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СУД І ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ 

 

 

         ПЕРІОД НАВЧАННЯ –  

           1 КУРС, 2 СЕМЕСТР 

 

 

Мета вивчення дисципліни:  

 

формування у студентів системи правових знань про діяльність 

уповноважених державних і недержавних органів, які співпрацюють у процесі 

судової, правоохоронної та правозахисної діяльності та фахового світогляду 

щодо засад діяльності держави  із захисту прав людини, охорони правового 

порядку, державного впливу на негативні явища.. 

 



ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ДОДАТКОВО  

СПРИЯЄ ФОРМУВАННЮ СТУДЕНТОМ ТАКИХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

Повага до честі і гідності людини як найвищої соціальної цінності, 
розуміння їх правової природи; 

Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу 
факти 

Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та 
обґрунтовувати правові позиції. 

Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і 
застосування набутих знань у професійній діяльності; 

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. 

Здатність до самостійної підготовки проектів актів правозастосування 

Здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів, 
розуміння їх правового характеру і значення. 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

ДИСЦИПЛІНИ 

 Загальні положення про судову,  правоохоронну та правозахисну 
діяльність. 

 Основи здійснення правосуддя в Україні. 

 Місцеві суди. Суди апеляційної інстанції. 

 Вищі спеціалізовані суди. Верховний Суд.  

 Конституційний Суд України. 

 Прокуратура України. 

 Національна поліція України. 

 Державна фіскальна служба України. 

 Служба безпеки України. 

 Інші правоохоронні органи України. 

 Правозахисні органи України. 

 Адвокатура в Україні. 

 



НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ, ІНФОРМАЦІЙНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

•Робоча програма  навчальної дисципліни 

• Лекційний матеріал 

•Методичні вказівки до  проведення практичних 

занять 

•Методичні рекомендації і завдання для 

виконання самостійної та  індивідуальної роботи 

 



КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

 

 

 д.ю.н., проф. Басиста І.В. 

 ас. Слупко В.М. 



Хочете бути 

професіоналом – 

обирайте саме нас! 


