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Анотація

Предлагаемое пособие является одной из первых в Украине работ, в которой
целостно и системно изложена концепция судебного права Украины.
Рассматриваются вопросы предмета и системы судебного права, его
источников, принципов судебной власти, статуса судей, организации
судебной системы и органов, обеспечивающих функционирование судебной
власти, а также основные положения судебных процедур с учетом
законодательства о судоустройстве и статусе судей состоянию на 15 марта
2017 года.  

Учебное пособие структурно и по содержанию соответствует программе
учебной дисциплины «Судебное право», которая излагается в Национальном
юридическом университете имени Ярослава Мудрого. Представленный
материал дает возможность акцентировать внимание на основных
положениях судебного права в Украине и представляет удобную форму
освоения знаниями в этой плоскости.  

Для студентов и преподавателей высших юридических учебных заведений и
факультетов, практических работников судебных и правоохранительных
органов Украины.
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