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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Силабус  розроблений на  підставі  навчальної  програми  Принципи та процедури
судочинства в Україні, затвердженої на засіданні Вченої ради ХНПУ імені Г.С.
Сковороди протокол № 4 від «30»червня 2020 року

Розробник силабусу: Москалено Олена В'ячеславівна 

Силабус  затверджений  на  засіданні  кафедри  цивільно-правових  дисциплін  і
трудового права імені професора О.І.Процевського 

 (підпис)  (прізвище та ініціали)



2. Інформація про викладача начальної дисципліни

ПІБ викладача Москаленко Олена В'ячеславівна
Кафедра Цивільно-правових  дисциплін  і  трудового  права

імені проф. О.І. Процевського
Посада Завідувач кафедри
Науковий ступінь Доктор юридичних наук
Вчене звання Професор 
Наукові інтереси Право  соціального  забезпечення,  право

соціального  захисту,  криміналістика,  трудове
право, судочинство

Навчальний корпус №1
Адреса м. Харків, вул. Алчевських, 29
№ кабінету 214
Контактна інформація: (067) 578-49-76
e-mail: alena.mko9@gmail.com

3. ПОЛІТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Для успішного проходження курсу та складання контрольних заходів 
необхідним є вивчення навчального матеріалу за кожною темою.
Кожен студент повинен ознайомитися і слідувати «Положенню про академічну 
доброчесність Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. 
Сковороди», Статуту і «Правилам внутрішнього розпорядку Харківського 
національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди».
Зокрема, для успішного засвоєння програмного матеріалу студент зобов’язаний:
- брати активну участь у навчальному процесі;
- не пропускати лекційні та практичні заняття, а в разі відсутності на заняттях з 
поважної причини надавати відповідний  документ (напр. довідку від лікаря у разі
хвороби);
- самостійно вивчати матеріал пропущеного заняття;
- своєчасно й акуратно виконувати завдання для самостійної роботи;
- не запізнюватися на заняття;
- під час аудиторних занять обов’язково ставити мобільні телефони у беззвучний 
режим та не використовувати їх без потреби;
- бути терплячим і доброзичливим до інших студентів та викладачів;
- будь-яке копіювання або відтворення результатів чужої праці, якщо тільки 
робота не має груповий формат, використання завантажених з Інтернету 
матеріалів кваліфікується як порушення норм і правил академічної доброчесності 
та передбачає притягнення винного до відповідальності, у порядку, визначеному 
чинним законодавством та «Положенням про академічну доброчесність 
Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди».



Здобувач успішно навчається, якщо послідовно набирає кредити, необхідні для 
здобуття бажаного ступеня. Для цього потрібно, щоб накопичувальний бал був не 
нижче, ніж 60 за всіма курсами протягом кожного семестру й не менш 60 з 
основних курсів. Якщо накопичувальний бал нижче 60 балів, здобувач вважається
неуспішним і може бути відрахований відповідно до «Положення про організацію
освітнього процесу в Харківському національному педагогічному університеті 
імені Г. С. Сковороди ».

.

4. ПРЕРЕКВІЗИТИ І ПОСТРЕКВІЗИТИ 
НАВЧАЛЬНОЇДИСЦИПЛІНИ

           Пререквізити: Навчальні дисципліни першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти.

Постреквізити:  Верховенство  права,  Проблеми  кримінально-правової
кваліфікації  правопорушень,  Правове  регулювання  адвокатської  діяльності,
Застосування рішень ЄСПЛ в правозастосовчій практиці.

             5. ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

          Предметом вивчення  навчальної  дисципліни  є  правовідносини,  що
виникають у судочинстві з метою захисту інтересів осіб в судах та на досудовому
етапі.

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
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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.

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА
ДИСЦИПЛІНОЮ 

«ПРИНЦИПИ ТА ПРОЦЕДУРИ СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ»

Сформовані
компетентності

Результати
навчання за
дисципліною

Методи
оцінювання

Методи навчання

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. 

ПРН  6
Обґрунтовано
сформулювати
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

Відвідування 
лекцій.
Відвідування 
практичних 
занять.
Робота на 
практичному 
занятті
Виконання 
завдань для 
самостійної 
роботи.
Виконання 
модульної 
роботи.

Оглядова лекція.
Проблемна лекція.
Обговорення.
проблемна дискусія.
Вирішення  завдання
в  дослідницькому
контексті.
Критичний  аналіз
тексту.



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. 

.

різних  стадіях
правозастосування.

ПРН  17
Інтегрувати
необхідні знання та
розв’язувати
складні  задачі
правозастосування
у  різних  сферах
професійної
діяльності.

6. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

РОЗПОДІЛ ГОДИН/ТЕМ ЗА ВИДАМИ ЗАНЯТЬ

№
з/п

Назва теми/розділу дисципліни

Форми організації
навчання в годинах

Усього

Л
ек

ц
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ем
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бо
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1.
Поняття судочинства.  Правова та соціальна
сутність інституту судової влади.

2 2 5

2.
Загальна  характеристика  судової  системи
України та її структура.

2 2 5

3 Принципи судочинства. 2 4 10
4 Місцеві суди: види, повноваження. 2 2 10
5 Апеляційні суди. 2 2 10
6 Верховний Суд. 2 2 10



№
з/п

Назва теми/розділу дисципліни

Форми організації
навчання в годинах
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7 Теорія судових процедур. 2 2 10
8 Організаційні форми судової процедури. 2 2 10
9 Судове провадження. 2 4 10

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

№
з/п

Назва теми лекції
Кількіст
ь годин

Форма
проведення
(оглядова,

проблемна та
ін.)

Завдання для студентів
до лекції

1. Поняття судочинства.
Правова та соціальна

сутність інституту
судової влади.

2 оглядова 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.

2.

Загальна характеристика
судової системи України

та її структура.
2 інформаційна

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. 

3. Принципи судочинства. 2 оглядова 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.

4.

Місцеві суди: види,
повноваження. 2 інформаційна

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. 

5. Апеляційні суди. 2 інформаційна 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.

6.

Верховний Суд. 4 інформаційна

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. 

7.

Теорія судових процедур. 4 оглядова

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.

8.

Організаційні форми
судової процедури. 2 оглядова

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.

9.

Судове провадження. 2 проблемна

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.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

№
з/
п

Назва теми заняття
Кількіст
ь годин

Форма
проведення

Завдання для
студентів до

заняття
1. Поняття судочинства. Правова

та соціальна сутність
інституту судової влади.

2
Обговорення,

критичний
аналіз тексту

Згідно робочої та
навчальної програми

2. Загальна характеристика
судової системи України та її

структура.
2

Обговорення,
критичний

аналіз тексту

Згідно робочої та
навчальної програми

3.
Принципи судочинства. 2

Обговорення,
проблемна
дискусія

Згідно робочої та
навчальної програми

4.
Місцеві суди: види,

повноваження.
2

Проблемна
дискусія,

критичний
аналіз тексту

Згідно робочої та
навчальної програми

5. Апеляційні суди. 2 Проблемна Згідно робочої та



дискусія,
критичний

аналіз тексту
навчальної програми

6.
Верховний Суд. 4

Обговорення,
проблемна
дискусія 

Згідно робочої та
навчальної програми

7.
Теорія судових процедур. 4

Обговорення,
критичний

аналіз тексту

Згідно робочої та
навчальної програми

8. Організаційні форми судової
процедури.

2
Моделювання

ситуацій
Згідно робочої та

навчальної програми
9.

Судове провадження. 2
Моделювання

ситуацій
Згідно робочої та

навчальної програми

        7. КОНТРОЛЬ І ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

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:  20  хвилин  у  межах  практичного  заняття  у
формі усної співбесіди з тематики модуля. Максимальна кількість балів: 3
бали.



На кожне наступне заняття здобувачі отримують перелік завдань, який
мають  виконати.  Календарний  графік  виконання  завдань  встановлюється
відповідно до розкладу занять.

7.1. ВИДИ КОНТРОЛЮ іспит

7.2. ФОРМИ КОНТРОЛЮ усне опитування, бесіда з врахуванням
набраних балів

7.3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧІВ

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ЗА СИСТЕМОЮ ECTS

Сума балів за
всі види

навчальної
діяльності

Оцінка
ECTS

Оцінка за національною
шкалою

Критерії оцінювання

90 – 100 А відмінно

Виконання завдання (надання
відповіді) в повному обсязі, без

помилок або з невеликою кількістю
помилок, які не мають значного

характеру.  

82-89 В

добре

Виконання завдання (надання 
відповіді) вище середнього рівня не
в повному обсязі або із наявністю

кількох несуттєвих помилок.
Студент вміє самостійно

виправляти допущені помилки,
кількість яких є незначною.

74-81 С

Виконання завдання (надання
відповіді) в цілому правильне та із

наявністю невеликої кількості
суттєвих помилок

64-73 D

задовільно

Виконання завдання (надання
відповіді) не в повному обсязі або із

наявністю великої кількості
суттєвих помилок

60-63 Е 

Виконання завдання (надання
відповіді) не в повному обсязі та із

наявністю великої кількості
суттєвих помилок

35-59 FX
не задовільно з

можливістю повторного
складання

Завдання виконано (відповідь
надано) частково (менш ніж на

60%)

0-34 F не зараховано з Завдання не виконано (відповідь не



обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

надано) або виконано (надано) не
більше ніж на третину

 
8. САМОСТІЙНА РОБОТА.

№
з/п

Назва теми/розділу Форми роботи
Критерії

оцінювання
Графік

консультацій

1.
Загальна характеристика

принципів

робота з 
літературою та
базою 
законодавства

Підготовка 
творчого 
завдання 
(дайджест)

Згідно графіку,
затвердженому на

кафедрі, у
месенджері
Telegram за

номером
телефону

викладача.

2.

Вирішення завдання за відео
судового засідання судді

робота з 
літературою та
базою 
законодавства
вирішення 
завдань 

Підготовка 
творчого 
завдання

3.
Вирішення задач, щодо подання

електронних доказів

робота з 
літературою та
базою 
законодавства 

Підготовка 
творчого 
завдання

4.
Процедура допиту свідка

робота з 
літературою та
базою 
законодавства

Підготовка 
творчого 
завдання (есе)

5.

Процедура призначення та
проведення експертизи

робота з 
літературою та
базою 
законодавства
вирішення 
завдань за 

Підготовка 
творчого 
завдання (есе)

9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
                                                     Нормативно-правові акти
1.  Європейська хартія  про статус  суддів  //  Вісн.  Верхов.  Суду  України.  –
1998. – № 4. – С. 2-9.
2.  Кодекс  адміністративного  судочинства  України  //  Відом.  Верхов.  Ради
України. – 2005. – № 35-36, № 37. – Ст. 446.
3.  Конвенція  про  захист  прав  людини  і  основоположних  свобод  від
04.11.1950 р. // Зб. договорів Ради Європи. – К.: Пар-лам. вид-во, 2000. – С.
27-45.



4.  Кримінальний процесуальний кодекс  України  від  13  квітня  2012  р.,  №
4651-VI // Голос України. – 2012. – від 19 трав. – № 90 – 91.
5. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 груд. 1966
р. // Права людини. Міжнар. договори України, декларації, док. – К., 1992. –
С. 36-62.
6.  Міжнародні  стандарти  незалежності  суддів:  зб.  документів  /  укл.  А.  Г.
Алєксєєв. – К.: Поліграф-Експрес, 2008. – 184 с.
7.  Про виконання рішень та  застосування  практики Європейського  суду з
прав  людини:  Закон  України  від  23.02.2006  р.  №  3477-ІV  //  Офіц.  вісн.
України. – 2006. – № 12. – Ст. 792.
8. Про запобігання корупції: Закон України від 14 жовтня 2014 р. № 1700-
VII // Офіц. Вісн. України. – 2014. – № 87. – Ст.2474.
9.  Про  Конституційний  Суд  України:  Закон  України  від  26.10.1996  р.  №
422/96-ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – № 49. – Ст. 272.
10.  Про  очищення  влади:  Закон  України  від  16.09.2014  №  1682-VII  //
Відомості Верховної Ради. – 2014. – № 44. – Ст.2041.
11. Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основних свобод
1950 р.,  Першого Протоколу та  протоколів № 2,  4,  7  та  11 до Конвенції:
Закон України від 17.07.1997 р. № 475/97-ВР // Відом. Верхов. Ради України.
– 1997. – № 40. – Ст. 263; 1999. – № 22-23. – Ст. 197.
12.  Про  судоустрій  і  статус  суддів:  Закон  України  від  02.06.2016  №1402-
VIII // Голос України. – 2016. – Від 16 липня.- № 133-132.
13.  Щодо  суддів:  незалежність,  ефективність  та  обов'язки:  рекоменд.
Комітету міністрів Ради Європи від 17.11.1994 р., № R (94)12 
                                    Підручники, навчальні посібники, монографії
1.  Актуальні  проблеми  судового  права  :  матеріали  міжнар.  наук.-практ.
конф., присвяч.. пам’яті проф. Івана Єгоровича Марочкіна (Харків, 30 жовт.
2015 р.) / редкол. Л. М. Москвич (голова) та ін. – Х. : Право, 2015.
2. Бабкова В. С. Міжнародні стандарти як джерела судового права України /
В. С. Бабкова // Право України. - 2015. – N 7. - С. 136-143.
3. Банчук О.А. Вимоги статті 6 Конвенції про захист прав і основних свобод
до процедури здійснення судочинства / О.А. Банчук, О.Р. Куйбіда. – К.: ІКЦ
“Леста”, 2005. – 116 с.
4.  Божко  В.  Аналіз  співвідношення  змісту  термінів  «засада»  і  «принцип»
крізь  призму  правових  позицій  Конституційного  Суду  України.  Вісник
Львівського університету. 2011. Вип. 54. С. 124-132 (Серія «Юридична»).
5. Бринцев В.Д. Стандарти правової держави: втілення у національну модель
організаційного забезпечення судової вла-ди: моногр. / В.Д. Бринцев. – Х.:
Право, 2010. – 464 с.



6. Бути суддею: професія чи покликання: навч. посібник / за ред. Д. Вона, Н.
Петрової,  І.  Зарецької.  –  К.:  Національна  школа  суддів  України,  Проект
«Справедливе правосуддя», 2015. – 216 с.
7. Веніславський Ф. Конституційний Суд України в механізмі забезпечення
стабільності  конституційного  ладу  /  Ф.  Веніславський  //  Вісник
Конституційного Суду України. - 2010. - № 2. - С. 130-137.
8. Висновки моніторингу незалежності суддів – 2011 //  Вісник Верховного
Суду України. – 2011. - № 12. – С. 5-8.
9.  Городовенко  В.  В.  Принципи  судової  влади:  монографія  /  В.  В.
Городовенко. – Х.: Право, 2012. - 448 с.
10.  Городовенко  В.  В.  Проблеми становлення  незалежної  судової  влади  в
Україні: Монографія. — К.: Фенікс, 2007. – 224 с.
11. Дженіс М. Європейське право у галузі прав людини: джерела і практика
застосування: пер. з англ. / М. Дженіс, Р. Кей та Е. Бредлі. – К.: АртЕк, 1997.
– 624 с.
12.  Документи  Консультативної  ради  європейських  суддів:  упоряд.  А.  О.
Кавакін. – К.: Ін Юре, 2015. – 772 с.
13. Дудаш Т. Юридична природа рішень Європейського Суду з прав людини:
загальнотеоретичний аспект / Т. Дудаш // Право України. – 2010. – №2. – С.
173–179.
14. Закон України «Про судоустрій і статус суддів». Науково-практичний Н
34 коментар. Станом на 1 липня 2018 р. /за зар. ред. Прилипка С.М. та ін., за
заг. ред. Дрозд О.Ю., Москаленко О.В., Носач А.В. –.К. : Видавничий дім
«Професіонал», 2018. -791
15. Казакевич П. В. Статус Вищої кваліфікаційної комісії суддів України / П.
В. Казакевич // Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. – 2013.
- № 1. – С. 38-42.
16. Курило О. М. Проблеми організації  роботи апеляційного суду області:
монографія / О. М. Курило ; НУ ЮАУ, Апеляц. суд Харків. обл. - Х. : Юрайт,
2013. - 256 с.
17. Курс цивільного процесу: підручник / В. В. Комаров, В.А. Бігун, В. В.
Баранкова та ін.; за заг. ред. В. В. Комарова. – Х.: Право, 2011. - 1352 с.
18. Лапкін А. В. Організація судових та правоохоронних органів України у
схемах: навч. посіб. / А. В. Лапкін. – Х.: Пра-во, 2016.– 136 с.
19. Лапкін А. В. Судове право України: навч. посіб. у схемах / А. В. Лапкін. –
Х. : Право, 2016. – 148 с.
20. Лобойко Л. Концепція судового права у контексті судового захисту прав і
свобод / Л. Лобойко, О. Шило // // Право України. – 2015. - № 3. – С. 60-70.



21.  Москаленко  О.В.  Органи  досудового  слідства  у  світлі  нового
Кримінального процесуального кодексу України.   Збірник наукових праць
Харківського  національного  педагогічного  університету  імені
Г.С.Сковороди. «Право». – 2014. – Вип.22. – С.67-74. 
22. Москаленко О.В.   Щодо змісту засади розумних строків у кримінальному
судочинстві.  Збірник  наукових  праць  Харківського  національного
педагогічного університету  ім. Г. С. Сковороди. -  Серія «Право». – Х., 2015.
– Вип. 23. – С. 124-128.
23. Москаленко О.В.   Принцип диспозитивності у кримінальному процесі
України. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного
університету імені Г.С.Сковороди «Право». Випуск №24, 2016р. С.164-169.
24.  Москаленко  О.В.  Підтримання  публічного  обвинувачення  в  суді  –
основна  кримінально-процесуальна  функція  прокурора.  Наукові  праці
Національного  університету  «Одеська  юридична  академія»,  том  XXI
(2018).С. 78-83.
25. Москвич Л. Судове право: крок від теорії до галузі права / Л. Москвич //
Право України. – 2015. - № 3. – С. 18-25.
26.  Москвич  Л.М.  Ефективність  судової  системи:  концептуальний  аналіз:
моногр. / Л.М. Москвич. – Х.: ФІНН, 2011.– 384 с.
27.  Москвич  Л.М.  Правовий  статус  носіїв  судової  влади  в  Україні
(професійні  судді,  народні  засідателі,  суд  присяжних):  моногр.  /  Л.М.
Москвич, С.О. Іваницький, І.О. Русанова. – Х.: ФІНН, 2009. – 488 с.
28. Москвич  Л.М.  Типологія  судових  систем.  Проблеми  законності:
академ. зб. наук. пр. / відп. ред. В.Я. Тацій. Харків, 2011. Вип. 114 С. 184.
29. Назаров І. Джерела судового права / І. Назаров // Пра-во України. – 2015.
- № 3. – С. 53-59.
30.  Назаров  І.В.  Судові  системи  країн  Європейського  Союзу  та  України:
генезис та порівняння:/ І.В. Назаров. – Х.: ФІНН, 2011. – 432 с.
31.  Науково-практичний  коментар  Кримінального  процесуального  кодексу
України. Зразки процесуальних документів у кримінальному провадженні. За
заг.  ред.  Лошинського  М.В.  та  ін.,  За  заг.  ред.  Іншин  МІ.,  Лазур  Я.В.,
Москаленко О.В. ВД «Професіонал» Київ. 2018. С. – 1280.
32.  Овчаренко  О.  М.  Теоретико-прикладні  проблеми інституту  юридичної
відповідальності судді: моногр. / О. М. Овчаренко.– Х.: Юрайт, 2017. – 624 с.
33. Організація судових та правоохоронних органів: навч.посіб.: у 2 ч./ Л.М.
Москвич, І.В. Назаров, О.О. Овсяннікова та ін.; за ред. Л.М. Москвич. – Х.:
Право, 2016.



34. Пошва Б. М. Судова влада в Україні як гарантія міжнародних стандартів
захисту  прав  людини  /  Б.  М.  Пошва  //  Бюлетень  Міністерства  юстиції
України. - 2015. - № 2. - С. 5-26.
35. Правові висновки Верховного суду в господарському судочинстві після
реформи  правосуддя.  Упорядники:   Ганечко  О.М.,  Короткиї  А.Ю.,
Москаленко О.В. – К. : «Центр учбової літератури», Київ. 2019. С. - 548.
36. Правові  висновки  Верховного  суду  в  цивільному  судочинстві  після
реформи правосуддя. Упорядники : Бабич Н.О., Єпель О.В., Москаленко О.В.
– К «Центр учбової літератури», Київ. 2019. С. – 596.
37.  Правові висновки Верховного суду в адміністративному судочинстві
після  реформи  правосуддя.  Упорядники  :  Дніпров  О.С.,   Єпель  О.В.,
Москаленко О.В. – К «Центр учбової літератури», Київ. 2019. С. – 548.
38.  Прилуцький  С.  Судове  право  як  концептуальна  основа  судової  влади
України / С. Прилуцький // Право України. – 2015. - № 3. – С. 26-41.
39. Прокопенко Б. О. Добір кандидатів на посаду судді:  монографія,  Б.  О.
Прокопенко. – Х.: Право, 2016. – 208 с.
40. Рємєскова Ю. О. Судова влада в системі поділу влади: монографія / Ю. О.
Рємєскова ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. - Харків : Право, 2014. - 192 с.
41.  Рішення  Європейського  суду  з  прав  людини  2016-2018.
Упорядники :Губська О.А., Іншин М.І., Москаленко О.В.  – К.: Р 57 «Центр
учбової літератури», Київ. 2019. С. – 704.
42.  Самсін  І.  Л.  Судова  реформа:  актуалізація  проблем  статусу  суддів  та
судоустрою України: історико-правовий нарис: [монографія / І. Л. Самсін. –
Харків: ФІНН. – 2012. – 224 с.
43. Судова влада : монографія / І. Є. Марочкін, Л. М. Москвич, І. В. Назаров
та ін. ; за заг. ред. І. Є. Марочкіна.– Х. : Право, 2015. – 792 с.
44.  Судоустрій  України:  підручник/С.В.  Ківалов,  Ю.Є.  Полянський,  М.В.
Косюта, В.В. Долежан; за ред. С.В. Ківалова. К.: Юрінком Інтер, 2011. -384 с.
45. Юревич І. В. Єдність судової влади: монографія / І. В. Юревич; НЮУ ім.
Я. Мудрого. - Харків: Право, 2014. - 264 с.
46.  О.М.Ярошенко,  О.Є.Луценко  Правові  позиції  та  висновки  Верховного
Суду України та Великої Палати Верховного Суду щодо вирішення трудових
спорів: Харків «Юрайт» 2019. С. - 194.
                                                            Інтернет-ресурси
Сайт Судова влада - http://court.gov.ua
Сайт Вищої кваліфікаційної комісії суддів України - http://www.vkksu.gov.ua
Сайт Вищої ради правосуддя - www.vru.gov.ua/
Сайт Національної школи суддів - nsj.gov.ua
Сайт Ради Європи - http://www.coe.kiev.ua



Проект ЄС «Підтримка реформ у сфері юстиції» -
http://www.justicereformukraine.eu/uk/__

10. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ
ДИСЦИПЛІНИ/МОДУЛЯ

Комп’ютерний клас, програма Zoom, месенджер Telegram.


