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1 .  В С Т У П  
 
Сучасна доктрина права обумовлює потребу у створенні 

не лише науки судового права, а й комплексної галузі права на 
основі уніфікації положень, які об’єднують питання судового 
захисту прав та інтересів особи. При цьому судове право не по-
глинає і не змінює процесуальні галузі, воно функціонує при 
повному розвитку всіх діючих галузях процесуального права.  

Судове право – це частина публічного права, що вклю-
чає в себе загальні положення процесуальних галузей права як 
основну її складову та суміжних галузей матеріального права, 
які містять положення, що застосовуються в процесі судочинс-
тва. Практичне значення судового права полягає в тому, що до-
сліджувані нею суспільні відносини настільки зближують галу-
зі процесуальних галузей права між собою і з судоустроєм, що 
актуально звучить ідея про кодифікування судового права в 
окремому правовому акті. 

В процесі викладання і самостійного вивчення навчаль-
ної дисципліни «Судове право» на основі комплексного підходу 
до учбового процесу вирішуються такі завдання:  

(1)  практичні – розуміння змісту судово-правових 
відносин, уміння пояснити статус кожного з їх учасників, про-
гнозувати успішність взаємодії між ними за певних умов, уміти 
системно тлумачення положення судоустрійного та процесуа-
льного законодавства, розуміння змісту та практичне застосу-
вання основних засад судового провадження; 

(2) освітні – засвоєння мети і змісту науки судового 
права, знання загальної концепції судового права, розуміння 
взаємообумовленої єдності матеріального, процесуального пра-
ва та засад судоустрою; 

(3) виховні – формування наукового світогляду, на-
працювання переконання в необхідності в уніфікації положень, 
які об’єднують питання судового захисту прав і інтересів особи.  
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2 .  З М І С Т  
 
Т е м а  1. ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ, СИСТЕМА  
ТА ДЖЕРЕЛА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«СУДОВЕ ПРАВО» 
 

Предмет, об’єкт і система навчальної дисципліни  
«Судове право» та її співвідношення з іншими юридичними ди-
сциплінами. Завдання навчальної дисципліни «Судове право». 
Методологія дослідження судового права. Джерела навчальної 
дисципліни «Судове право». Основні поняття навчального кур-
су «Судове право». Поняття та концептуальні засади судової 
політики.  

 
 
Т е м а  2. ФОРМУВАННЯ ПРАВОВИХ ІДЕЙ  

СУДОВОГО ПРАВА 
 

Історичний екскурс становлення судочинства. Сучасні 
види судочинства, їх взаємозв’язок. Формування правових ідей 
про судове право у XIX – XX ст. Предмет судового права. Спів-
відношення судової  влади і судового права. Основні засади су-
дового права. 

 
 

Т е м а  3. ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ СУДОВОЇ ВЛАДИ 
 
Правова та соціальна сутність інституту судової влади. 

Судова влада в системі поділу влад. Судова влада як елемент 
державного механізму. Взаємовідносини судової влади з орга-
нами законодавчої та виконавчої влади. Судова влада і грома-
дянське суспільство. Суд і права людини. Становлення інститу-
ту судової влади в Україні.  
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Т е м а  4. СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА  
СУДОВОЇ ВЛАДИ 

 
Генеза інституту судової влади. Історичні типи організа-

ції і здійснення судової влади. Поняття та сутність судової вла-
ди: межі та форми її здійснення. Регулювання судової влади: 
обсяг та тенденції. Загальні та специфічні ознаки судової влади. 
Органи судової влади. Суд як суб’єкт владних відносин.  

 
 
Т е м а  5. ПРИНЦИПИ СУДОВОЇ ВЛАДИ 

 
Поняття принципів судової влади, їх система та значен-

ня. Загальна характеристика інституціональних, судоустрійних 
і судочинних принципів судової влади.  

 
 

Т е м а  6. ФУНКЦІЇ СУДОВОЇ ВЛАДИ 
 
Поняття функцій судової влади. Особливості станов-

лення функцій судової влади в Україні. Порівняльно-правовий 
аналіз функцій судової влади в країнах романо-германської та 
англо-саксонської правової сім’ї. Змістовний аналіз функцій 
судової влади в Україні. 

 
 

Т е м а  7. АКТИ СУДОВОЇ ВЛАДИ 
 
Поняття акту судової влади. Правова природа, юридич-

на сила актів судової влади. Види актів судової влади. Вимоги 
до актів судової влади. Складання та проголошення актів судо-
вої влади. Обов’язковість актів судової влади. Преюдиція рі-
шень вищих судів. Контроль за виконанням актів судової влади. 
Доступ до судових рішень. 

Сутність судової практики як засобу правового регулю-
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вання, форми її прояву, теоретичне та практичне значення. Судо-
ва практика як джерело права. Судовий прецедент. Правові по-
зиції конституційного суду як форма суддівської правотворчості.  

 
 

Т е м а  8. СУДОВА СИСТЕМА ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНА 
ФОРМА СУДОВОЇ ВЛАДИ 

 
Поняття судової системи. Ознаки судових систем. 

Принципи побудови судових систем. Особливості організації 
судових систем в романо-германській та англо-американських 
правових системах. Особливості побудови судових систем в 
унітарних та федеративних державах. Міжнародні стандарти 
організації і функціонування судових систем. 

Суд як складовий елемент судової системи. Правовий 
статус суду. Особливості побудови взаємовідносин суду з орга-
нами інших гілок влади. 

  
 
Т е м а  9. СУДОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ 

 
Становлення судової системи України та її реформуван-

ня відповідно до європейських стандартів. Ознаки судової сис-
теми України. Принципи побудови судової системи України. 
Гілки судової системи України. Рівні судової системи України. 
Поняття та види судових інстанцій. Порядок та підстави утво-
рення та ліквідації судів. Склад суду. Порядок та умови, що 
впливають на формування складу суду. Порядок призначення 
на адміністративні посади у судах.  

 
 

Т е м а  10. СУДИ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ 
 
Види та призначення судів першої інстанції. Принципи 

визначення підсудності справ судам. Суди першої інстанції в 
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Україні. Місцевий суд – перший рівень судової системи судів 
загальної юрисдикції. Види і склад місцевих судів. Компетенція 
місцевого суду. Повноваження голови місцевого суду. Особли-
вості провадження справи в суді першої інстанції. Організація 
роботи апарату місцевого суду.  

 
 
Т е м а  11. СУДИ ЖАЛОБНОЇ ІНСТАНЦІЇ 

 
Право на оскарження судового рішення. Різновиди про-

цедур оскарження судових рішень. Сутність апеляційного, ка-
саційного, наглядового, ревізійного провадження. Організацій-
не забезпечення реалізації права на оскарження судового рі-
шення в Україні. Апеляційні суди – другий рівень судової сис-
теми судів загальної юрисдикції. Види і склад апеляційних су-
дів. Компетенція апеляційних судів. Повноваження голови апе-
ляційного суду. Особливості судового провадження в апеляцій-
ній інстанції. Організація роботи апарату апеляційного суду. 

 
 

Т е м а  12. ПРАВОВИЙ СТАТУС  
НАЙВИЩОГО СУДУ КРАЇНИ 

 
Поняття та особливості централізованої та децентралі-

зованої судової системи. Різновиди та призначення найвищого 
суду країни. Проблеми розв’язання колізій між судовими юрис-
дикціями та забезпечення єдності судової практики. 

Верховний Суд України – найвищий судовий орган у 
системі судів загальної юрисдикції. Склад і компетенція Верхо-
вного Суду України. Право на перегляд справи Верховним Су-
дом України. Голова Верховного Суду України: його повнова-
ження та порядок обрання. Пленум Верховного Суду України 
склад, повноваження та порядок її роботи. Організація роботи 
апарату Верховного Суду України. Науково-консультативна 
рада та офіційне друковане видання Верховного Суду України. 
Юридична сила рішень Верховного Суду України. 
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Т е м а  13. КОНСТИТУЦІЙНА ЮРИСДИКЦІЯ 
 
Світові моделі конституційної юрисдикції. Компетенція 

(юрисдикція) органів конституційного судочинства. Завдання,  
принципи діяльності і правової природи Конституційного Суду 
України. Порядок формування, склад і структура Конституцій-
ного Суду України. Колегії суддів Конституційного Суду Укра-
їни, порядок їх утворення та повноваження. Акти Конституцій-
ного Суду України.  

 
 
Т е м а  14. ПРАВОВИЙ СТАТУС НОСІЇВ  

СУДОВОЇ ВЛАДИ 
 

Професійні судді – посадові особи судової влади. По-
няття та зміст правового статусу суддів. Принцип єдності ста-
тусу суддів. Права, обов’язки та повноваження суддів. Порядок 
набуття статусу судді. Становлення інституту кандидата на по-
саду судді. Вимоги до кандидатів на посади суддів. Процедура 
зайняття посади судді суду загальної юрисдикції. Процедура 
набуття статусу судді Конституційного Суду України. Підстави 
та процедура припинення статусу судді. Дисциплінарна відпо-
відальність суддів.  

Форми участі народу у здійсненні судочинства. Право-
вий статус народних засідателів, присяжних. Інші світові моде-
лі залучення представників народу до здійснення судочинства. 

Перспективи запровадження в Україні інституту миро-
вих суддів. 

 
 
Т е м а  15. ОРГАНИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ 
ФУНКЦІОНУВАННЯ СУДОВОЇ ВЛАДИ 

 
Поняття організаційного забезпечення діяльності судів. 

Система органів, що здійснюють кадрове, фінансове, інформа-
ційно-методичне забезпечення судів. Правовий статус Вищої 
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кваліфікаційної комісії суддів, Державної судової адміністрації, 
Вищої ради юстиції, органів суддівського самоврядування. Ме-
ханізм фінансування судів.  

 
 

Т е м а  16. СУДОВІ ПРОЦЕДУРИ 
 
Поняття та характерні особливості юрисдикційного 

процесу. Поняття, види, ознаки судових процедур. Предмет су-
дової юрисдикції. Критерії «належної судової процедури». Ор-
ганізаційні форми судової процедури: одноосібний та колегіа-
льний розгляд справи судом. Принципи судового провадження. 

 
 
Т е м а  17. СУДОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ 

 
Поняття та принципи судового управління. Система ор-

ганів судового управління. Правовий статус осіб, що займають 
адміністративні посади в судах. Вироблення єдиної стратегії 
розвитку судової системи, механізми забезпечення єдності су-
дової системи та судової практики. Удосконалення управління 
судом: узгодження та координація роботи голови суду та керів-
ника судового апарату. 

 
 

Т е м а  18. ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
СУДОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

 
Проблеми формування цілісної концепції ефективної 

судової системи. Критерії ефективності судової системи. Світо-
ві моделі оцінки якості функціонування суду. Напрямки удо-
сконалення функціонування судової системи. Судовий кодекс. 
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