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Програма навчальної дисципліни 
«Судові системи та порівняльне судове право»

Анотація

Становлення України як сучасної правової держави нерозрив-
не пов’язане з тривалим процесом формуванням судової влади, 
як основоположного елементу належного забезпечення та захисту 
основоположних прав людини та громадянина. Хоча необхідно від-
значити, що практичні результати судової реформи у нашій країні 
свідчать про їх ситуативний характер та дещо не системний підхід. 
Видається, що в даному випадку необхідно увагу присвятити набут-
тю глибоких фундаментальних знань стосовно специфіки та особли-
востей побудови судових систем та здійснення правосуддя в країнах 
континентальної та англосаксонської системи права. З метою запро-
вадження у нашу вітчизняну судову систему новел та використання 
позитивного досвіду зарубіжних країн у реформуванні окремих ла-
нок та інстанцій вітчизняної судової системи. За таких умов виникає 
необхідність на передній план виходить доцільність запровадження 
та вивчення курсу «Судові системи та порівняльне судове право» 
студентами вищих навчальних закладів.

Згідно з навчальним планом курс “Судові системи та порівняльне 
судове право” вивчають студенти денної форми навчання факульте-
ту міжнародних відносин Львівського національного університету 
ім. І. Франка протягом III семестру. Цей курс складається з лекцій, се-
мінарських занять та самостійної роботи, на яких студент в повній 
мірі черпає інформацію та оволодіває знаннями, які дають змогу йому 
зрозуміти сутність навчальної навчальної дисципліни. Семінари, 
практичні заняття проводяться після прочитання лекції з відповідної 
теми, до уваги береться те, що студент уже отримав певну інформацію 
та теоретичну підготовку. Під час семінарських, практичних занять 
студенти закріплюють, поглиблюють та удосконалюють теоретичні 
знання, котрі вони отримали на лекціях та під час самостійної під-
готовки. 

Метою вивчення курсу «Судові системи країн світу» є виявлення 
загальних закономірностей становлення функціонування та розвитку 
судових систем країн світу (особливу увагу приділяється країнам ан-
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глосаксонської та континентальної системи права). При цьому клю-
чову роль присвячується судовій системі України її особливостям та 
структурі в контексті її порівняння з іншими судовими системами.

Завданням навчальної дисципліни є:

 — формування у студентів розуміння понятійно-категоріального 
апарату;

 — набуття знать про судову владу, механізм противаг і стриму-
вань, судові системи країн англосаксонської та континентальної сис-
теми права;

 — отримання необхідних навичок щодо застосування отриманих 
знань для вирішення практичних завдань.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен знати:

 — історичні, національні та правові передумови завдяки яким 
були створені та розвивалися судові системи країнах континенталь-
ної та англосаксонської системи права

 — основні принципи побудови судових систем України та зару-
біжних країн;

 — особливості та специфіку здійснення правосуддя в нашій дер-
жав та зарубіжних країнах;

 — наявність проблем та їх вирішення у функціонуванні судових 
систем країн континентальної та англосаксонської системи права.

Після набуття теоретичних знань з даного предмета студент пови-
нен вміти:

 — застосовувати отримані знання для вирішення практичних за-
вдань, пов’язаних з процесом реформуванням вітчизняної судової 
системи;

 — оцінювати стан відповідності та належного функціонування ві-
тчизняної судової системи в порівнянні з судовими системами зару-
біжних країнах;

 — орієнтуватися в літературі за фахом.
З метою більш ефективного вивчення курсу аналізуються судові 

системи таких країн, як США, Великоританії, Франції, Німеччини та 
звичайно України. При цьому увага присвячується вивченню вищез-
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гаданих судових систем країн почергово, комплексно що забезпечує 
належну структуризацію а не крізь синхронного та асинхронного по-
рівняння. 

Курс «Судові системи та порівняльне судове право» складається з 
лекцій, семінарських занять та самостійної роботи. Тривалість як лек-
ції, так і семінару становить 2 академічні години. Семінарські заняття 
за організаційною формою базуються на вивченні теорії судової вла-
ди та аналізі відповідних рішень національних судів англосаксонської 
та континентальної системи права. Самостійна робота передбачає 
самостійне опрацювання студентами відповідного матеріалу, вклю-
чаючи ознайомлення із літературою на відповідну тему, проведення 
наукових досліджень та підготовку до дискусій на семінарах. 
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ПРОГРАМА КУРСУ

Тема №1. 
Предмет, система та завдання курсу «Судові системи

та порівняльне судове право»

Судові системи, як об’єкт дослідження порівняльного правознав-
ства. Порівняльне судове право, як наука та навчальна дисципліна. 
Необхідність вивчення порівняльного судового права на сучасно-
му етапі в процесі професійної підготовки юриста-міжнародника. 
Теоретико-правові аспекти методології дослідження порівняльного 
судового права. Порівняльне судове право, як об’єкт дослідження 
порівняльного правознавства.

Співвідношення курсу «Судові системи та порівняльне судове пра-
во» з іншими навчальними дисциплінами (порівняльне правознав-
ство, судові і правоохоронні органи України, порівняльне цивільне 
процесуальне право, порівняльне кримінальне процесуальне право, 
порівняльне адміністративне процесуальне право). Роль загальноте-
оретичних, історичних та галузевих юридичних наук у вивченні по-
рівняльного судового права. 

Система курсу навчальної дисципліни «Судові системи та порів-
няльне судове право». Теоретичні та прикладні аспекти даної дисци-
пліни. Огляд базових міжнародних правових актів, рішень національ-
них судів а також спеціальної літератури.

Тема № 2 
Судова влада та судова система України

Категорія «судове право» її юридичний зміст та ознаки. Сучас-
ний період розвитку вчення судового права. Поняття судової влади 
та її співвідношення з іншими гілками влади. Співвідношення по-
нять «судова влада», «судова система» та «суд». Основні функції су-
дової влади. Основні риси судової влади. Суд як орган судової вла-
ди. Основні ознаки судів, як державних органів. Правові механізми 
кадрового забезпечення судової влади: прямі вибори, «політичний 
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компроміс», самоорганізація судової влади. Правові форми органі-
зації судової влади.

Правосуддя — як спосіб реалізації судової влади. Поняття, озна-
ки та функції правосуддя. Принципи правосуддя та їх класифіка-
ція. Принцип законності. Здійснення правосуддя виключно судами. 
Принцип рівності всіх громадян перед законом та судом. Принцип 
гласності судового процесу. Принцип національної мови судочин-
ства. Принцип обов’язковості судових рішень. Принцип колегіально-
го й одноособового розгляду справ. Принцип змагальності. Принцип 
самостійності та незалежності судів. 

Поняття, ознаки та особливості судової системи України. Судова 
ланка та судова інстанція: поняття та співвідношення. Система прин-
ципів побудови судової системи та їх характеристика. Загальна харак-
теристика основних принципів побудови судової системи України: 
принцип єдності, принцип територіальності, принцип спеціалізації, 
принцип інстанційності та ієрархічності, принцип доступності суду. 
Структура судової системи України: місцеві суди в Україні, апеля-
ційні суди в Україні, вищі спеціалізовані суди в Україні, Верховний 
суд України. Місце та роль Конституційного суду в судовій системі 
Україн и.

Тема № 3 
Судова система США

Вплив англійського права на становлення та розвиток судової 
системи США. Конституційно-правові засади закріплення функці-
онування та розвитку судової системи США. Структура судової сис-
теми США та її дуалістичний характер. 

Федеральні суди загальної юрисдикції та їх місце в судовій системі 
США. Порядок розгляду справ, склад та структура судів першої ін-
станції (федеральних районних судів) в США. Окружні федеральні 
апеляційні суди США та їх місце в судовій системі США. Апеляційний 
суд федерального округу: склад, структура компетенція. Федеральний 
претензійний суд (United States Court of Federal Claims) та його міс-
це в судовій системі США. Верховний суд США, як найвищий орган 
правосуддя. Склад, структура та порядок розгляду справ Верховним 
судом США. Конституційна юрисдикція Верховного суду США. Апе-
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ляційна юрисдикція Верховного суду США. Місце Верховного суду в 
конституційному механізмі політичної влади США.

Особливості побудови судових систем окремих штатів. Судові сис-
теми окремих штатів: двоступінчаста система та трьохступінчаста 
система. Організація та розгляд справ судомами присяжних в США. 
Суди спеціалізованої юрисдикції та їх місце в судовій системі США. 
Сімейні суди та розгляд справ про побутове насильство в сімї. Суди 
для вирішення конкретних справ. Суди по справах щодо наркотичних 
засобів.

Тема № 4
Судова система Англії

Передумови та правові засади побудови судової системи Вели-
кобританії. Загальна характеристика судоустрою Великої Британії. 
Закон «Про конституційну реформу» 2005 р. та його вплив на ре-
формування судової системи Великобританії. Порядок організації 
та розгляду трибуналами як найнижчими ланками в судовій системі 
Англії. Структура трибуналів першого рівня (First-Tier Tribunal) та 
їх місце в судовій системі Англії. Високий трибунал (Upper Tribunal) 
та його місце в судовій системі Англії. Палата адміністративних апе-
ляцій. Палата по питаннях надання притулку та міграції. Палата по 
земельних питаннях. Палата щодо податкових питань. Магістратські 
(мирові) суди Англії: склад, структура та юрисдикція. Суди графств 
Англії: склад, юрисдикція та порядок розгляду справ. 

Внутрішня структура та особливості розгляду справ судами другої 
ланки Англії. Суд Корони ( Crown Court) та його місце в судовій сис-
темі Англії. Структура, юрисдикція та порядок розгляду справ Судом 
Корони. Високий суд правосуддя (High Court of Justice) та його місце 
в судовій системі Англії. Структура Високого суду правосуддя: відді-
лення королівської лави (Суд щодо розгляду морських справ, Комер-
ційний суд, Адміністративний суд, Торгівельний суд); канцлерське 
відділення (Суд у справах компаній, Патентний суд); відділення щодо 
розгляду сімейних справ. Апеляційний суд Англії: структура, юрис-
дикція та порядок розгляду справ. Історія створення, функціонуван-
ня та компетенція Судового комітету Таємної ради Великобританії.

Верховний суд Великобританії як найвищий судовий орган в судо-
вій системі. Порядок створення, становлення та функціонування Вер-
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ховного суду Великобританії. Склад, структура, юрисдикція та поря-
док розгляду справ Верховним судом Великобританії. Рішення Суду 
ЄС та його застосування національними судовими органами Велико-
британії. Місце Палати лордів в судовій системі та її повноваження до 
проведення судової реформи у Великобританії. Порядок та процедура 
розгляду судових справ в Палатою лордів. Суди спеціалізованої юрис-
дикції Англії: військові суди, сімейні суди, молодіжні суди.

Тема № 5
Судова система Франції

Загальна характеристика судової системи Франції: суди загаль-
ної юрисдикції та адміністративні суди. Особливості побудови та 
організації функціонування судів загальної юрисдикції Франції. 
Трибунали малої та трибунали великої інстанцій як перша ланка су-
дової системи Франції. Структура трибуналів малої інстанції Фран-
ції: поліцейські трибунали, палата спрощеного цивільного процесу, 
суд у справах опіки. Склад, юрисдикція та порядок розгляду справ 
трибуналами малої інстанції Франції. Структура трибуналів вели-
кої інстанції: виправні трибунали, суд у справах неповнолітніх, суд 
у патентних справах, палати з цивільних справ, дисциплінарна па-
лата. Склад, юрисдикція та специфіка розгляду справ трибуналами 
великої інстанції Франції. Слідчі судді трибуналів великої інстанції 
та їхня роль під час розгляду кримінальних справ. Судді у справах 
неповнолітніх та судді у справах виконання покарань трибуналів ве-
ликої інстанції та їх компетенція.

Апеляційні суди як суди другої ланки судової системи Франції. 
Структура апеляційних судів Франції: палати з кримінальних справ, 
палати з цивільних справ, палати з комерційних справ, палати з со-
ціальних справ, палати зі справ неповнолітніх, палати у справах ви-
конання рішень. Склад, юрисдикція та порядок розгляду справ апе-
ляційними судами Франції. Особливості та специфіка розгляду справ 
судом асизів (присяжних) Франції. Склад та компетенція суду асизів 
(присяжних) Франції. Суд присяжних для неповнолітніх та порядок 
розгляду ним справ. 

Касаційний суд як вища судова ланка Франції. Структура Касацій-
ного суду Франції: палати у цивільних справах, палата у торгівельних, 
економічних та фінансових спорах, палата у суспільних конфліктах, па-
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лата у кримінальних справах. Бюро по наданню матеріально-правової 
допомоги та його місце в структурі Касаційного суду Франції. Склад, 
процедура та порядок розгляду справ Касаційним судом Франції. 

Історія створення та формування Високого суду правосуддя 
Франції. Склад, структура та юрисдикція Високого суду правосуд-
дя Франції. Особливості та порядок розгляду справ Високим судом 
правосуддя Франції. Сучасна роль Високого правосуддя у розвитку 
судової системи Франції. Палата правосуддя республіки та її місце в 
судовій системі Франції. Суди спеціалізованої юрисдикції Франції: 
торгівельні суди, ради прюдомів, морські торгівельні суди, трибунали 
у конфлікта х.

Тема № 6
Судова система Федеративної Республіки Німеччини

Загальна характеристика та особливості побудови судової систе-
ми Німеччини. Суди загальної юрисдикції як ядро судової системи 
Німеччини. Місцеві (дільничі) загальні суди та їх місце в судовій сис-
темі Німеччини. Структура дільничих загальних судів Німеччини: 
суд з питань виконання судових рішень, суд з питань заборгованості, 
суд з майнових справ, суд із сімейних справ (цивільне провадження); 
суд шеффенів для неповнолітніх, суд шеффенів для дорослих (кримі-
нальне провадження). Склад, юрисдикція та порядок розгляду справ 
місцевими (дільничними) загальними судами Німеччини.

Регіональні загальні суди (Regional Courts) як суди другої ланки в 
судовій системі Німеччини. Структура регіональних загальних судів: 
палати з майнових питань, палати з комерційних питань, великі та 
малі палати з кримінальних справ. Склад, компетенція та порядок 
розгляду справ регіональними загальними судами Німеччини. Вищі 
регіональні загальні суди (вищі суди землі) як органи апеляційної ін-
станції земель. Структура вищих регіональних загальних судів: пала-
ти (сенати) з цивільних справ, палати (сенати) з кримінальних справ, 
палати (сенати) з сімейних справ, палати (сенати) небезпечних злочи-
нів проти державного ладу. Юрисдикція, склад та особливості розгля-
ду справ вищим регіональним загальними судами земель Німеччини.

Федеральний загальний суд (Federal Court of Justice) та його міс-
це в судовій системі Німеччини. Структура федерального загального 
суду Німеччини: судові палати з кримінальних справ, судові палати 
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з цивільних справ. Склад, юрисдикція та специфіка розгляду справ 
Федеральним загальним судом Німеччини. Федеральний Консти-
туційний як єдиний орган конституційної юрисдикції Німеччини. 
Конституційні суди федеральних земель та їх місце в судовій системі 
Німеччин и. 

Тема № 7
Судова системи Європейського Союзу

Еволюція становлення судової системи ЄС. Поняття та внутрішня 
побудова судової системи ЄС. Ланки судової системи ЄС: Європей-
ський Суд справедливості, суд I інстанції, суди спеціальної юрисдик-
ції (судові палати). Основні принципи організації та функціонуван-
ня судової системи ЄС та їх види. Принцип самостійності судової 
влади та принцип вільного доступу до правосуддя як основоположні 
засади судової системи ЄС.

Правові засади функціонування та юрисдикція Європейсько-
го Суду. Процедури реалізації юрисдикції Суду ЄС. Провадження 
щодо забезпечення примусового виконання зобов’язань (ст. 258 – 260 
ДФЄС). Провадження по справах про скасування нелегітимних нор-
мативних актів ЄС (ст. 263 ДФЄС). Преюдиційні провадження по роз-
гляду справ за запитами національних судів (ст.. 267 ДФЄС).

Правотворча діяльність Європейського Суду. Природа рішень 
Суду Європейського Союзу. Вплив рішень Суду ЄС на право та ін-
ститути ЄС. Прецедентний характер рішень Суду ЄС. Правотворча, 
правозастосовна та правотлумачна практика Суду ЄС. Роль Суду ЄС 
та національних судів у становленні правопорядку ЄС. Конституційні 
засади функціонування права ЄС та значення Суду ЄС в забезпеченні 
їх стабільності та розвитку. Взаємозв’язок та взаємодія судових орга-
нів ЄС із судовими органами держав-членів.

Базова навчальна література з курсу
«Судові системи та порівняльне судове право»

1. Бойко В. Ф. Право людини на правосуддя: навч посібник / В. Ф. 
Бойко, В. О. Євдокімов, О. Х. Юлдашев.  — К.: Варта; МАУП, 
2003. — 256 с.
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2. Брановицкий К. Л., Котельников А. Г., Решетникова И. В. Граждан-
ское судопроизводство за рубежом: для студентов вузов.  — М.: 
Инфотропик Медиа, 2013. — 248 с.

3. Городовенко В. В. Проблеми становлення незалежної судової вла-
ди в Україні: монографія / В. В. Городовенко. — К.: Фенікс, 2007. — 
224 с. 

4. Колоколов Н. А. Теория судебных систем: особенности конститу-
ционного регулирование, судебного строительства и организации 
судебной деятельности в федеративном государстве \ Н. А. Коло-
колов, С. Г. Павликов . — М.: Юрлитинформ, 2007. — 398 с.

5. Марченко  М. Н. Судебное правотворчество и судейское право  / 
М. Н. Марченко . — М.: ТК Велби: Проспект, 2007.  — 512

6. Молдован  В. В. Судоустрій: Україна, Велика Британія, Російська 
Федерація, США, ФРН, Франція,. Судові органи ООН. Навч. по-
сіб. / В. В. Молдован, А. В. Молдован — К: Центр учбової літерату-
ри, 2012. — 364 с.

7. Назаров І. В. Судові системи країн європейського Союзу та Укра-
їни: генезис та порівняння: Монографія / І. В. Назаров. — Харків: 
Видавництво «ФІНН», 2011. — 432 с.

8. Переплеснина  Е. М. Модернизация судебной властив контексте 
взаимодействия конституционного и международного права: Мо-
нография / Под ред. Л. А. Нудненко. — М.: ИНФРА-М, 2013. — 248 
с.

9. Прилуцький  С. В. Вступ до теорії судової влади (Суспільство. 
Правосуддя. Держава): Монографія. — К.: Інститут держави і пра-
ва ім. В. М. Корецького НАН України, 2012. — 317 с.

10. Селіванов А. О. Верховенство права в конституційному правосуд-
ді: Аналіз конституційної юрисдикції. — К.: «Логос», 2006. — 400 с.

11. Судові та провоохоронні органи України: Навч. посіб. Для студ. 
Вищ. Навч. закл.  / А. П.  Гель, Г. С.  Семаков, С. П.  Кондракова.  — 
К.:МАУП, 2004. — 272 с.

12. Шевчук С. Судова правотворчість: світовий досвід і перспективи 
в Україні. — К.: Реферат, 2007. — 640 с.

13. Шишкин  В. І. Судові системи країн світу: навч. посіб.: у 3 кни-
гах. — К.: Юрінком Інтер, 2001
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Плани семінарських занять

Тема №1
Судова влада та судова система України

(4 години)

1. Судові системи, як об’єкт дослідження порівняльного 
правознавств а;

2. Судова влада, як одна з гілок державної влади; 
3. Поняття, ознаки та функції судової влади;
4. Суд як основоположний орган судової влади;
5. Правосуддя — як спосіб реалізації судової влади;
6. Поняття, ознаки та функції правосуддя;
7. Принципи правосуддя та їх класифікація;
8. Поняття, ознаки та особливості судової системи України;
9. Судова ланка та судова інстанція: поняття та співвідношення;
10. Конституційний суд та його місце в судовій системі України.

Наукова література

1. Бойко В. Ф. Проблеми правосуддя в Україні і шляхи їх вирішен-
ня // Право України. — 2002. — № 3. — С. 3 – 7

2. Борденюк  В. І. Судова влада як складова механізму держави та 
державного управління // Вісник господарського судочинства. — 
2005. — № 2. — С. 14 – 25

3. Василюк С. Теорія поділу влади і судова влада в Україні // Право 
України. — 2002. — № 5. — С. 8 – 10

4. Ґасс Ш. Деякі спостереження щодо незалежності суду, як вона пре-
зентована у міжнародних документах та досвіді // Вісник Центру 
суддівських студій. — № 10. — 2007 / Режим доступу до ресурсу: 
http://www.judges.org.ua/article/Visnik10.pdf

5. Галайденко  Т. Актуальні проблеми забезпечення незалежності 
судової влади України // «Вісник Вищої ради юстиції». — № 1. — 
2010. — С. 42 – 48 / Режим доступу до ресурсу: http://www.vru.gov.
ua/content/article/visnik01_05.pdf
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6. Григор’єва  Л. І. Принцип незалежності судової влади та гарантії 
судового захисту прав і свобод людини і громадянина  // Вісник 
Верховного Суду України. — 1999. — № 4.

7. Луць Л. А. Забезпечення принципу незалежності суддів в україн-
ській національній правовій системі // Вісник Центру суддівських 
студій. — № 10. — 2007 / Режим доступу до ресурсу: http://www.
judges.org.ua/article/Visnik10.pdf 

8. Мартинчик  Є. Про судову владу  // Право України.  — 1992.  — 
№ 11. — С. 11 – 13.

9. Посилення контролюючої функції судової влади в системі рівно-
ваги органів влади в Україні: Збірник матеріалів за результатами 
проекту, — К: ПАУСІ. — 2013. — 99 с. 

10. Правосуддя: філософське та теоретичне осмислення: колективна 
монографія / А. М. Бернюков, В. С. Бігун та ін. / (Відп. ред. В. С. Бі-
гун). —К., 2009. — 316 с. (Бібліотека Міжнародного часопису «Про-
блеми філософії права»). / режим доступу до ресурсу: http://bihun.
in.ua/fileadmin/publications/Justice_as_Judicial_Process_Ukraine_
Bihun_Monograph.pdf 

11. Прилуцький С. В. Судова влада: шлях боротьби за незалежність // 
Вісник Центру суддівських студій. — № 10. — 2007 / Режим досту-
пу до ресурсу: http://www.judges.org.ua/article/Visnik10.pdf

12. Сенчук В. Судова влада в процесі забезпечення демократизму су-
часної української держави // Судова апеляція. — 2009. — № 2(15). 
— С. 23 – 30 // Режим доступу до ресурсу: http://dspace.nbuv.gov.ua/
bitstream/handle/123456789/13978/03-Senchuk.pdf?sequence=1 

13. Стефанюк  В. Історичний шанс для українського правосуддя  // 
Юридичний вісник України. — 2002. — № 13 (353). — 30 берез-
ня — 5 квітня.

14. Стефанюк В. Правозахисна діяльність судів // Право України. — 
1999. — № 5. — С. 18 – 22.

15. Стефанюк В. Судова влада як основна юридична гарантія захисту 
прав і свобод людини і громадянина в Україні // Право України. — 
2001. — № 1. — С. 15 –18.

16. Черкес М. Конституційний Суд у системі правової охорони Кон-
ституції // Право України. — 1993. — № 3. — С. 3 – 6.
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17. Шишкін  В. Диспозитивність  — принцип судочинства  // Право 
України. — 1999. — № 6. — С. 10 – 16.

Тема №2
Судова система США

(4 години)

1. Конституційно-правові основи функціонування судової системи 
США.

2. Загальні засади створення та розвитку судової системи США та її 
структура.

3. Федеральні суди загальної юрисдикції:
• суди першої інстанції (окружні суди);
• окружні федеральні апеляційні суди;
• апеляційний суд федерального округу.

4. Верховний суд США:
• рішення Верховного суду в системі джерел права
• склад, компетенція та порядок розгляду справ Верховним 

Судом США
• конституційні доктрини Верховного суду США

5. Судові системи окремих штатів: 
• двоступінчаста система;
• трьохступінчаста система.

6. Організація та порядок розгляду справ судами присяжних в США
7. Суди спеціалізованої юрисдикції та їх місце в судовій системі 

США.

Наукова література

1. Асеева  Е. Развитие института состава суда в зарубежном за-
конодательстве  // Вестник российской академии естественных 
наук.  — № 4.  — 2007.  — С. 53 – 58  / режим доступу до ресурсу: 
http://raen.info/fi les/Pages%20from%20vestnik_2007_4 – 9.pdf 

2. Берчук  Д. Порівняльно-правовий аналіз суду присяжних у кон-
тинентальній, англосаксонській правових системах та в Росії  // 
Порівняльно-аналітичне право. — № 1. — 2014. — С. 287 – 291 / Ре-
жим доступу до ресурсу: http://www.pap.in.ua/1_2014/Berchuk.pdf 
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3. Бондаренко Є. Особливості прецедентного права США // Часопис 
Київського університету права. — № 4. — 2011. — С. 64 – 68 / Режим 
доступу до ресурсу: http://kul.kiev.ua/images/chasop/2011_4/64.pdf 

4. Верховный суд США: Равное правосудие по закону»  // Режим 
доступу: http://photos.state.gov/libraries/amgov/30145/publications-
russian/EJ_US_Supreme_Court_Russian.pdf 

5. Желих М. Закордонний досвід взємодії гілок державної влади (Ве-
ликобританія, Франція, Німеччина, США)  // Режим доступу до 
ресурсу: http://www.academy.gov.ua/ej/ej8/doc_pdf/zhelyh.pdf 

6. Міжнародний досвід діяльності інститутів мирового судді, суду 
присяжних, народних засідателів та пропозиції щодо можливос-
тей його застосування в Україні  // Режим доступу до ресурсу: 
http://www.fond.lviv.ua//wp-content/biblioteka/Doslidzh.myrovsud_
prusiaznuh.pdf 

7. Саломатин А. Верховный Суд США: Судебная правовая полити-
ка от Дж. Джея до Дж. Робертса: Монография. — 2-е изд.. — М.: 
РИОР; ИНФРА-М, 2013. — 139 с.

8. Служба Маршалов США: организауия, функции, деятельность // 
Режим доступу до ресурсу: http://www.infousa.ru/laws/usms.pdf 

9. Радутная Н. Суд присяжных в зарубежных правових системах // 
Советская юстиция.  — 1993.  — № 5.  — С. 4  / Режим доступу до 
ресурсу: sergei-nasonov.narod.ru/Radutnaja.doc 

10. Ригіна О Верховний Суд США під головуванням Ч. Е. Хьюза // Віс-
ник Львівського університету. — Серія юрид. 2009. –. Вип. 49. — С. 
47 – 53 / Режим доступу до ресурсу: http://law.lnu.edu.ua/fi leadmin/
user_upload/visnyk/49/vsn49_08.pdf 

11. Ричард ван Дюзенд Американская судебная система: давние тра-
диции новый направления  // Меняющийся облик американских 
судов. — № 1.(Т8). — 2003. — С. 6 – 13 / Режим доступу: http://www.
infousa.ru/laws/ijdr0503.pdf 

12. Перез  Р. Суды по делам несовершеннолетних в США  // Меняю-
щийся облик американских судов. — № 1.(Т8). — 2003. — С. 21 – 26 / 
Режим доступу: http://www.infousa.ru/laws/ijdr0503.pdf

13. Саломатин О. Верховний Суд США: основні етапи захисту кон-
ституційних прав громадян // Право США. — № 1 – 2. — 2013. — 
С. 113 – 121 
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14. Фокс К. Суды о делам по наркотиках в США // Меняющийся об-
лик американских судов. — № 1.(Т8). — 2003. — С. 13 – 20 / Режим 
доступу: http://www.infousa.ru/laws/ijdr0503.pdf

15. Шаповал К. Функціонування спеціальних судових органів із ви-
рішення земельних спорів у Сполучених штатах Америки: досвід 
для України // Вісник Академії адвокатури України. — № 2(24). — 
2012  / Режим доступу для ресурсу: http://aau.edu.ua/visnyk/
text24/12skvadu.pdf

Тема №3
Судова система Англії

(4 години)

1. Передумови та правові засади становлення та побудови судової 
системи Англії.

2. Місце та роль судів першої ланки в судовій системі Англії:
• трибунали першого рівня та Високі трибунали: склад, поря-

док розгляду справ, юрисдикція;
• магістратські суди Англії: склад, структура, юрисдикція;
• суди графств Англії: склад, структура, юрисдикція.

3. Особливості побудови та специфіка розгляду справ судами другої 
ланки Англії:

• Високий суд правосуддя (High Court of Justice) та його місце 
в судовій системі Англії: 

 • відділення Королівської лави: структура та порядок 
розгляду справ;

 • канцлерське відділення; структура та порядок розгля-
ду справ;

 • відділення у сімейних справах: структура та порядок 
розгляду справ.

• Королівський суд (Суд корони): структура, склад, юрисдик-
ція та порядок позгляду справ;

• Апеляційний суд Англії як вищий орган в системі судів дру-
гої ланки Англії.

4. Історія створення, функціонування та компетенція Судового ко-
мітету Таємної ради Великобританії.
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5. Верховний суд Великобританії як найвищий судовий орган в су-
довій системі.

6. Місце та роль Палати лордів у судовій системі Англії до проведен-
ня судової реформи 2007 року.

7. Суди спеціалізованої юрисдикції Англії.
8. Організація та порядок розгляду справ судами присяжних в Англі ї.

Наукова література

1. Брук Г. Англійська система правосуддя // Режим доступу: http://
www.slynn-foundation.org/UserFiles/File/The%20English%20
system%20of%20justice%20_ukr_.pdf .

2. Євсєєв О. Дискусія навколо створення Верховного Суду Сполуче-
ного Королівства: конституційно-правові аспекти / Державне бу-
дівництво та місцеве самоврядування. — 26. — 2013. — С. 70 – 80. 

3. Земленська В. Аналіз практики судових та правоохоронних орга-
нів з впровадження процедури медіації в Англії, Бельгії та Німеч-
чині / В. Земленська // Відновне правосуддя в Україні. — 2007. — 
№ 1.  — С. 76 – 81.  / Режим доступу: http://uccg.org.ua/bulletin/
Articles/01(5)/08-Zarubizhnyi_dosvid/050801.pdf .

4. Калашников А. Соаременное договорное право Великобритании 
и влияние на нево судебній решений Альфреда Деннинга // LEX 
RUSSICA (Научные труды МГЮА). — № 3. — 2009. — С. 730 – 737 / 
Режим доступу: http://old.nbpublish.com/view_articles/19029.pdf .

5. Ковальов  И. Судебные полномочия Палаты лордов. История их 
еволиции и законодательного регулирование.  // Политика и об-
щество. — 5 (101). — 2013. — С. 662 – 667.

6. Крижанівський В. Мировий суд в Україні та Англії // Вісник Ки-
ївського університету імені Тараса Шевченка.  — Юридичні нау-
ки. — № 89. — 2011. — С. 15 – 20 / Режим доступу: http://papers.univ.
kiev.ua/jurydychni_nauky/articles/Magistrate_court_in_Ukraine_
and_England_19565.pdf .

7. Кузнецов В. Судебная система Англии и России (сравнительный 
анализ)  // Вестник Челябинского государственного университе-
та. — Челябинск: Изд-во ЧелГУ. — 2004, № 1. — С. 66 – 71 / Режим 
доступу: http://www.lib.csu.ru/vch/9/2004_01/013.pdf. 
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8. Москвич Л. Cтановлення та розвиток судових систем/ — «Вісник 
Вищої ради юстиції». — № 3. — 2010. — C.73 – 81 / Режим доступу: 
http://www.vru.gov.ua/content/article/visnik03_08.pdf. 

9. Погребняк С. Вплив судової практики на юридичні акти в англо-
американському праві.  — Вісник академії правових наук Украї-
ни. — № 2(37). — 2004. — С. 24 – 34 / режим доступу: http://dspace.
nulau.edu.ua:8088/bitstream/123456789/4995/1/Pogrebnak_24.pdf. 

10. Полякова А. Роль короны в британской конституционной систе-
ме  // Режим доступу: http://vestnik-old.mgimo.ru/fi leserver/28/24_
polyakova.pdf.

11. Радутная Н. Суд присяжных в зарубежных правовых системах / 
Режим доступу: sergei-nasonov.narod.ru/Radutnaja.doc. 

12. Руперт Кросс Прецедент в английском праве.  — Юридическая 
литература.  — Москва, 1985.  — 239 с.  / Режим доступу: http://
jurisprudence.geek.lv/EGramatas/Cross_R_PRECEDENT_IN_
ENGLISH_LAW.pdf.

13. Туркіна І. Нормативність актів судової влади в англосаксонській 
правовій системі: укравлінський аспект // Режим доступу до ре-
сурсу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2013 – 1/doc/1/03.
pdf.

14. Фесенко  Л. Європейський досвід функціонування спеціалізова-
них судових органів. — Актуальнi проблеми держави i права. — 
2010. — С. 11 – 21 / режим доступу: http://www.apdp.in.ua/v55/03.pdf.

Тема №4
Судова система Франції

(4 години)

1. Правові засади закріплення системи судів загальної юрисдикції 
у Франції.

2. Трибунали малої та трибунали великої інстанцій як перша ланка 
судової системи Франції.

3. Апеляційні суди загальної юрисдикції у Франції: склад, структура 
та компетенція.

4. Особливості та специфіка розгляду справ судом асизів (присяж-
них) Франції.

5. Касаційний суд та його місце в судовій системі Франції
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6. Висока палата правосуддя: склад та порядок здійснення 
судочинств а.

7. Палата правосуддя Республіки, як установа правосуддя 
Парламент у.

8. Загальна характеристика судів спеціальної юрисдикції у Франції
9. Адміністративні суди: структура, порядок розгляду справ та їх 

місце в судовій системі Франції.

Наукова література

1. Боботов  С. Правосудие во Франции  / Ин-т гос-ва и права Рос. 
акад. наук. — М.: 1994. — 198 с. 

2. Буковецька  Н. Визнання і виконання рішень іноземних судів у 
Франції // Юридична наука. — № 2. — 2011. — С. 211 – 215. 

3. Выщепан  Д. Суд присяжных  — дань истории или эффективное 
правосудие // Вестник ОГУ. — № 3(122). — 2011. — С. 31 – 34 / Режи 
доступу: http://vestnik.osu.ru/2011_3/6.pdf. 

4. Газье  Ф. Роль судебной практики в развитии административ-
ного права Франции  // СССР  — Франция: социологический и 
международно-правовой ас пекты сравнительного правоведения. 
М., 1987.

5. Головко Л. В. Судебный прецедент как ненормативный способ ле-
гитимизации судебных решений // Вестник гражданского права. 
2010. № 6. С. 6 – 34.

6. Судебные системы и судопроизводство в западных странах  // 
Отечественные записки. — 2003. — № 2. — С. 3 – 9.

7. Карпенко  К. Конституционный Совет в судебной системе 
Франции // Право и управление. XXI век. — № 3(28). — 2013. — 
С. 32 – 41 / Режим доступу: http://ehd.mgimo.ru/IORManagerMgimo/
fi le?id=03A49612 – 909B-EAB4-E713 – 5C4EB99554F6. 

8. Карпович Е. В., Цыганков Н. С Аргументационная техника фран-
цузского Кассационного суда: история и современность // Труды 
молодых исследователей по сравнительному праву. 2013. №  1 – 2 
(16 – 17).С. 3 – 6. 

9. Куплевскин Н. Админисиративная юстиция во Франции / Анто-
логія української юридичної думки в 6 т. — К., 2003. — Т.5: Полі-
цейське та адміністративне право. — С. 147 – 148.
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10. Портнов А. Особливості французької моделі конституційної юс-
тиції // Адвокат. — № 8(143). — 2012. — С. 8 – 11. 

11. Система державного управління Республіки Франція: досвід для 
України / авт.-уклад. Л. А. Пустовойт ; за заг. ред. Ю. В. Ковбасю-
ка. — К. : НАДУ, 2010. — 56 с. 

12. Урсуляк  О. Суд присяжних у континентальному типі правових 
систем: деякі історико-правові аспекти  // Режим доступу: http://
www.pap.in.ua/3 – 2_2013/1/Ursuliak%20O. V..pdf.

Тема №5
Судова система Федеративної Республіки Німеччини

(4 години)

1. Загальна характеристика та особливості побудови судової систе-
ми Німеччини.

2. Місцеві (дільничі) загальні суди: струкрута, склад, юрисдикція та 
порядок розгляду справ.

3. Регіональні загальні суди: струкрута, склад, юрисдикція та поря-
док розгляду справ.

4. Вищі регіональні загальні суди (вищі суди землі) як органи апеля-
ційної інстанції земель.

5. Федеральний загальний суд (Federal Court of Justice) як орган най-
вищої судової інстанції судів загальної юрисдикції Німеччини.

6. Федеральний Конституційний як єдиний орган конституційної 
юрисдикції Німеччини.

7. Конституційні суди федеральних земель та їх місце в судовій сис-
темі Німеччини.

Наукова література

1. Антонов. И. Федеральный патентный суд Германии.//
Арбитражный и гражданский процесс. — 2004. — № 1. — С. 33 – 35.

2. Буряк  О. Конституційні основи організації судової влади у за-
рубіжних країнах  // Вісник Академії адвокатури України.  — 
№ 1(14). — 2009. — С. 163 – 167.

3. Гультай  М. Процедура приймання та розгляду конституційної 
скарги Федеральним Конституційним Судом Німеччини: до пи-
тання про запозичення досвіду // Державне будівництво та місце-
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ве самоврядування. — Випуск 22. — 2011. — С. 26 – 41/ Режим до-
ступу: http://dspace.nulau.edu.ua:8088/bitstream/123456789/3234/1/
Gultay_26.pdf.

4. Гудьтяй  М. Досвід функціонування інституту конституційної 
скарги у Федеративній Республіці Німеччині та перспективи його 
запровадження в Україні  // Питання конституційного права.  — 
Вісник № 3(66). — С. 55 – 67.

5. Ерємєєва М. Підвідомчість справ, пов’язаних із здійсненням ви-
борчих прав за законодавством Німеччини  // Ученые записки 
Таврического национального университета им. В. И. Вернадского 
Серия «Юридические науки». — Том 24 (63). — № 1. — 2011. — С. 
275 – 280.  / Режим доступу: http://science.crimea.edu/zapiski/2011/
law/uch_24_1law/37_eremeeva.pdf.

6. Молдован  А. В. Кримінальний процес: Україна, ФРН, Франція, 
Англія, США. 2-ге вид. Навч. посіб. — К.: Центр учбової літера-
тури, 2010. — 352 с.  // Режим доступу: http://shron.chtyvo.org.ua/
Moldovan_Andrii/Kryminalnyi_protses.pdf.

7. Сабодаш В. Юридична природа органів конституційного контр-
олю в Німеччині держава і право. — випуск 48 / Режим доступу: 
http://www.constitutio.org.ua/sites/default/fi les/fi lez/sabadosh.pdf.

8. Система державного управління Федеративної Республіки Німеч-
чина: досвід для України / авт.-упоряд. : Ю. В. Ковбасюк, С. В. За-
городнюк, П. І. Крайнік ; за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка. — К. : НАДУ, 
2010. — 76 с.

9. Чанишева  Г. Cпеціалізована трудова юстиція у країнах Європи: 
досвід для України |// «Вісник Вищої ради юстиції».  — № 2.  — 
2010. — С. 75 – 82 // Режим доступу: http://www.vru.gov.ua/content/
article/visnik02_10.pdf.

10. Шевчук Л. Судові системи України та Австрії: порівняльна харак-
теристика  / Режим доступу: http://s-journal.cdu.edu.ua/base/2008/
v5/v5pp140 – 143.pdf.
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Тема №6
Судова система Європейського Союзу 

(4 години)
1 заняття 

1. Правові засади організації та функціонування судової системи 
Європейського Союзу.

2. Поняття та ознаки судової системи Європейського Союзу.
3. Структура судової системи Європейського Союзу: ланки та 

інстанці ї.
4. Принципи організації та функціонування судової системи Євро-

пейського Союзу та їх класифікація.
5. Правовий статус суддів Європейського Союзу.

2 заняття
1. Суд Європейського Союзу як «ядро» судової системи ЄС: склад та 

порядок розгляду справ.
2. Юрисдикція Суду Європейського Союзу та процесуальні форми 

її реалізації.
3. Позовне провадження в Суді Європейського Союзу.
4. Вплив Суду Європейського Союзу на формуванні  та розвиток 

норм та принципів права Європейського Союзу.
5. Роль Суду ЄС у становленні та розвитку конституційних засад 

функціонування ЄС.
6. Взаємозв’язок та взаємодія судових органів Європейського Союзу 

із судовими органами держав-членів.

Наукова література
1. Анакіна Т. Обмеження темпоральної дії рішень Суду Правосуд-

дя  / Т. Анакіна  // Підприємництво, госп-во і право.  — 2008.  — 
№ 7. — С. 47 – 49.

2. Анакіна  Т. Особливості відхилення від принципу stare decisis 
судами Європейського Союзу // Підприємництво, госп-во і пра-
во. — 2008. — № 3. — С. 22 – 26.

3. Анакіна  Т. Прецедентні рішення Суду Європейських співтова-
риств у становленні правопорядку ЄС // Підприємництво, госп-
во і право. — 2008. — № 2. — С. 49 – 52.
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4. Брацук  І. З. Роль Федерального Конституційного суду в імпле-
ментації права ЄС у національному правопорядку Німеччи-
ни  // Науково-аналітичний журнал «Митна справа».  — книга 2, 
част. 2. — 2012. — № 3(81). — С. 191 – 196.

5. Бошно  С. Прецедент, закон и доктрина (опыт социолого-
юридического исследования)  / С. Бошно  // Государство и пра-
во. — 2007. — № 4. — С. 72 – 78.

6. Буроменский М., Хорольский Р. Защита прав человека в Европей-
ском Союзе / М. Буроменський, Р. Хорольський // Пробл. закон-
ності: Респ. міжвід. наук. зб.  / Відп. ред. В. Я. Тацій.  — Х. : Нац. 
юрид. акад. України, 1998. — Вип. 36. — С. 84 – 90.

7. Комарова Т. В. Юрисдикція Суду Європейського Союзу : Моногра-
фія / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х. : Право, 
2010. — 353 с.

8.  Комарова Т. Вплив Суду ЄС на конституціоналізацію права Єв-
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Методи контролю

Викладач проводить постійний контроль знань та умінь студентів 
на всіх видах занять, а також організовує проведення модульного за-
міру та підсумкового іспиту.

Контроль виконання курсової роботи включає поточний контрол ь 
за виконанням роботи за трьома розділами та захист перед комісі-
єю. Оцінка виконання та захисту курсової роботи проводиться за 
100-бальною шкалою.

Здійснюється відповідно до Положення про порядок оцінювання 
студентів за кредитно-модульною системою, затвердженого засі-
данням кафедри європейського права. 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою 
(для екзаменів і заліків).

Відповідно до Положення про кредитно-модульну систему на фа-
культеті міжнародних відносин Львівського національного універ-
ситету імені Івана Франка, оцінка знань студентів складається з двох 
частин: поточна успішність протягом семестру і кінцева екзаменацій-
на оцінка (50% кожна частина).

Формування оцінки студента:

1-й модульний 
контроль

Поточна 
успішність на 
семінарських 

заняттях

2-й модульний 
контроль

Екзаменаційна 
оцінка Оцінка за курс

10% 30% 10% 50% 100%

Поточна успішність на семінарських заняттях включає:
1. Оцінювання індивідуальної роботи на семінарському занятті в 

усній формі;
2. Оцінювання індивідуальних письмових робіт на семінарі.
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Модульні контролі: 
1. 1-ий модульний контроль — тест у форматі аудиторного заняття, 

який триває до 20 хвилин протягом відповідного семінарського 
заняття, після цього семінарське заняття продовжується звиклим 
чином.

2. 2-ий модульний контроль — усне опитування на семінарському 
занятті у форматі безпосереднього опитування.

Заключний іспит: тест або письмова робота.
При оформленні документів за екзаменаційну сесію використову-

ється таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними 
системами.

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою 
(для екзаменів і заліків).

• максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з 
дисципліни, яка завершується екзаменом, становить за поточну 
успішність 50 балів, на екзамені — 50 балів;

• при оформленні документів за екзаменаційну сесію використо-
вується таблиця відповідності оцінювання знань студентів за 
різними системами.

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS

Оцінка 
ECTS

Оцінка в 
балах

За національною шкалою
Екзаменаційна оцінка, оцінка з 

диференційованого заліку Залік

А 90 – 100 5 Відмінно

Зарахо-
вано

В 81 – 89
4

Дуже добре 
С 71 – 80 Добре
D 61 – 70 3 Задовільно 
Е 51 – 60 Достатньо

Протягом семестру проводиться не менше двох модулів або ко-
локвіумів чи контрольних робіт або інших видів контролю. Макси-
мальна кількість балів, яка встановлюється для цих видів контролю, 
а також відповідність оцінок FX та F у шкалі ECTS, у балах та націо-
нальній шкалі визначається Вченими радами факультетів або кафе-
драми, які забезпечують викладання відповідних дисциплін. 



27

Питання для самоконтролю

1. Судові системи, як об’єкт дослідження порівняльного 
правознавств а.

2. Поняття судової влади та її співвідношення з іншими гілками 
влад и.

3. Основні функції та риси судової влади.
4. Правові механізми кадрового забезпечення судової влади.
5. Поняття, ознаки та функції правосуддя.
6. Принципи правосуддя та їх класифікація.
7. Принцип законності та здійснення правосуддя виключно судами.
8. Принцип рівності всіх громадян перед законом та судом та прин-

цип гласності судового процесу.
9. Принцип обов’язковості судових рішень та принцип колегіально-

го і одноособового розгляду справ.
10. Принцип змагальності та принцип самостійності та незалежності 

судів. 
11. Поняття, ознаки та особливості судової системи України.
12. Судова ланка та судова інстанція: поняття та співвідношення.
13. Загальна характеристика основних принципів побудови судової 

системи України.
14. Структура судової системи України.
15. Конституційно-правові засади закріплення функціонування та 

розвитку судової системи США.
16. Порядок розгляду справ, склад та структура судів першої інстан-

ції (федеральних районних судів) в США.
17. Окружні федеральні апеляційні суди США та їх місце в судовій 

системі США.
18. Апеляційний суд федерального округу: склад, структура компе-

тенція.
19. Верховний суд США, як найвищий орган правосуддя.
20. Склад, структура та порядок розгляду справ Верховним судом 

США.
21.  Конституційна та апеляційна юрисдикція Верховного суду США. 
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22.  Судові системи окремих штатів: двоступінчаста система та трьох-
ступінчаста система.

23. Організація та розгляд справ судомами присяжних в США.
24. Суди спеціалізованої юрисдикції та їх місце в судовій системі 

США.
25. Передумови та правові засади побудови судової системи Велико-

британії.
26. Структура трибуналів першого рівня (First-Tier Tribunal) та їх міс-

це в судовій системі Англії.
27. Високий трибунал (Upper Tribunal) та його місце в судовій системі 

Англії.
28. Магістратські (мирові) суди Англії: склад, структура та 

юрисдикці я.
29. Суди графств Англії: склад, юрисдикція та порядок розгляду 

справ.
30. Структура, юрисдикція та порядок розгляду справ Судом Корони
31. Високий суд правосуддя: склад, структура, юрисдикція.
32. Апеляційний суд Англії: структура, юрисдикція та порядок роз-

гляду справ.
33. Історія створення, функціонування та компетенція Судового ко-

мітету Таємної ради Великобританії.
34. Склад, структура, юрисдикція та порядок розгляду справ Верхо-

вним судом Великобританії.
35. Рішення Суду ЄС та його застосування національними судовими 

органами Великобританії.
36. Місце Палати лордів в судовій системі та її повноваження до про-

ведення судової реформи у Великобританії.
37. Суди спеціалізованої юрисдикції Англії: військові суди, сімейні 

суди, молодіжні суди.
38. Особливості побудови та організації функціонування судів за-

гальної юрисдикції Франції.
39. Склад, юрисдикція та порядок розгляду справ трибуналами малої 

інстанції Франції.
40. Склад, юрисдикція та специфіка розгляду справ трибуналами ве-

ликої інстанції Франції.
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41. Склад, юрисдикція та порядок розгляду справ апеляційними су-
дами Франції.

42. Особливості та специфіка розгляду справ судом асизів (присяж-
них) Франції.

43. Склад, процедура та порядок розгляду справ Касаційним судом 
Франції.

44. Склад, структура та юрисдикція Високого суду правосуддя 
Франці ї.

45. Особливості та порядок розгляду справ Високим судом правосуд-
дя Франції.

46. Палата правосуддя республіки та її місце в судовій системі Франці ї.
47. Суди спеціалізованої юрисдикції Франції.
48. Загальна характеристика та особливості побудови судової систе-

ми Німеччини.
49. Місцеві (дільничі) загальні суди та їх місце в судовій системі 

Німеччин и.
50. Склад, юрисдикція та порядок розгляду справ місцевими (діль-

ничними) загальними судами Німеччини.
51. Склад, компетенція та порядок розгляду справ регіональними за-

гальними судами Німеччини.
52.  Вищі регіональні загальні суди (вищі суди землі) як органи апеля-

ційної інстанції земель.
53. Юрисдикція, склад та особливості розгляду справ вищим регіо-

нальним загальними судами земель Німеччини.
54.  Федеральний загальний суд (Federal Court of Justice) та його місце 

в судовій системі Німеччини.
55. Склад, юрисдикція та специфіка розгляду справ Федеральним за-

гальним судом Німеччини.
56. Федеральний Конституційний як єдиний орган конституційної 

юрисдикції Німеччини.
57. Поняття та внутрішня побудова судової системи ЄС.
58. Основні принципи організації та функціонування судової систе-

ми ЄС та їх види.
59. Принцип самостійності судової влади та принцип вільного досту-

пу до правосуддя як основоположні засади судової системи ЄС.
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60. Правові засади функціонування та юрисдикція Європейського 
Суду.

61. Провадження щодо забезпечення примусового виконання 
зобов’язань.

62. Провадження по справах про скасування нелегітимних норма-
тивних актів ЄС.

63. Преюдиційні провадження по розгляду справ за запитами націо-
нальних судів.

64. Правотворча діяльність Європейського Суду.
65. Прецедентний характер рішень Суду ЄС.
66. Правотворча, правозастосовна та правотлумачна практика 

Суду ЄС.
67. Роль Суду ЄС та національних судів у становленні правопоряд-

ку ЄС.
68. Конституційні засади функціонування права ЄС та значення Суду 

ЄС в забезпеченні їх стабільності та розвитку.
69. Вплив рішень Суду ЄС на право та інститути ЄС.
70. Взаємозв’язок та взаємодія судових органів ЄС із судовими орга-

нами держав-членів. 
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