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ПБРБДМОВА

Судоустрій України належить до циклу фундаментальних і профе- 
сійно-орієнтованих навчальних дисциплін, в якій вивчаються судо- 
устрійні засади функціонування судів України як органів судової влади, 
що здійснюють правосуддя, а саме: поняття, предмет, система, правові 
джерела та основні її категорії, принципи організації і діяльності судів, 
система судів України та статус суддів, народних засідателів та присяж
них, статус, завдання і повноваження Вищої кваліфікаційної комісії 
суддів України та Вищої Ради юстиції, поняття і завдання суддівського 
самоврядування, особливості забезпечення діяльності судів, види, мере
жа, склад та повноваження місцевих судів, апеляційних судів, вищих 
спеціалізованих судів, Верховного Суду України та Конституційного 
Суду України.

Правосуддя є змістовною та організаційною стороною судової вла
ди, яка в умовах розбудови України як правової демократичної дер
жави потребує реформування відповідно до європейських стандартів 
її функціонування. Саме тому метою навчальної дисципліни «Судоустрій 
України» є комплексне осмислення шляхів розвитку та вдосконален
ня вітчизняного судочинства, опанування теоретичного підгрунтя для 
практичних дій щодо розроблення та впровадження європейських гу
маністичних стандартів організації та функціонування судової гілки 
влади в Україні.

Навчальна дисципліна «Судоустрій України» грунтується на базі 
таких навчальних дисциплін, як теорія та історія держави і права, си
стема судових, правоохоронних та правозахисних органів та практики 
їх застосування судами, органами прокуратури, слідчими органами, 
адвокатами.

Вивчаючи судоустрій України, слід керуватися програмою навчаль
ної дисципліни, рекомендованими нормативними актами, навчальною 
та спеціальною літературою. У результаті вивчення курсу студенти мають:

— знати правові джерела та основні категорії навчальної дисциплі
ни «Судоустрій України»; принципи організації і діяльності судів; си
стему судів України та статус суддів; статус, завдання і повноваження 
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої Ради юстиції; 
поняття і завдання суддівського самоврядування; особливості забезпе
чення діяльності судів.

— уміти правильно тлумачити і застосовувати норми міжнародно
го та національного законодавства, самостійно поповнювати і поглиб
лювати свої знання, обгрунтовувати й відстоювати свою правову пози
цію, захищати права, свободи і законні інтереси громадян, юридичних 
осіб, інтереси держави і суспільства.

Навчальна дисципліна «Судоустрій України» поділяється на дві 
частини: загальну й особливу.

У Загальній частині підручника розглядаються основні, вихідні 
положення: поняття, предмет, система, правові джерела та основні ка
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тегорії навчальної дисципліни «Судоустрій України»; принципи орга
нізації і діяльності судів; система судів України та статус судців; ста
тус, завдання і повноваження Вищої кваліфікаційної комісії суддів 
України та Вищої ради юстиції; поняття і завдання суддівського само
врядування; особливості забезпечення діяльності судів.

На основі цих фундаментальних положень в Особливій частині 
підручника вивчаються види, мережа, склад, структура та повноважен
ня місцевих судів, апеляційних судів, вищих спеціалізованих судів, 
Верховного Суду України та Конституційного Суду України.

Вивчення курсу передбачає проведення лекцій, семінарських за
нять, індивідуальної роботи зі студентами. Для активізації процесу 
навчання застосовується також проведення семінарів-дискусій; метод 
мозкових атак для розгляду та обговорення проблемних та конфлікт
них ситуацій, пов’язаних із практичною юридичною діяльністю; кейс- 
метод з метою вирішення практичних завдань; презентації студентами 
реферативних досліджень; рольові ігри, направлені на закріплення та 
використання практичних навичок; а також банки візуального супро
водження, а саме друковані, кадаскопічні та мультимедійні матеріали.

Автори підручника висловлюють щиру подяку докторам юридич
них наук, професорам Ю. П. Аденіну, О. В. Капліній та професору 
І. Є. Марочкіну за рецензування підручника й висловлені слушні за
уваження та поради, які з вдячністю сприйняті та враховані у цьому 
виданні, а також колективу Національної школи судців України за 
сприяння у підготовці підручника до друку.
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Перелік скорочень

Вищий адміністративний суд України 
Вищий господарський суд України 
Вища кваліфікаційна комісія судців України 
Вища рада юстиції
Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних
і кримінальних справ
Верховний Суд України
Державна судова адміністрація
Європейський суд з прав людини
Загальна декларація прав людини
Закон України
Конвенція з захисту прав людини та основоположних свобод 
Конституційний Суд України
Міжнародний пакт про громадянські та політичні права 
Російська Федерація
Союз Радянських Соціалістичних Республік 
Українська Радянська Соціалістична Республіка


