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МЕТОДОЛОГІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
СУДОВО-ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ
Навчальна дисципліна «Судові та правоохоронні органи України»
є універсальною, базовою та ввідною до загальнотеоретичних і
спеціальних юридичних навчальних дисциплін, таких як теорія
держави та права, конституційне право, цивільний процес, кримі
нальний процес тощо.
Основну увагу, безперечно, приділено вивченню організації
судових і правоохоронних органів України, які посідають центральне
місце в державній системі захисту й охорони конституційних
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цінностей і мають найбільшу вагу в механізмі держави. Значну увагу
приділено також питанню статусу посадових осіб, їхній
відповідальності та соціальному захисту. Для дослідження такої
кількості тем й існує методологія [2, с. 111-112].
Отже, методологія - наука про сукупність прийомів (методів)
дослідження, що застосовуються у вивченні навчальної дисципліни
«Судові та правоохоронні органи України». До загальних методів
дослідження віднесено історичний матеріалізм та діалектичний, які
складають філософську, світоглядну основу будь-якої науки, а також
правової. В плані філософської методології право, закон, юридичні
установи розглядаються як похідні (вторинні) від матеріальних умов
життя нашого суспільства, як надбудова над відповідним еконо
мічним базисом. Навчальна дисципліна «Судові та правоохоронні
органи України» завдяки цьому методу розглядаються в діалектич
ному зв'язку з такими суспільними явищами як правосвідомість,
злочинність, законність. Діалектичний метод поділяється на динаміку
та статику. Динаміка розглядає дисципліну з точки зору розвитку
напрямів діяльності судових та правоохоронних органів, а статика
досліджує навчальну дисципліну «Судові та правоохоронні органи
України» як константу [1, с. 60].
Це - загальнонаукові методи пізнання [2, с. 113]. Навчальна
дисципліна «Судові та правоохоронні органи України» вивчається
завдяки спеціальним методам пізнання. Конкретно соціологічний
метод є підставою у дослідженні організації діяльності судових та
правоохоронних органів завдяки фактичним данним державознавства
і правочинства. Правовий матеріал розглядається на основі
конкретних фактів. Соціологічна складова вивчення включає в себе
такі способи, як аналіз статистичних даних опитування населення, і
т.д. Соціологічний метод використовується тільки в державноправовій сфері. За допомогою цього методу можна дізнатися про стан
суспільних відносин, доцільність тих чи інших юридичних процедур
або органів. За методом порівняльного аналізу співзіставляються
певні явища, знаходження їхніх схожостей і відмінностей про них. На
основі цього методу можна робити висновки, що до соціальної
однорідності, відмінності поглядів різних соціальних груп. Основне
завдання методу порівняльного аналізу - отримання нової інформації
не тільки про властивості порівнюваних явищ, а й про прямі і непрямі
взаємозв’язки, можливі тенденції розвитку. Згідно з методом
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системного підходу розглядаються явища в системі цілісного
утворення.
Метод історизму вимагає розглядати систему судових та
правоохоронних органів з моменту їх виникнення, розвитку, зміни у
зв’язку з іншими явищами й умовами, конкретним історичним
досвідом.
Формально-юридичний метод аналізує чинне законодавство і
практику його застосування державними органами у виявленні
зовнішніх аспектів правових явищ без проникнення у внутрішні
зв’язки. Цей метод здійснюється за допомогою індукції, дедукції,
синтезу, абстракції [1, с. 58].
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ
АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОКУРАТУРИ В УКРАЇНІ
На сучасному етапі корупція офіційно визнана однією з головних
загроз національній безпеці в Україні. Керівництво держави,
усвідомлюючи та визнаючи наявність загрози, створює державноправовий механізм з її викорінення шляхом усунення передумов її
існування через упровадження системи превентивних заходів, а
також удосконалення правових та організаційних засад запобігання й
протидії корупції.
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