
Судові та правоохоронні органи 

 

Заплановані результати навчання: 

Мета вивчення навчальної дисципліни: формування у здобувачів 

вищої освіти правового світогляду, впорядкованих уявлень про роль, 

місце, функції судових, правоохоронних та правозахисних органів у 

правовій державі, а також щодо значення діяльності цих інституцій в 

процедурах охорони та захисту прав та законних інтересів громадян, 

суспільства і держави. 

 

Основні завдання навчальної дисципліни: надання здобувачам 

необхідних знань щодо системи, структури, завдань та компетенції 

органів судової влади, прокуратури, Національної поліції та інших органів 

МВС України, інших правоохоронних органів, адвокатури взаємодії цих 

органів та інституцій між собою та з іншими державними установами й 

громадськими організаціями, формування навичок самостійної роботи з 

нормативними актами, основною та допоміжною літературою. 

Запропонована навчальна дисципліна покликана сприяти правовому 

вихованню здобувачів, зокрема, формуванню у них особистої поваги до 

загальновизнаних принципів діяльності судових та правоохоронних 

органів і правових норм, що регулюють їх діяльність. 

 

Компетентності: 

Загальні: 

ЗК 3. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК 6 Навички використання інформаційних комунікаційних 

технологій. 

ЗК 8 Здатність бути критичним і самокритичним. 

Фахові (спеціальні): 

ФК 1 Здатність  застосовувати  знання  з  основ  теорії  та філософії  

права,  знання  і  розуміння  структури  правничої професії та її ролі у 

суспільстві. 

ФК 3 Повага до честі і гідності людини як найвищої соціальної 

цінності, розуміння їх правової природи. 

ФК 11 Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного 

аналізу факти; 

ФК 12 Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та 

обґрунтовувати правові позиції; 

ФК 13 Здатність до критичного та системного аналізу правових 

явищ і застосування набутих знань у професійній діяльності. 

ФК 14 Здатність до консультування з правових питань, зокрема, 

можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно до 

вимог професійної етики, належного дотримання норм щодо 

нерозголошення персональних даних та конфіденційної інформації. 



ФК 16 Здатність до логічного, критичного і системного аналізу 

документів, розуміння їх правового характеру і значення. 

Програмні результати навчання: 

ПРН 2 Здійснювати синтез відповідних концепцій і доктринальних 

положень публічної політики у контексті аналізованої проблеми і 

демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання. 

ПРН 4 Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу 

відомої проблеми. 

ПРН 15 Вільно використовувати для професійної діяльності 

доступні інформаційні технології і бази даних 

ПРН 18 Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових 

доктрин, цінностей та принципів функціонування національної правової 

системи. 

ПРН 20 Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і 

процесів. 

 

Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Предмет, система та основні поняття навчальної 

дисципліни 

«Судові та правоохоронні органи України» 

Тема 2. Судова влада: функції та система 

принципів 

Тема 3. Судова система України 

Тема 4. Конституційний Суд України 

Тема 5. Правовий статус професійних суддів, народних засідателів 

та присяжних 

Тема 6. Система і структура органів прокуратури. Основні 

напрямки діяльності прокуратури 

Тема 7. МВС України і Національна поліція 

України 

Тема 8. Органи досудового розслідування в Україні 

Тема 9. Адвокатура України 

Тема 10. Органи та установи юстиції України 

Тема 11. Нотаріат в Україні 

Тема 12. Органи Служби безпеки України 

Тема 13. Національне антикорупційне бюро України 

Тема 14. Міжнародна організація кримінальної поліції – Інтерпол 

 

Трудомісткість 

Загальна кількість годин 90 год. 

Кількість кредитів 3,0 

Форма семестрового контролю: екзамен. 


	Судові та правоохоронні органи
	Програмні результати навчання:

	Програма навчальної дисципліни
	Трудомісткість

