
Анотація на вибіркову дисципліну 

СУДОВІ СИСТЕМИ ТА ПОРІВНЯЛЬНЕ СУДОВЕ ПРАВО 

Мета курсу отримання здобувачами вищої освіти знань про сучасні 
судові системи розвинутих держав (України, ФРН, Франції,  Англії, США) та 
організаційні структури реалізації судової влади. Вивчення 
загальнотеоретичних засад основних судових систем і порівняльного судового 
права; аналіз джерельної першооснови судоустрою і статусу суддів України та 
зарубіжних країн;  визначення особливостей сучасного етапу розвитку судової 
системи України та напрямів її реформування. 

Міжпредметні зв’язки. Курс «Судові системи та порівняльне судове 
право» має безпосередній зв’язок із такими дисциплінами, як: міжнародне 
право, порівняльне кримінальне право та процес, порівняльне цивільне право 
та процес. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей, як вміння формулювати ключові поняття та тлумачити 
зміст національного законодавства та міжнародного права; здатності 
прогнозувати напрями розвитку судово-правової реформи в Україні, здатності 
аналізувати способи та чинники ефективності механізму імплементації 
міжнародно-правових норм на національному рівні. 

Програмні результати навчання: 
 знати: методологію, цілі та завдання порівняльного судового права; 
основні поняття, інститути, загальні теоретичні положення та систему  курсу;  
основні нормативно-правові акти, що складають першооснову судоустрою та 
статусу суддів  України, ФРН, Франції,  Англії, США; роль, зміст, принципи 
судової влади та правосуддя; побудову судової системи та структуру судової 
ієрархії; засади забезпечення функціонування судових органів; форми та 
засади участі народу в здійсненні правосуддя; механізми і наслідки прийняття, 
перегляду та оскарження судових рішень; міжнародні загальновизнані 
стандарти щодо правосуддя та прогресивний досвід зарубіжних країн; 
напрями та засади реалізації судово-правової реформи в Україні; 

вміти: користуватися обсягом знань з курсу, володіти понятійним 
апаратом юриспруденції, загальнонауковою і правничою методологією; 
складати цілісне уявлення про основні сучасні судові системи і оцінювати їх 
корінні проблеми, надбання та тенденції розвитку; аналізувати нормативні 
акти про судоустрій різних правових систем та міжнародні стандарти у галузі 
правосуддя; проектувати правила застосування механізмів міжнародного 
права у здійсненні національного правосуддя, а також удосконалення судового 
механізму здійснення міжнародних норм;  

володіти: застосовувати набуті теоретичні знання та методологію 
порівняльного правознавства для розв’язання конкретних правових ситуацій, 
оскільки зазначені знання можуть стати необхідними у їх практичній 
діяльності за фахом спеціальності. 



Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4,5 кредити ЄКТС, загальний 
обсяг – 135 годин, у т. ч. – 50 годин аудиторних занять і 85 годин – самостійна 
та індивідуальна робота. 

Форма семестрового контролю: іспит. 


