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«СУДОВІ СИСТЕМИ ТА 

ПОРІВНЯЛЬНЕ СУДОВЕ 

ПРАВО» 

 

Спеціальність: 

293 Міжнародне право 

 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового 

переліку 

Семестр Осінній семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Загальні закономірності становлення, функціонування та розвитку 

судових систем країн світу (особливу увагу приділяється країнам 

англосаксонської та континентальної системи права). При цьому 

ключову роль присвячується судовій системі України її 

особливостям та структурі в контексті її порівняння з іншими 

судовими системами. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

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. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 
 дізнатися про стан основних проблем науки судового права;  

 знати зміст основних понять;  

 знати сутність та функції судової влади в сучасному суспільстві; 

 вивчити міжнародні стандарти правосуддя;  

 опанувати загальні риси організації судової системи та 

здійснення судочинства в країнах, що належать до систем 

континентального, загального та ісламського права;  

 розрізняти види та особливості спеціалізованої юстиції; основні 

моделі правосуддя міждержавних інтеграційних об’єднань; види 

судових проваджень, їх характерні властивості;  

 знати 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.  

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої 

освіти набуває наступних компетентностей: 

 здатність правильно розуміти та тлумачити зміст міжнародно-

правових документів у сфері правосуддя;  

 здатність системно тлумачити положення законодавства щодо 

організації та функціонування судової влади;  

– здатність виокремлювати необхідні критерії для класифікації 

сучасних судових систем; вільно орієнтуватися в особливостях 

організації судової системи та здійснення судочинства відповідно 

до певної правової системи;  

–здатність виокремлювати системні взаємозв’язки та способи 

реалізації міжнародних стандартів правосуддя у різних країнах. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Судові системи як предмет порівняльного 

судового права. Формування та розвиток інституту суду в 

континентальній системі права. Судова система України. Судова 



система Федеративної Республіки Німеччини (ФРН). Судова 

система Франції. Формування та розвиток інституту суду в системі 

загального права. Судова система Великої Британії. Судова 

система США. Модель судової системи в системі ісламського 

права. Судова система Туреччини. Судові системи держав СНД. 

Моделі правосуддя міждержавних інтеграційних об’єднань 

Види занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Методи навчання: бізнес-кейси, навчальні дискусії, ділові ігри, 

мозкова атака, підготовка есе 

Форми навчання: денна  

Пререквізити Теорія держави і права; порівняльне конституційне право. 

Пореквізити Знання з судових систем та порівняльного судового права можуть 

бути використані при написанні кваліфікаційної роботи 

 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Бут І. О. Наукові погляди на правову природу 

третейського суду / І. О. Бут // Правове життя сучас. 

України: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 

присвяченої ювілею акад. С. В. Ківалова (16-17 трав. 2014 

р.): у 2-х т. / Нац. ун-т “Одес. юрид. акад.”; Півден. регіон. 

центр Нац. акад. прав. наук України. – Одеса : Юрид. літ., 

2014. – Т. 1. – С. 416-419.  

2. Буткевич В. Європейський суд з прав людини й проблеми 

вдосконалення судової системи України / В. Буткевич // 

Проблеми застосування міжнар. стандартів у прав. 

системі України / Юрид. фірма “Салком”; Наук.-аналіт. 

центр. – Київ: Юрид. практика, 2013 = Issues of application 

of international legal standards in the legal system of Ukreine. 

– С. 359-379.  

3.  Галицкий И. Система международных судебных 

учреждений : от Международного суда ООН до 

Европейского суда по правам человека (юрисдикция, 

подсудность, процесс и процедура) / И. Галицкий // Юрид. 

газета. – 2013. – № 10 (5 берез.). – С. 41-43. 

4.  Городовенко В. В. Принципи судової влади : монографія / 

В. В. Городовенко ; Нац. ун-т “Юрид. акад. України ім. Я. 

Мудрого”. – Харків : Право, 2012. – 448 с. 

5. Евсеев А. П. Верховный Суд Соединенного Королевства: 

становление : монография / А. П. Евсеев; Нац. ун-т 

“Юрид. акад. Украины им. Я. Мудрого”. – Харьков : 

Юрайт, 2014. – 184 с.  

6. Європейський суд з прав людини. Організація, процедура, 

правила звернення. – Київ : Вид. Дім “Ін Юре”, 2000. – 16 

с.  

7.  Зайчук О. В. Медіація як демократичний та ефективний 

спосіб вирішення спорів: європейські норми і досвід та 

українська перспектива : (міжнародна конференція по 

виконанню проекта “Медіація як процедура врегулювання 

спорів шляхом досягнення консенсусу”) / О. В. Зайчук, А. 

Є. Санченко // Бюл. М-ва юстиції України. – 2010. – № 12. 

– С. 137-141. 

Репозитарій НАУ: 



1. Харланова А.С. Інститут мирових суддів за судовою 

реформою 1864 р. / А.С. Харланова // Теорія та історія 

держави і права, історія політичних і правових учень, 

філософія права: матеріали підсумкової науково-практичної 

конференції ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт, 12 квітня 2019 р. – Київ: НАУ, 2019. – С. 

68-71. https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39452 

2. Череватюк, В.Б. Лисенко, О.М. СУДОВИЙ ПРЕЦЕДЕНТ: 

ПЕРСПЕКТИВИ В УКРАЇНІ. Людина, суспільство, 

держава: правовий вимір в сучасному світі: [Матеріали ІV 

Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 

Національний авіацій- ний університет, 27 лютого 2014 р.] 

711 с. https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/10976 

 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторний фонд Факультету міжнародних відносин (7 корпус), 

навчальна лабораторія міжнародного права і порівняльного 

правознавства, яка оснащена сучасною комп’ютерною технікою та 

обладнанням для проведення лекційних і практичних занять 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Екзамен, письмово  

Кафедра Кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства 

Факультет Факультет міжнародних відносин 

Викладач(і) 

КІБЕЦЬ ДАР’Я ВІКТОРІВНА 

Посада: старший викладач кафедри міжнародного права та 

порівняльного правознавства ФМВ 

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук 

Вчене звання:  

Профайл викладача: 
http://fmv.nau.edu.ua/structure/department_ua/k_mppp/sklad/ 

Тел.: 406-77-89 

E-mail: kafedra.mp.nau@gmail.com 

Робоче місце: 7.315 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну  
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