
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: 1.3.16 
2. Назва: Організація судових та правоохоронних органів 

3. Тип: обов’язковий 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський) 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 1 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Штогун 

Сергій Григорович, кандидат юридичних наук, професор 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен знати і вміти: 

• формування у студентів правового світогляду, впорядкованих уявлень про 

роль, місце, функції судових, правоохоронних та правозахисних органів у правовій 

державі,  

• їх можливостей в захисті прав та законних інтересів громадян, суспільства і 

держави. 

10. Форми організації занять: лекції, практичні заняття з використанням 

традиційних та інноваційних методів навчання. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Теорія 

держави і права», «Історія держави і права України». 

12. Зміст курсу: Предмет, основні поняття та система курсу «Судові та 

правоохоронні органи України». Судова влада та її функції. Система судової влади в 

Україні. Місцеві суди. Апеляційні суди. Вищі спеціалізовані суди (Вищий суд з питань 

інтелектуальної власності, Вищий антикорупційний суд). Верховний Суд України. 

Конституційний Суд України. Прокуратура в Україні. Органи, що здійснюють досудове 

слідство. Органи внутрішніх справ та Служба Безпеки України. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Кримінально-виконавчий кодекс України від 11.07.2003 р. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/  

2. Кримінальний кодекс України 05.04.2001 р.: URL: http://zakon.rada.gov.ua/ 

3. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р.: URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/  

4. Законодавство України про судову і правоохоронну діяльність: Збірник 

нормативних актів / Відп. ред. В.С. Стефанюк. К.: Юрінком Інтер, 2011.  

5. Михайленко О.Р. Прокуратура України: Підручник. К.: Юрінком Інтер, 2005.  

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
18 год. лекцій, 14 год. практичних робіт, 58 год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 

впровадження ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-

дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен письмовий, або тестовий, або усний в кінці 1 

семестру.  

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 

 

 

 

Завідувач кафедри 

спеціальних юридичних дисциплін 

д.ю.н., проф.        В.І. Кафарський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: 1.3.16; 

2. Title: Organization of Judicial and Law-Enforcement Authorities  

3. Type: compulsory; 

4. Higher education level: the first (Bachelor's degree) 

5. Year of study, when the discipline is offered: 1; 

6. Semester when the discipline is studied: 1; 

7. Number of established ECTS credits: 3; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Shtogun 

Sergiy Grygorovych Candidate of Juridical Sciences (PhD), Professor 

9. Results of studies: after studying the discipline the student must know and be able to: 

• the formation of the legal world outlook, the organization of ideas about the role, 

place, functions of judicial, law enforcement and human rights police in a state governed by the 

rule of law, 

•  Their ability to protect the rights and legitimate interests of citizens, society and the 

state. 

10. Forms of organizing classes: lectures, practical classes using traditional and 

innovative teaching methods. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: Theory of State and Law, 

History of State and Law of Ukraine. 

12.Course contents: Subject, basic concepts and system of the course "Judicial and law 

enforcement agencies of Ukraine". Judiciary and its functions. The system of judicial power in 

Ukraine. Local Courts Appellate Courts Higher specialized courts (Supreme Court on 

Intellectual Property, Higher Anti-Corruption Court). Supreme Court of Ukraine. Constitutional 

Court of Ukraine. Prosecutor's Office in Ukraine. Bodies conducting pre-trial investigation. 

Bodies of the Ministry of Internal Affairs and Security Service of Ukraine. 

13. Recommended educational editions: (зазначити до 5 джерел) 
6. Кримінально-виконавчий кодекс України від 11.07.2003 р. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/  

7. Кримінальний кодекс України 05.04.2001 р.: URL: http://zakon.rada.gov.ua/ 

8. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р.: URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/  

9. Законодавство України про судову і правоохоронну діяльність: Збірник 

нормативних актів / Відп. ред. В.С. Стефанюк. К.: Юрінком Інтер, 2011.  

10. Михайленко О.Р. Прокуратура України: Підручник. К.: Юрінком Інтер, 2005.  

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
Lectures – 18 hours, practical classes – 14 hours, independent work – 58 hours. Total –90 hours. 

Methods of teaching: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, 

implementing business and role games, implementing case method, individual tasks of scientific 

research, group tasks of scientific research, using multimedia tools 

15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Final control (40 points): exam written or test oral at the end of the first semester.  

Current control (60 points): testing, questioning  

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

Head of the Department of  

Special Law Disciplines,  

Doctor of Juridical Sciences, Professor      V. I. Kafarskiy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


