
 

АНОТАЦІЯ  ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ СУДОУСТРОЮ, ПРОКУРАТУРИ ТА 
АДВОКАТУРИ» 

( дисципліна вільного вибору аспіранта) 

 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Мета − метою вивчення дисципліни є інтеграція, систематизація 
набутих знань під час вивчення курсів «Судоустрій України», «Прокуратура 

України»,  «Адвокатура України», а також під час вивчення теоретико -
методологічних проблем галузевих і спеціальних юридичних наук та 

юридичних дисциплін, удосконалення знань аспірантів про фундаментальні 
засади розвитку наук кримінально-правового циклу, формування в аспірантів 

теоретико-методологічної основи для майбутніх наукових досліджень та їх 
використання при написанні кандидатської дисертації. 

 
Завдання  

• інтеграція і систематизація знань, набутих за період навчання на 
юридичному факультеті; 

• удосконалення знань аспірантів про загальні закономірності виникнення 
та розвитку судової системи, прокуратури та адвокатури України; 

• удосконалення і систематизація уявлень про методологію наукових 

досліджень; 
• формування в аспірантів теоретико-методологічної основи для 

майбутніх наукових досліджень; 
• формування вмінь  використання систематизованих знань та теоретико-

методологічних основ при написанні кандидатської дисертації; 
• систематизація  теоретико-методологічної складової галузевих знань. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен 
 

знати 

• філософські та соціально-правові засади системи правосуддя та судового 
захисту прав людини.  

• конституційно-правові засади формування судової системи та суміжних 
систем в Україні.  

• законодавство України в галузі судоустрою, прокуратури та адвокатури.  

• основні фактори, що обумовлюють динамічний розвиток судової системи, 
прокуратури та адвокатури України. 

• ґенезу національної системи судоустрою, прокуратури та історичний 
розвиток національної адвокатури України. 

• особливості та практичні наслідки взаємодії національного права у галузі 
судоустрою,  прокуратури та адвокатури із законодавством держав-членів 
Європейського Союзу. 



 
уміти: 

• застосовувати отримані знання для вирішення практичних завдань, 
пов’язаних із удосконаленням діяльності системи кримінальної 

юстиції, застосовувати отримані знання для вирішення практичних 
завдань, пов’язаних із судоустроєм та правосуддям; 

• розробляти практичні рекомендації з удосконалення системи 
правового регулювання системи правосуддя України;  

• визначати основні тенденції та моделювати основні перспективи 
динамічного розвитку судоустрою, прокуратури та адвокатури 
України.  

•  вирішувати практичні завдання в сфері судової системи, прокуратури 
та адвокатури 

• виконувати висококваліфіковану аналітичну, організаційну, 
дослідницьку роботу в галузі судової системи, прокуратури та 
адвокатури; 

•  представляти відповідні інтереси окремих осіб та держави у 
вітчизняному національному судовому процесі та міжнародних 
судових органах,юрисдикція яких визнана Україною.  

 
 
Методи навчання. Методична особливість навчання аспірантів полягає, 

насамперед, у використанні активних форм і методів навчання, які максимально 
відповідають цілям, мотивам та індивідуальним особливостям підготовки для 

отримання ступеня доктора філософії. 
Навчальний план підготовки аспірантів передбачає певну кількість 

лекційних занять. Основною метою лекцій є ознайомлення аспірантів з певною 
системою знань, які мають стати основою для подальшої наукової роботи, 

роботи на практичних заняттях та у професійній діяльності. Використання 
активних форм проведення лекційних занять є одним із важливих завдань 

навчального процесу в аспірантурі. Одна з головних відмінностей лекцій для 
аспірантів – це діалогічність викладання: лекції-бесіди, лекції-дискусії та лекції 

з розборами конкретних наукових праць та судових справ.  
Найбільш поширеними методами навчання на практичних заняттях мають 

бути такі: бесіда, спільне обговорення, дискусія, виконання вправ, метод 
конкретних ситуацій, ділові ігри. Аспіранти є активними учасниками 
освітнього процесу, що дозволяє застосовувати такі методи і форми навчання, 

які забезпечують їх більшу самостійність, сприяють формуванню уміння 
аналізувати конкретні практичні ситуації, виділяти істотні риси конкретної 

проблеми, аналізувати проблему з різних боків, дискутувати, порівнювати різні 
підходи до вирішення проблеми, вести наукові дослідження.  

 
Методичним забезпеченням курсу є  Програма навчальної дисципліни, 

робоча програма навчальної дисципліни, опорний конспект лекцій. 
 

Опис дисципліни:  



Навчальна дисципліна «Сучасні проблеми судоустрою, прокуратури та 
адвокатури» належить до переліку дисциплін з циклу професійної підготовки 

аспіранта. Призначена для аспірантів та становить собою інтегративно-
аналітичний напрямок систематизації здобутих наукових знань та 

самостійного наукового пізнання, є складовою освітньо-професійної програми 
підготовки аспірантів з напряму підготовки 08 – «Право». Вона забезпечує 
особистісний і професійний розвиток аспіранта та спрямована, передусім, на 

формування юриста-науковця, здатного до розуміння проблем реалізації 
кримінального права, кримінології та кримінально-виконавчого права.  

Дана дисципліна є спеціальною, за вибором. Дисципліна вивчається на 
2 році навчання (3-й семестр) за освітньо-науковим рівнем «доктор філософії» 

в обсязі:1 кредит ЄКТС - 30 годин, у тому числі 20 годин аудиторних занять 
(12 год. – лекційні заняття, 8 год. – практичні заняття), 10 годин самостійної 

роботи. У курсі передбачено 2 змістовних модулі. У 3-му семестрі складається 
залік.  

 
Критерії оцінювання аспіранта на практичних заняттях та модульних 

контрольних робіт. 
Контроль професійних знань аспірантів з дисципліни «Сучасні проблеми 
судоустрою, прокуратури та адвокатури» здійснюється за кредитно-модульною 

системою організації навчального процесу (КМС).  
Дисципліна «Сучасні проблеми судоустрою, прокуратури та адвокатури» 

складається з 1 кредиту, 3 змістових модулів. 
Результати навчальної діяльності аспірантів оцінюються за 100 -бальною 

шкалою шляхом проведення кредитно-модульних завдань, які включають 
підсумковий контроль знань. 

 
Форми підсумкового контролю: залік у 3-му семестрі. 

Таблиця відповідності підсумкового рейтингового бала аспіранта оцінці за 
шкалою ЄКТС і за національною шкалою. 

  
 



 


