
СУДОВІ СИСТЕМИ ТА ПОРІВНЯЛЬНЕ СУДОВЕ ПРАВО 
 

Мета курсу – формування у студентів загальних знань про існуючі світові 
моделі судоустрою, особливості побудови системи органів судової влади та 
механізму їх функціонування, а також сутнісні риси судового процесу залежно 
від типу правової системи. 

Міжпредметні зв’язки. Курс «Судові системи та порівняльне судове 
право» має безпосередній зв'язок із такими дисциплінами, як: адвокатська 
діяльність: міжнародний та національний аспекти; альтернативні способи 
вирішення спорів; конституційні та міжнародні правові засади захисту прав 
людини. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність опанування системи класифікаційних ознак 
щодо типів судових систем та сутнісних характеристик кожного з них, 
особливостей судового процесу в країнах, що належать до континентальної, 
загальної, ісламської систем права, а також дослідження основних моделей 
правосуддя міждержавних інтеграційних об’єднань та існуючих у світі 
альтернативних механізмів вирішення правових спорів. 

Програмні результати навчання: 
знати: стан основних проблем науки судового права; зміст основних 

понять; сутність та функції судової влади в сучасному суспільстві; міжнародні 
стандарти правосуддя; загальні риси організації судової системи та здійснення 
судочинства в країнах, що належать до систем континентального, загального та 
ісламського права; види та особливості спеціалізованої юстиції; основні моделі 
правосуддя міждержавних інтеграційних об’єднань; види судових проваджень, 
їх характерні властивості; види судової практики та її значення у відповідній 
правовій системі; альтернативні практики розв’язання правових суперечок; 
вплив процесів глобалізації на практику організації та функціонування судових 
систем; 

вміти: правильно розуміти та тлумачити зміст міжнародно-правових 
документів у сфері правосуддя; системно тлумачити положення законодавства 
щодо організації та функціонування судової влади; виокремлювати необхідні 
критерії для класифікації сучасних судових систем; вільно орієнтуватися в 
особливостях організації судової системи та здійснення судочинства відповідно 
до певної правової системи; виокремлювати системні взаємозв’язки та способи 
реалізації міжнародних стандартів правосуддя у різних країнах. 

володіти: понятійно-категоріальним апаратом нормативних і 
доктринальних джерел щодо судоустрою. 

Змістове наповнення дисципліни: 
Історія становлення та діяльність центральних органів юстиції України. 

Історія становлення та розвитку органів та установ юстиції в Україні. Правові 
основи діяльності, повноваження та організації Міністерства юстиції України. 
Територіальні органи Міністерства юстиції України. 

Судові системи світу. Судова система у США. Судова система в 
Німеччині та Австрії. Система інституцій у Франції. Судова система в Італії. 
Судова система в Іспанії. Судова система у Великій Британії і Канаді. Судова 
система в Індії. Судова система в Японії. 



Порівняльне судове право. Процесуальне право України. Процесуальне 
право Німеччини та Франції. Процедура розгляду справ у судах Англії. 
Процедура розгляду справ у судах США та Канади. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний обсяг 
– 120 годин, у т.ч. – 60 годин аудиторних занять і 60 годин – самостійна та 
індивідуальна робота. 

Форма семестрового контролю: залік. 

 


