Силабус навчальної дисципліни

«ОРГАНІЗАЦІЯ СУДОВИХ ТА
ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ»
Галузь знань: 08 Право
Спеціальність: 081 Право
Освітньо-професійна програма:
«Право»
Освітньо-професійний
ступінь
Статус
дисципліни
Форма
навчання
Обсяг дисципліни,
кредити ЄКТС/
загальна кількість годин
Мова викладання

Анотація
дисципліни

Що буде вивчатися
(предмет навчання)
Чому це
цікаво/потрібно
вивчати (мета)

Чому можна навчитися
(результати навчання)

Фаховий молодший бакалавр
Обов’язкова навчальна дисципліна
Очна (денна)
4 кредити / 120 годин
Українська
В своїй майбутній професійній діяльності студенти, що
навчаються за спеціальністю «Право», будуть працювати, у тому
числі в системі судових та правоохоронних органів, адвокатурі,
нотаріаті та інших правозахисних органах.
Знання, отримані студентами під час вивчення навчальної
дисципліни допоможуть їм: краще зрозуміти побудову судової,
правоохоронної системи держави; внутрішню побудову та
організацію діяльності судових, правоохоронних та правозахисних
органів; допоможуть краще засвоїти матеріал, що буде вивчатися на
процесуальних дисциплінах, у першу чергу кримінальному та
цивільному процесі.
Норми, що регламентують порядок утворення та організацію
діяльності судових, правоохоронних та правозахисних органів.
Навчальний курс спрямований на опанування студентами
основних відомостей про структуру та організацію діяльності
судових, правоохоронних та правозахисних органів України,
формування системи умінь та знань, практичних навичок
застосування норм законодавства при здійсненні професійної
діяльності.
Здійснювати синтез відповідних концепцій і доктринальних
положень публічної політики у контексті аналізованої проблеми і
демонструвати власні бачення шляхів її розв’язання.
Самостійно визначати та формулювати ті питання, з яких
потрібна допомога і діяти відповідно до рекомендацій.
Пояснювати природу та зміст основних правових інститутів та
процедур національного права.
Демонструвати необхідні знання та розуміння суті та змісту
основних правових інститутів та норм фундаментальних галузей
права.
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Як можна
користуватися
набутими
знаннями і уміннями
(компетентності)

Навчальна
логістика

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні
проблеми у правничій діяльності, використовувати навики
правотворення та правозастосування в суміжних сферах знань.
Здатність застосовувати знання в професійній діяльності у
стандартних та окремих нестандартних ситуаціях.
Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
Вміння працювати самостійно, проявляти добросовісність,
дисциплінованість, пунктуальність та відповідальність, а також
працювати у команді колег за фахом.
Знання основ теорії та філософії права, структури правничої
професії та її ролі у суспільстві.
Знання історії права та державних інститутів.
Знання стандартів правничої професії.
Навички реалізації та застосування норм матеріального та
процесуального права.
Здатність аналізувати правові проблеми та формувати правові
позиції.
Здатність виявляти проблеми правового регулювання і
пропонувати способи їх вирішення, включаючи подолання
юридичної невизначеності.
МОДУЛЬ І
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРАВООХОРОННОЇ СИСТЕМИ
Тема 1. Предмет та метод правового регулювання дисципліни.
Тема 2. Загальна характеристика та класифікація правових актів
про судові та правоохоронні органи.
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУДОВИХ ОРГАНІВ
Тема 3. Загальна характеристика судової влади та судової
системи в Україні.
Тема 4. Принципи правосуддя.
Тема 5. Місцевий суд - основа ланка судової системи України
Тема 6. Апеляційні суди України.
Тема 8. Конституційний суд України.
Тема 9. Статус суддів в Україні.
МОДУЛЬ ІI
РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ
ОРГАНІВ
Тема 10. Прокуратура в Україні.
Тема 11. Виявлення та розслідування кримінальних
правопорушень, як вид правоохоронної діяльності.
РОЗДІЛ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВОЗАХИСНИХ
ОРГАНІВ
Тема 12. Адвокатура України.
Тема 13. Органи юстиції.
Тема 14. Нотаріат України.

Пререквізити

Дисципліна “ Організація судових та правоохоронних органів ”
вивчається після дисципліни “Теорія держави і права” та одночасно
з дисципліною “Конституційне право України”. Знання, отримані
студентами під час вивчення вказаних дисциплін будуть
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Постреквізити

Рекомендована
література

Інформаційні
ресурси

Формат
та обсяг курсу

доповнювати одне одного та допоможуть скласти належне уявлення
про правоохоронну систему держави.
Знання, набуті під час вивчення дисципліни, необхідні для
вивчення
наступних
дисциплін:
“Кримінальний
процес”,
“Адміністративне право”, “Цивільний процес”, які будуть вивчатися
студентами у подальшому.
Основна (базова)
1. Баранік Р.В., Гій Т.О. Судові, правоохоронні та правозахисні
органи України: Навчальний посібник. — Київ: Вид-во КНТ, 2013.
2. Судові та правоохоронні органи України: навчальний посібник
/ П.Д. Біленчук, І.І. Котюк, A.П. Гель. — К.: Атіка, 2011.
3. Організація судових та правоохоронних органів: підручник /
І.Є.Марочкін, Л.М. Москвич та ін. — Х.: Право, 2014.
4. Юзікова Н. С. Судові та правоохоронні органи України:
Навчальний посібник. — Вид. четверте, пєрероб. І допов. — К.:
Істина, 2006. — 320 с.
5. Судові та правоохоронні органи (у схемах і таблицях):
навчалний посібник / М. М. Бурбіка, М. С. Уткіна – Суми :
Сумський державний університет, 2016. – 123 с.
6. Організація судових та правоохоронних органів України : навч.
Посіб. У схемах / А. В. Лапкін. – Вид. 7-ме, змін. І допов. – Харків :
Право, 2018. – 170 с.
Допоміжна
1.Настільна книга національної поліції України [ Текст] : практ.
Посіб. – К. : «Центр учбової літератури», 2017. – 300 с.
2.Фурса С. Я., Щербак С. В. Виконавче провадження в Україні.
— К.: Атіка, 2002.
3.Семаков Г. С, Кондракова С. П. Нотаріат в Україні. —
К.:МАУП, 2001.
4.Тюріна О. Правоохоронні органи: питання теоретичного
осмислення та нормативного визначення // Право України. — 001.
—№5.
5.Стефанюк В. С. Судова система України та судова реформа. —
К.: Юрінком Інтер, 2001.
1. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України –
https://www.rada.gov.ua.
2. Офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів України –
http://www.kmu.gov.ua.
3. Офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України –
http://www.minjust.gov.ua.
4. Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського –
http://www.nbuv.gov.ua.
5. Національна бібліотека України ім. Ярослава Мудрого –
https://nlu.org.ua.
Вид занять
Лекції
Семінарські
Практичні
Самостійна робота

Кількість годин
34
30
4
52
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Форми контролю
Модуль 1

Максимальна кількість балів
32
18
50

Циклова комісія

Модуль 2
ІСПИТ
Правничих дисциплін

Відділення

Юридичне відділення

Розподіл балів,
форма контролю

Шкала оцінювання,
національна
та ЄКТС

Викладач(і)

Сума балів за всі види
навчальної діяльності
90-100
80-89
70-79
60-69
50-59

Оцінка
ЄКТС
А
В
С
D
Е

35-49

FX

0-34

F

Оцінка
за національною шкалою
5 (відмінно)
4 (добре)
3 (задовільно)
2 (незадовільно)
(з можливістю повторного
складання)
2 (незадовільно)
(з обов’язковим повторним
вивченням дисципліни)

ПАВЛО ВАЛЕРІЙОВИЧ ЄГОРОВ
Посада: викладач
Категорія: друга кваліфікаційна категорія
Педагогічне звання: Науковий ступінь: –
Вчене звання: –
Профайл викладача (-ів):
http://college-chnu.cv.ua/article/Legal

E-mail: p.ehorov@chnu.edu.ua
Покликання на
дисципліну
(сторінка курсу
в Moodle)

https://moodle.chnu.edu.ua/enrol/index.php?id=2681
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