
ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
 

Мета курсу – набуття та формування у студентів системи теоретичних 
знань та практичних навичок, що стосуються формування та реалізації 
напрямків державної політики, які відносяться до питань організації роботи в 
органах юстиції; міжнародного досвіду становлення та розвитку органів 
юстиції; Європейських стандартів у галузі юстиції; організаційно-правового та 
матеріально-технічного забезпечення органів юстиції в Україні; гарантій та 
пріоритетних напрямів подальшого розвитку органів юстиції в Україні в 
контексті реформування судово-правової системи нашої держави та приведення 
її інститутів до вимог європейських та міжнародних стандартів. 

Міжпредметні зв’язки. Курс «Діяльність органів юстиції України» має 
безпосередній зв'язок із такими дисциплінами, як: актуальні проблеми теорії 
держави та права; публічне право: проблеми, тлумачення, застосування. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: готовність до застосування методів та інструментальних 
засобів дослідження об’єктів професійної діяльності. 

Програмні результати навчання: 
знати: зміст організації роботи органів юстиції України та систему 

взаємовідносин між її підрозділами; ознайомлення з історією становлення 
органів та установ юстиції в Україні; цілі, завдання, засади, організаційно-
правового забезпечення та визначати пріоритетні напрями подальшого 
реформування органів юстиції в Україні;  організацію системи управління 
органами юстиції в Україні та її удосконалення, навички практичної діяльності 
щодо визначення і вирішення проблем конкретної обстановки шляхом 
прийняття відповідних організаційних рішень та визначення критеріїв їх 
ефективності; систему наукових поглядів з фундаментальних актуальних 
проблем діяльності органів юстиції; зміст організацію роботи органів юстиції 
України та системи взаємовідносин між її підрозділами; нових підходів щодо 
систематизації норм кримінального права та діяльності органів юстиції. 

вміти: дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і 
обґрунтовувати варіанти їх розв’язання; оцінювати достовірність інформації та 
надійність джерел, ефективно опрацьовувати та використовувати інформацію 
для проведення наукових досліджень та практичної діяльності; обґрунтовувати 
правову позицію на різних стадіях правозастосування; мати практичні навички 
розв’язання проблем, пов’язаних з реалізацією процесуальних функцій 
суб’єктів правозастосування; 

володіти: здатністю аналізувати та оцінювати вплив Конвенції про захист 
прав людини та основоположних свобод, а також практики Європейського суду 
з прав людини на розвиток правової системи та правозастосування в Україні; 
здатністю аналізувати та оцінювати вплив правової системи Європейського 
Союзу на правову систему України; здатністю обґрунтовувати та мотивувати 
правові рішення, давати розгорнуту юридичну аргументацію; здатністю 
застосовувати знання та розуміння основних засад (принципів) та процедур 
судочинства в Україні; здатністю ухвалювати рішення у ситуаціях, що 
вимагають системного, логічного та функціонального тлумачення норм права, а 
також розуміння особливостей практики їх застосування; здатністю 



використовувати сучасні правові доктрини та принципи у правотворчості та в 
процесі застосовування інститутів публічного і приватного права, а також 
кримінальної юстиції; здатністю брати продуктивну участь у науковому 
співробітництві як на національному, так і міжнародному рівнях. 

Змістове наповнення дисципліни:  
Історія становлення та діяльність центральних органів юстиції України. 

Історія становлення та розвитку органів та установ юстиції в Україні. Правові 
основи діяльності, повноваження та організації Міністерства юстиції України. 
Територіальні органи Міністерства юстиції України.  

Спеціалізовані органи юстиції України. Діяльність органів юстиції у сфері 
міжнародно-правового співробітництва. Департамент державної виконавчої 
служби. Департамент державної реєстрації та нотаріату. Державна архівна 
служба України. Діяльність органів юстиції у сфері міжнародно-правового 
співробітництва та здійснення ними представницької функції у закордонних 
юрисдикційних органах. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 
– 90 годин, у т.ч. – 36 годин аудиторних занять і 54 годин – самостійна та 
індивідуальна робота. 

Форма семестрового контролю: залік. 
 


