ПАСПОРТ
спеціальності 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура
I.

Формула спеціальності

Дослідження правової природи судової влади, проблем розвитку
законодавства щодо завдань і структури судової системи, правового статусу
суддів та органів, що складають інфраструктуру судової влади, правового
статусу прокуратури і прокурорів, органів внутрішніх справ, Служби безпеки
України, Управління державної охорони, органів охорони державного
кордону, податкової міліції, їх службових осіб, а також адвокатури та інших
правозахисних об’єднань.
II.

Напрями досліджень

Проблеми наукових досліджень у сферах організації та функціонування
судової влади, прокуратури та інших правоохоронних органів і
правозахисних об’єднань.
Природа, ознаки, функції судової влади в Україні. Місце судів у
державному механізмі, їх взаємозв’язок з іншими гілками і органами
державної влади. Конституційні засади судоустрою і судочинства.
Система і структура судів загальної юрисдикції, компетенція судів.
Правовий статус місцевих, апеляційних судів, вищих спеціалізованих судів
та Верховного Суду України. Шляхи вдосконалення судової системи України
у межах судово-правової реформи, забезпечення доступності правосуддя.
Розвиток спеціалізації судів.
Засоби удосконалення статусу суддів, добору кадрів на суддівські
посади, зміцнення гарантій незалежності суддів та посилення їх
відповідальності за додержання прав учасників судового розгляду та
інтересів держави і суспільства. Організація підготовки професійних суддів.
Правовий статус органів, що складають інфраструктуру судової влади.
Шляхи удосконалення правового статусу Вищої ради юстиції,
кваліфікаційних комісій суддів, органів судового адміністрування та
організаційного забезпечення діяльності судів.
Роль суддівського самоврядування і його органів в регулюванні
діяльності судів і захисті професійних прав суддів.
Місце прокуратури у державному механізмі, проблеми удосконалення
її функцій і повноважень.
Правові проблеми організації і управління в діяльності органів
прокуратури, демократизації внутрішньослужбових відносин у прокуратурі.
Правовий статус Генерального прокурора України та його заступників і
проблеми його удосконалення на конституційному і законодавчому рівні.

Шляхи удосконалення правових та інших гарантій незалежного
виконання прокурорами їх обов’язків.
Роль, завдання і проблеми удосконалення правового регулювання
діяльності адвокатури України. Форми організації діяльності адвокатури,
адвокатське самоврядування.
Форми участі адвокатів у наданні правової допомоги населенню.
Участь адвокатів у різних видах судового процесу.
Проблеми правового регулювання та підвищення ефективності
правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ, Служби безпеки
України, податкової міліції, Управління державної охорони, органів охорони
державного кордону.
Правовий статус громадських правозахисних об’єднань, громадських
формувань по охороні громадського порядку і державного кордону,
приватних детективних та охоронних структур.
Шляхи підвищення рівня професійної етики суддів, адвокатів і
співробітників правоохоронних органів.
Порівняльний аналіз законодавства про судоустрій, прокуратуру та
інші правоохоронні органи і правозахисні інституції України та інших
держав.
Проблеми розвитку цих інститутів у світлі євроінтеграційних прагнень
України.
III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені
Юридичні науки

