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Опис вибіркової навчальної дисципліни 

 «Судове право» 

для підготовки здобувачів ступеня бакалавр 

за спеціальністю 081 Право  

Назва навчальної 

дисципліни 
Судове право 

Кафедра  кримінального права та процесу 

Курс та семестр 3 курс, 5 семестр 

Форма контролю  

Викладач (орієнтовно) 

Лекції, консультації:  

Присяжна Анна Василівна, доцент кафедри кримінального права та 

процесу, кандидат юридичних наук, доцент 

(https://univer.km.ua/profile/prysyazhna-melanchuk-anna-vasylivna). 

Семінарські заняття, консультації:  

Присяжна Анна Василівна, доцент кафедри кримінального права та 

процесу, кандидат юридичних наук, доцент 

(https://univer.km.ua/profile/prysyazhna-melanchuk-anna-vasylivna). 

 

Мета навчальної 

дисципліни  

Основною метою вивчення цієї навчальної дисципліни у вищих 

юридичних навчальних закладах є  системне вивчення основних 

теоретичних положень, що стосуються організації та функціонування 

органів судової влади, визначення видів і змісту актів суду, а також 

базових понять судової процедури, з’ясування нормативного матеріалу, 

який регулює правовідносини, що складаються у сфері судочинства. 

Програмні 

компетентності, які 

здобуваються під час 

вивчення навчальної 

дисципліни відповідно до 

стандарту вищої освіти 

Загальні компетентності:  

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:  

СК1. Здатність застосовувати знання з основ теорії та філософії права, 

знання і розуміння структури правничої професії та її ролі у 

суспільстві. 

СК7. Здатність застосовувати знання завдань, принципів і доктрин 

національного права, а також змісту правових інститутів 

СК12. Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та 

обґрунтовувати правові позиції. 

СК13. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і 

застосування набутих знань у професійній діяльності. 

 

Результати навчання 

відповідно до стандарту 

вищої освіти 

3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел. 

4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу 

відомої проблеми. 



5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин 

(даних) з достатньою обґрунтованістю. 

12. Доносити до респондента матеріал з певної проблематики доступно 

і зрозуміло. 

13. Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням 

професійного та суспільного контексту. 

18. Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, 

цінностей та принципів функціонування національної правової 

системи. 

19. Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту 

основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей права.  

21. Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, 

виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані 

правові висновки. 

 

Зміст навчальної 

дисципліни 

Тема 1 Судове право: предмет, методи, принципи.   

Тема 2 Джерела судового права 

Тема 3 Суб’єкти судового права  

Тема 4 Судова влада  

Тема 5 Принципи судової влади  

Тема 6 Судова система  

Тема 7 Формування суддівського корпусу в Україні  

Тема 8 Правовий статус носіїв судової влади  

Тема 9 Органи, що здійснюють організаційне забезпечення судової 

влади  

Тема 10 Судова процедура 

 


