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Державне право 

зарубіжних країн 



Державне право в кожній зарубіжній 

країні -  

це основоположна, фундаментальна галузь усієї 

національної системи права 



Державне право 

зарубіжних країн 

1. Як галузь права 

конкретних держав 

2. Як наука 

3. Як навчальна дисципліна 

у системі вищої 

юридичної освіти 

розглядається з трьох точок 

зору  



Предмет державного права зарубіжних країн  

Державне право конкретних країн - це сукупність юридичних норм, які 

закріплюють певні засади економічної і політичної організації суспільства, 

порядок формування, організацію і компетенцію найголовніших ланок 

державного механізму, територіальну організацію держави, визначають 

основи взаємовідносин держави та особи 



Джерела державного права зарубіжних країн 

• Конституція - основне джерело даної галузі права 

• Конституційні, органічні і звичайні закони.  

• Судові прецеденти і рішення органів конституційного нагляду.  

• Конституційні звичаї.  

• Нормативні акти глав держав і урядів.  

• Акти, що видаються в порядку тлумачення законів.  

• Парламентські регламенти.  

• Доктрина 



Конституції сучасних 

зарубіжних країн 

• Основні риси й особливості 

післявоєнних конституцій зарубіжних 

країн (Італія, Франція, ФРН, Японія) 

• Конституції фактичні і юридичні 

• Форма і структура конституцій 

• Значення преамбул, перехідних, 

тимчасових і заключних положень 

•  Мова і стиль конституцій.  

• Порядок прийняття, зміни і скасування 

конституцій  

Основні риси й 

особливості післявоєнних 

конституцій зарубіжних 

країн (Італія, Франція, ФРН, 

Японія) 

 



Основи правового 

положення особистості в 

зарубіжних країнах 

• Громадянство (підданство), порядок його 
набуття і втрати.  

• Апатриди і біпатриди.  

• Режим іноземців.  

• Притулок, висилка з країни, видача іноземній 
державі.  

• Політична правоздатність і дієздатність.  

• Сутність демократичних прав і свобод.  

• Положення про формально-юридичну 
рівність. 

•  Обмеження прав громадян по політичних 
мотивах.  

• Демократичні права і свободи і їхня загальна 
характеристика. 

Особистість, суспільство і 

держава 



Форми держави в 

зарубіжних країнах • Форми правління 

• Форми державно-територіального 

устрою 

• Форми контролю центральної влади 

над органами місцевого 

самоврядування 

Різноманіття форм 

сучасних держав 



Форми правління (монархія і республіка) 

Монархія 

• Роль монархії в розвитих країнах 

• Парламентарна монархія  

• Дуалістична монархія 

 

Республіка 

• Президентська республіка і її 

ознаки 

• Парламентарна республіка і її 

ознаки 

• Змішані форми правління 



Форми державно-територіального устрою 

 

Унітарні держави 

Правове положення адміністративно-
територіальних одиниць. 

Централізовані держави (Франція). 
Форми контролю центральної влади 

над органами місцевого 
самоврядування. Відносно 

децентралізовані унітарні держави 
(Великобританія). Особливості 

автономії в Італії. 

Федерація 

Основні системи розподілу 
компетенції між союзом і суб'єктами 
федерації. Юридичний і фактичний 
розподіл компетенції між союзом і 

суб'єктами федерації. Система органів 
влади і управління суб'єктів зарубіжної 

федерації (губернатори, уряди, 
законодавчі збори). Основні тенденції 
розвитку сучасної федерації. Сучасні 

теорії федералізму. 



Автономія в зарубіжних країнах 

• Обласна автономія в Італії 

• Автономія Аландських островів у Фінляндії 

• Автономія Гренландії 

• Фарерські острови у Данії 

• Автономні райони в Індії 

•  Автономія в Іспанії 

 



Політичні режими в зарубіжних країнах 

Демократичний політичний 

режим 

Антидемократичний 

політичний режим 



Організація влади 

Теорія "поділу влади" як принцип організації влади і побудови системи 

державних органів. Система "стримувань та противаг". Роль суду в системі 

поділу влади. Конституційний принцип поділу влади в державному 

механізмі США. Глава держави. Поняття, основні ознаки і види. Місце 

глави держави в системі вищих органів державної влади. 



Парламент 

• Парламент - загальнонаціональний представницький орган держави.  

• Структура парламентів.  

• Двопалатні парламенти й особливості правового положення палат.  

• Двопалатні парламенти з рівноправними палатами (сенат і палата представників конгресу 
США, сенат і палата депутатів парламенту Італії).  

• Двопалатні парламенти з нерівноправними палатами (палата громад і палата лордів 
парламенту Великобританії, палата представників і палата радників парламенту Японії, 
народна палата і рада штатів парламенту Індії). Специфічні риси двопалатної структури 
парламенту ФРН. Загальна характеристика верхніх палат у двопалатних парламентах.  

• Однопалатні парламенти (Фінляндія, Данія, Швеція, Греція, Нова Зеландія). 



Уряд 

• Види урядів: однопартійний, коаліційний, уряд меншості, "службовий" 

уряд. Порядок формування уряду і залежність його від форми 

правління.  



Судова влада 

• Конституційні основи судової організації. Конституційні принципи 

правосуддя. Конституційний статус суддів. Конституційне правосуддя в 

зарубіжних країнах. Поняття конституційного контролю (нагляду). Види 

конституційного контролю. Органи конституційного контролю. 

Конституційний нагляд за законодавством і актами законодавчої влади. 

Порядок формування органів конституційного нагляду в США, ФРН. 



Місцеве самоуправління 

• Муніципалітети як органи місцевого самоврядування.  

• Основні риси адміністративно-територіального поділу зарубіжних 

країн.  

• Особливості системи муніципальних органів в сучасних зарубіжних 

країнах. Порядок організації, структура і функції муніципальних органів.  

• Особливості муніципальних виборів. Структура і повноваження 

виборних муніципальних рад.  



Дякуємо за увагу 



Захист сімейних  

і спадкових прав 
Пономаренко О. М.  

Кандидат юридичних наук, доцент 

кафедри цивільно-правових дисциплін і 

трудового права імені проф. О. І. 

Процевського 



• С І М ’ Я  –  Ц Е  СО Ю З  

Н АЙ Б Л И Ж Ч И Х  Л Ю Д Е Й ,  

З АС Н О ВА Н И Й  Н А  

С П О Р І Д Н Е Н О СТ І ,  Ш Л Ю Б І  ТА  

І Н Ш И Х  П І Д СТАВА Х ,  

З АЗ Н АЧ Е Н И Х  У  З АК О Н І  



Кожен з нас є 
членом сім’ї 

Сім’я є  
найважливішим у 

житті кожного 

Але що робити, 
якщо права 

порушуються 
іншими членами 

сім’ї? 

Як захистити свої 
майнові права та 

інтереси у разі 
смерті члена сім'ї та 

родича? 



При вивченні курсу «Захист сімейних 

та спадкових прав» ви дізнаєтесь: 

 Які права та обов’язки є у людини як 

члена сім’ї (як дитини, як батька чи 

матері, як подружжя, як сестри, брата, 

онука…)? 

 Як захистити свої сімейні права, 

якщо вони порушуються іншими 

членами сім’ї? 

 Які права виникають у людини, у разі 

смерті члена сім’ї? 

 Що можна зробити, якщо людина 

бажає передати майно після своєї 

смерті певної особі? 

 Як прийняти спадщину або 

відмовитися від неї? 

 Чи зобов'язаний спадкоємець 

сплачувати борги спадкодавця? 



Після 

вивчення 

курсу ви 

зможете: 
• Розуміти:  

• які права належать кожному у сфері сімейного та спадкового 

права 

• як діяти у разі порушення певного сімейного або спадкового 

права; 

• як протидіяти порушенню сімейних або спадкових прав; 

• куди звертатися у разі порушення сімейного права; 

• основні тенденції судової практики з сімейних та спадкових 

справ. 

• Складати : 

• проекти позовів з сімейних та спадкових справ; 

• складати проекти сімейних договорів; 

• складати проекти заповіту, заяви про прийняття спадщини, заяву 

про відмову від спадщини; спадкового договору тощо 

 



На якого студента розраховано курс 

«Захист сімейних та спадкових прав» 

Студента з 
юридичного 

факультету, що має 
базові знання з 

цивільного права та 
цивільно-процесуального 

права.  

Студента з будь-якого 
факультету, що має 

базові знання з 
філософії, історії.  



В ЯКІЙ ФОРМІ 
БУДУТЬ 
ПРОХОДИТИ 
ЗАНЯТТЯ? 
 



Захоплюючі лекції 

• Кожна лекція буде супроводжуватися 

презентацією; 

• Буде розглянуто актуальні питання; 

• Студентів буде залучено до дискусії 

 



Цікаві практичні заняття 

• Буде розглянуто ситуації, з якими може 

зіткнутися кожен; 

• Буде запропоновано дискусії з найбільш 

актуальних проблем: 

 Як поділити майно, набуте під час 

проживання однією сім’єю без реєстрації 

шлюбу? 

 Як отримати спадщину після смерті 

партнера у разі проживання однією сім’єю 

без реєстрації шлюбу? Тощо 

• Кожен зі студентів набуде навичок щодо 

складання проектів найбільш поширених у 

сфері сімейного та спадкового права актів.  

 

 



ОБИРАЙТЕ  КУРС   

«ЗАХИСТ СІМЕЙНИХ І СПАДКОВИХ 
ПРАВ»  

 
 

БУДЕ ЦІКАВО  
ТА  КОРИСНО  





   є освоєння студентами основних положень 
кримінологічної науки, з’ясування її 
сучасних теоретичних та практичних 
проблем, пов’язаних із розумінням 
злочинності, особи злочинця, питань 
кримінологічної детермінації, жертви 
злочинів, основних підходів щодо 
запобігання найбільш поширеним 
злочинним проявам, прогресивних 
стратегій протидії злочинності в інших 
країнах світу.  
 



 Визначити теоретико-прикладне поняття 
злочинності, дослідити масштаби і структуру 
злочинності в сучасних умовах розвитку 
держави;  

 Проаналізувати причини та умови злочинності, 
окремих її видів і конкретних злочинів; 

  Проаналізувати основні методи профілактики 
злочинності, пріоритетні напрямки й ефективні 
профілактичні заходи, застосовувані 
правоохоронними органами, а також проблемні 
питання організації взаємодії між ними. 
 



В процесі вивчення курсу ви дізнаєтеся 
про: 

 
 - історію розвитку кримінології; 
 - злочинність; 
 - детермінацію злочинності; 
 - кримінологічну характеристика особи   
злочинця; 
 -віктимологію; 
 - запобігання злочинності; 
 - кримінологічне прогнозування та 
планування;  
 - організовану злочинність;  
 - рецидивну злочинність; 
 - злочинність неповнолітніх; 









Викладач: 
 

Павленко Тетяна Анатоліївна – кандидат юридичних наук, доцент, лауреат 

премії імені Ярослава Мудрого 



Податкове право 

України 



 

Податкове право є підгалуззю фінансового права, нормами якої 

врегульовано відносини з приводу встановлення, введення та 

справляння податків.   

 

Метою вивчення дисципліни є формування у майбутніх фахівців 

розуміння податків як правової категорії, значення податків, 

теоретичних основ побудови податкової системи та напрямів 

проведення податкової політики України, розуміння особливостей 

податків та інших загальнообо’язкових платежів, а також механізмів 

оподаткування та методів податкової роботи фіскальних служб та 

платників податків.  



Під час вивчення дисципліни значна увага приділяється 

 вивченню теоретичних положень податкового права,  

значення яких не зменшується зі змінами в податковому 

законодавстві.  

Це, в першу чергу,  

 зміст та особливості предмету та методу податкового права, 

 поняття, ознаки , класифікація податків та порядок їх встановлення 

 зміст основних складових елементів податкової системи,  

 особливості та зміст податкових правовідносин, поняття податкової 
правосуб’єктності,  

 права та обов’язки суб’єктів податкових правовідносин, 

  особливості правового регулювання окремих видів податків, характеристика 
їх основних елементів 

 форми та методи податкового контролю 

 відповідальність за порушення податкового законодавства 



Вивчення податкового права є необхідним, оскільки 

майбутнім юристам необхідна всебічна правова підготовка, 

знання та розуміння основних нормативно-правових актів з 

питань оподаткування, вміння їх застосовувати в практичній 

діяльності.  

 

Недооцінка правової підготовки юристів в цій сфері призводить 

до практичних помилок, завдає шкоди державі, збитків 

підприємствам і організаціям різних форм власності і видів 

діяльності.  

 

 



ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС 

кафедра цивільно-правових дисциплін і 

трудового права імені 

проф.О.І.Процевського 



 Призначення освітнього компоненту «Господарський процес» полягає в 

формуванні у здобувачів вищої освіти сучасного професійного погляду на правове 

регулювання діяльності суду та процесуального статусу учасників процесу при 

здійсненні правосуддя,  який відображає  відповідні фахові компетентності і є 

необхідною складовою високої кваліфікації бакалавра права 



Завданнями вивчення  обраного освітнього 

компоненту є набуття знань щодо :  

• основних засад господарського судочинства та 

господарської юрисдикції; 

• порядку  вирішення господарських спорів та  

виконання рішень господарського суду; 

• тлумачення та застосовування норм законодавства, 

яке регулює господарське судочинство;  

• прийняття обґрунтованих процесуальні рішення у 

спірних ситуаціях; складання, позовних заяв та 

інших процесуальних документів. 

• . 

 



Зміст навчальної дисципліни «Господарський процес» 

розкривається в рамках вивчення основних тем: 

• Поняття та порядок здійснення господарського судочинства. 
Загальні засади господарського судочинства 

• Юрисдикція господарських судів. 

• Учасники господарського судочинства 

• Докази в господарському судочинстві 

• Розгляд господарських справ в порядку 

•  наказного провадження. 

• позовного провадження 

• Розгляд справ про банкрутство фізичних та юридичних осіб 

• Перегляд судових рішень господарських судів 

 

 

 

 



Договірне право 
Кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільно-правових 

дисциплін і трудового права імені проф. О. І. Процевського  

О. М. Пономаренко 

 



Договором є домовленість 

двох або більше сторін, 

спрямована на 

встановлення, зміну або 

припинення цивільних прав 

та обов'язків 



Діяльність юриста пов’язана з договірною роботою.  

До фахових компетентностей юриста відносяться: 

- вміння складати договір; 

- знання про систему договорів та сутність основних 

типів та видів договорів; 

- вміння розірвати та змінити договір; 

- знання судової практики з розірвання, зміни та 

визнання договорів недійсними; 

- вміння знайти ефективний спосіб захисту прав 

сторони договору тощо  



ПРИ ВИВЧЕННІ КУРСУ ВИ ОТРИМАЄТЕ 
ВІДПОВІДІ НА НАСТУПНІ ПИТАННЯ: 

Які договори особа 
може укласти для 
досягнення певної 

мети? 

Як правильно скласти 
договір? 

Як скласти попередній 
договір? 

Як захистити сторону 
договору, якщо її права 

порушені? 

Чим відрізняється 
визнання договору 

недійсним, неукладеним 
та розірвання договору? 

Які умови варто 
включити у зміст 

договору? 

Який спосіб 
забезпечення 

виконання зобов’язання 
є найбільш 

ефективним? 

Та на багато інших 
цікавих та корисних 

питань 



Розуміти значення 
найбільш поширених 

договорів та 
відрізняти їх один від 

одного 

Знайти які умови  
доцільно включати у 

договір 

Укладати проекти 
найбільш поширених  

договорів 

Знати що робити, 
якщо сторона не 
виконує умови 

договору 

Після вивчення курсу ви 

зможете: 



В ЯКІЙ ФОРМІ БУДУТЬ 
ПРОХОДИТИ 
ЗАНЯТТЯ? 



ЗАХОПЛЮ
ЮЧІ 
ЛЕКЦІЇ 
• Кожна лекція буде 

супроводжуватись 

презентацією; 

• Буде розглянуто актуальні 

питання; 

• Студентів буде залучено до 

дискусії 

 



ЦІКАВІ ПРАКТИЧНІ 
ЗАНЯТТЯ 

• Буде розглянуто ситуації, з якими може 
зіткнутися кожен учасник договірного процесу; 

• Буде запропоновано дискусії з найбільш 
актуальних проблем: 

 Чим відрізняється спадковий договір і договір 
довічного утримання? 

 В яких випадках договір потребує 
нотаріального посвідчення? 

 Які умови можуть бути включені до договору? 
тощо 

• Кожен зі студентів набуде навичок щодо 
складання проектів найбільш поширених 
договорів.  

 

 



ОБИРАЙТЕ КУРС 
«ДОГОВІРНЕ ПРАВО» 
 
 
БУДЕ ЦІКАВО 
ТА КОРИСНО 



КРИМІНАЛІСТИКА 

 



Метою викладання навчальної дисципліни 
«Криміналістика» є: формування у студентів теоретичних і 

практичних знань щодо прийомів, методів та засобів 
протидії злочинності, вивчення тактики та методики 

розслідування злочинів. 
 



Кримiналiстична фотографiя, звуко- i вiдеозапис. 
Поняття i значення кримiналiстичної фотографiї та її 

значення в розслідуванні злочинів. 
Застосування фотографiї при проведеннi окремих слiдчих 
дiй. Види  фотозйомки при огляді місця події, проведення 

інших слiдчих дiй  



Криміналістична трасологія. 
 Поняття трасології. Об’єкти дослідження в трасології: 

сліди-відбитки, механізм утворення слідів. Класифікація 
слідів відбитків. Слiди рук, ніг, транспортних засобiв, 

знарядь зламу та iнструментiв.  
  



Судова балістика як розділ криміналістики.  
Об’єкти судової балістики: вогнепальна зброя, 

боєприпаси, сліди пострілу. 

  



Криміналістична тактика збирання і дослідження слідів 
кримінальних правопорушень .  

Тактика огляду місця події, допиту, обшуку тощо.    

 



Криміналістична методика розслідування окремих видів 

злочинів.  
Методика розслідування крадіжок та шахрайств.  

  



Криміналістична методика розслідування окремих видів 

злочинів.  
Методика розслідування вбивств. 

  



 
Корабель Марія 

Георгіївна  

к.ю.н., доцент кафедри 

державно – правових 

дисциплін,  

    кримінального права та 

процесу ХНПУ  
імені Г. С. Сковороди. 

 

 


