади. Судова влада
в системі поділу влад. Судова влада як елемент державного механізму. Взаємовідносини судової влади з
органами  законодавчої  та  виконавчої  влади.  Судова  влада  і  громадянське  суспільство.  Суд  і  права
людини. Становлення інституту судової влади в Україні.  

Тема 1.2.  Загальна характеристика судової системи України та її структура.
Становлення судової системи України та її реформування відповідно до європейських стандартів.

Ознаки судової системи України. Принципи побудови судової системи України. Гілки судової системи
України.  Рівні  судової  системи  України.  Поняття  та  види  судових  інстанцій.  Порядок  та  підстави
утворення та ліквідації судів. 

Тема 1.3.  Принципи судочинства.
Поняття принципів судової влади, їх система та значення.  Загальна характеристика принципів.

Принцип  законності.  Право  на  судовий  захист.  Право  на  повноважний  суд.  Незалежність  суддів  і
підкорення їх лише закону.  Правова допомога при реалізації права на справедливий суд. Забезпечення
обвинуваченому права  на  захист.  Рівність  усіх  учасників  судового  процесу  перед  законом і  судом.
Забезпечення доведеності вини. Змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у
доведенні перед судом їх переконливості. Підтримання державного обвинувачення в суді прокурором.
Гласність і відкритість судового процесу та його повна фіксація технічними засобами. Одноособовий та
колегіальний  розгляд  справ.  Участь  народних  засідателів  та  присяжних  у  здійсненні  правосуддя.
Державна  мова  судочинства.  Забезпечення  апеляційного  та  касаційного  оскарження  рішення  суду.
Обов’язковість судових рішень.

Змістовий модуль 2. Система судоустрою в Україні.
Тема 2.1.   Місцеві суди: види, повноваження.
Види та призначення судів першої інстанції. Принципи визначення підсудності справ судам. Суди

першої інстанції в  Україні. Місцевий суд – перший рівень судової системи судів загальної юрисдикції.
Види  і  склад  місцевих  судів.  Компетенція  місцевого  суду.  Повноваження  голови  місцевого  суду.
Особливості провадження справи в суді першої інстанції. 

Тема 2.2.  Апеляційні суди. 
Право  на  оскарження  судового  рішення.  Різновиди  процедур  оскарження  судових  рішень.

Організаційне забезпечення реалізації права на оскарження судового рішення в Україні. 



Апеляційні  суди  –  другий  рівень  судової  системи  судів  загальної  юрисдикції.  Види  і  склад
апеляційних  судів.  Повноваження  апеляційного  суду.  Компетенція  апеляційних  судів.  Особливості
судового провадження в апеляційній інстанції.

Тема 2.3.   Верховний Суд.
Різновиди та призначення найвищого суду країни. Проблеми розв’язання колізій між судовими

юрисдикціями та забезпечення єдності судової практики. Верховний Суд  – найвищий судовий орган у
системі судів загальної юрисдикції. Склад і компетенція Верховного Суду України. Право на перегляд
справи Верховним Судом. Юридична сила рішень Верховного Суду. 

Змістовий модуль 3. Процедури судочинства.
Тема 3.1.   Теорія судових процедур.
Поняття  та  характерні  особливості  юрисдикційного  процесу.  Поняття,  види,  ознаки  судових

процедур.  Предмет  судової  юрисдикції.  Судові  юрисдикції:  поняття  та  проблеми  розмежування.
Критерії  «належної  судової  процедури».  Міжнародні  стандарти  належного  суду.  Основні  елементи
«належної судової процедури» на основі норм міжнародного права та національного законодавства.

Тема 3.2.   Організаційні форми судової процедури.
 Одноособовий розгляд судових справ. Колегіальна форма розгляду судових справ. Участь народу

у  відправленні  правосуддя.  Світові  моделі  участі  народу  в  судочинстві.  Законодавчі  вимоги  до
присяжних. Справи, підсудні суду присяжних за процесуальним законодавством. Особливості судового
процесу за участю присяжних.

Тема 3.3.   Судове провадження.
Форми судового провадження. Принципи судового провадження. Розгляд справ по суті: зміст та

особливості  провадження.  Перегляд  судових  рішень:  види  проваджень  та  загальна  характеристика.
Процедури  подання  доказів.  Процедури  допиту  свідка.  Процедури  укладання  мирової  угоди  та

примирення. Процедури призначення та проведення експертиз..

6. Структура навчальної дисципліни

Назви 
змістових 
модулів і тем

Кількість
годин

денна
форма

заочна
форма

усього
у тому числі

усього
у тому
числі

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Модуль
1

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Змістовий модуль 1.
Тема 1.1. 9 2 2 5 2 2 12
Тема 1.2. 9 2 2 5 12
Тема 1.3. 16 2 4 10 2 12
Разом за 
модулем 
1

34 6 8 20 42 2 4 36

Змістовий модуль 2. Змістовий модуль 2.
Тема 2.1. 14 2 2 10

2 24Тема 2.2. 14 2 2 10
Тема 2.3. 14 2 2 10 2 12
Разом за 
модулем 
2

42 6 6 30 40 2 2 36

Змістовий модуль 3. Змістовий модуль 3

Тема 3.1. 14 2 2 10
2 20Тема 3.2. 14 2 2 10

Тема 3.3. 16 2 4 10 2 2 12



Разом за 
модулем 
3

44 6 8 30 38 4 2 32

          7.  Самостійна робота

№ п/
п

Опис завдання
Час

для 
виконання
(год.)

Критерії оцінювання

1. Загальна характеристика принципів 15 3

2. Вирішення завдання за відео судового
засідання судді 

15 3

3. Вирішення задач, щодо подання 
електронних доказів

15 3

4. Процедура допиту свідка 15 3

5. Процедура призначення та 
проведення експертизи

15 3

Разом 80 Максимальна кількість балів –15

8. Контроль навчальних досягнень

Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів

Вид діяльності здобувача
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Відвідування лекцій 5 3 0,5 3 0,5 3 0,5

Відвідування семінарських занять

Відвідування практичних занять 8 4 0,5 3 0,8 4 0,5

Робота на семінарському занятті

Робота на практичному занятті 23 4 7 3 8 4 8

Виконання завдань для 

самостійної роботи
15 1 3 4 12

Виконання модульної роботи 9 1 3 1 3 1 3

Р
а
з
о
м

60

Максимальна кількість балів 60



    Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання

Тривалість проведення: 30 хвилин у межах практичного заняття.

               Максимальна кількість балів: 3 бали.

Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання
Іспит
Форма проведення: усна. 
Тривалість проведення: 2 години.
Максимальна кількість балів: 40 балів.
Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового оцінювання є досягнення ним 

мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим результатом навчання навчальної 
дисципліни.

Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю
Предмет і система дисципліни «Принципи та процедури судочинства в  Україні».
Поняття судочинства.
Судова влада, її природа та характерні ознаки. 
Функції судової влади, система функцій.
Форми реалізації  судової влади.
Принципи судочинства, класифікація.
Зміст і значення інституціональних принципів судової влади.
Зміст і значення організаційних (судоустрійних) принципів судової влади.
Зміст і значення функціональних принципів судової влади.
Система судоустрою України. Її характеристика та принципи побудови.
Принципи визначення підсудності справ судам
Місцевий суд – перший рівень судової системи судів загальної юрисдикції.
Апеляційний суд. Місце в судовій системі, види, склад і повноваження  апеляційних судів.
Верховний Суд. Його місце в системі судоустрою України.
Повноваження Пленуму Верховного Суду . Роз’яснення  Пленуму Верховного Суду.
Поняття, види, ознаки судових   процедур.
Форми судового провадження.
Розгляд справ по суті.
Перегляд судових рішень.
Процедура примирення потерпілого з підозрюваним/обвинуваченим.
Процедура мирової угоди в цивільному процесі.
Процедура допиту свідка в кримінальному процесі.
Процедура допиту свідка в цивільному процесі.
Процедура  допиту  свідка  в  справах  про  притягнення  особи  до  адміністративної
відповідальності.
Процедура допиту свідка в адміністративному процесі
Процедура допиту свідка в господарському процесі.
Процедура подання доказів в кримінальному процесі.
Процедура подання доказів в цивільному процесі.
Процедура  подання  доказів  в  справах,   про  притягнення  особи  до  адміністративної
відповідальності.
Процедура подання доказів в адміністративному процесі.
Процедура подання доказів в господарському процесі.
Процедура мирової угоди в господарському процесі.
Процедура призначення експертизи в цивільному процесі.
Процедура призначення експертизи в кримінальному процесі.



Процедура призначення експертизи в господарському процесі.
Процедура  призначення  експертизи  в  справах,  про  притягнення  особи  до  адміністративної
відповідальності.
Процедура забезпечення доказів в цивільному процесі.
Процедура забезпечення доказів в господарському процесі.
Процедура забезпечення доказів в адміністративному процесі.
Процедура забезпечення позову в цивільному процесі.
Процедура забезпечення позову в господарському процесі.
Процедура забезпечення позову в адміністративному процесі.
Процедура подання електронних доказів в цивільному процесі.
Процедура подання електронних доказів в господарському процесі.
Процедура подання електронних доказів в адміністративному процесі.
Процедура подання письмових доказів в цивільному процесі.
Процедура подання письмових доказів в господарському процесі.
Процедура подання письмових доказів в адміністративному процесі.
Процедура подання речових доказів в цивільному процесі.
Процедура подання речових доказів в господарському процесі.
Процедура подання речових доказів в адміністративному процесі.
Процедура подання позову в цивільному процесі.
Процедура подання позову в господарському процесі.
Процедура подання позову в адміністративному процесі.
Процедура  оскарження  постанови  в  справах  про  притягнення  особи   до  адміністративної
відповідальності.
Процедура оскарження рішення суду в апеляційній інстанції в цивільному процесі
Процедура оскарження рішення суду в апеляційній інстанції в господарському процесі
Процедура оскарження рішення суду в апеляційній інстанції в адміністративному процесі
Процедура оскарження рішення апеляційного суду в цивільному процесі
Процедура оскарження вироку/ухвали апеляційного суду в кримінальному процесі
Процедура оскарження рішення апеляційного суду  в господарському процесі
Процедура оскарження постанови апеляційного суду в адміністративному процесі
 

Шкала відповідності оцінок
Шкала оцінювання здобувачів за системою

ECTS

Рейтингов
а

оцінка

Оцінка за стобальною
шкалою

Значення оцінки

A 90 – 100 балів
Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) 
в
межах обов’язкового матеріалу з 

можливими незначними 
недоліками

B 82 – 89 балів
Дуже добре – достатньо високий рівень

знань (умінь) в межах обов’язкового
матеріалу без

суттєвих (грубих) помилок

C 74 – 81 балів
Добре – в цілому добрий рівень знань

(умінь) з
незначною кількістю помилок

D 69 – 73 балів
Задовільно – посередній рівень знань

(умінь) із значною кількістю недоліків,
достатній для подальшого навчання або

професійної
діяльності



E 60 – 68 балів
Достатньо – мінімально можливий

допустимий
рівень балів знань (умінь)

FX 35 – 59 балів
Незадовільно з можливістю 

повторного складання – 
незадовільний рівень знань, з 
можливістю повторного 
перескладання за

умови належного самостійного 
доопрацювання

F 1 – 34 балів
Незадовільно з обов’язковим повторним

вивченням курсу – досить низький рівень 
знань

(умінь), що вимагає повторного 
вивчення дисципліни

                     9.   Методичне забезпечення
Програма курсу «Принципи та процедури судочинства в Україні»
Силабус курсу «Принципи та процедури судочинства в Україні»
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