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Реформи в сфері судочинства – складне та відповідальне завдання. 

Його виконання вимагає комплексного підходу, починаючи із впровадження 

конституційних засад, які визначають нормотворчу діяльність у сфері 

судочинства. Тож науковий аналіз та імплементація міжнародних стандартів 

у цій сфері законотворчої роботи — це перший крок. Але не єдиний, адже 

сам по собі факт наявності в національному законодавстві прогресивних 

демократичних норм ще не означає їх ефективне застосування на практиці. 

Закон загалом повинен бути не декларативним, а дієвим у його реалізації, 

шляхом нормативного тлумачення та активного застосування всіма 

суб’єктами правозастосовної діяльності, а особливо суддями при здійснення 

правосуддя.    

Тому розуміння глибинної суті тих чи інших міжнародних стандартів 

у сфері судочинства та добровільне, без примусу, слідування передбаченим 

ними правилам для всіх гілок влади та суспільства загалом – шлях 

до утвердження в Україні «Верховенства права». Визнані прогресивною 

міжнародною спільнотою багатовікові стандарти в сфері судочинства — 

принципи, рекомендації, правила, критерії – містяться в різноманітних 

за своєю правовою природою документах, мають різний рівень – 

загальносвітовий чи європейський. Ефективне їх застосування може мати 

визначально-прогресивне значення для  України, яка прагну до об’єднання із 

Європейською спільнотою.  

Мета навчальної дисципліни: отримання студентами знань про  

загальновизнані світові, так і європейські базові міжнародні стандарти 

у сфері судоустрою й суміжних правових інститутів, функціонування судової 

системи, здійснення правосуддя та боротьби з корупцією в судовій системі, 

отримання комплексного розуміння тих чи інших процесів та правил 

застосування конкретних рекомендацій на практиці. 



Прищепити магістрам практичні навички: застосування у будь-якій 

юридичній конструкції європейських стандартів судочинства; застосування 

до вирішення практичних задач категорійно-понятійного апарату доктрини 

європейських стандартів судочинства; використання понятійного інструмен-

тарію доктрини європейських стандартів судочинства до аналізу правової 

дійсності; знаходження належних та достатніх аргументів для обґрунтування 

необхідності утвердження європейських стандартів судочинства у 

практичній діяльності; визначати за окремими проявами та їх зовнішніми 

ознаками правову природу будь-якого суспільного явища; застосовувати 

Еталонні тести Венеційської комісії як мірило «Верховенства права». 

  

 


