
 

Вибірковий блок “Суд та прокуратура”  ОС “Бакалавр” 

(денна ф.н.) 
 

До вибіркового блоку “Суд та прокуратура” ОС “Бакалавр” входять 

дисципліни: 1) Правозахисні інституції в Україні; 2) Міжнародні судові органи; 

3) Прокуратура в системі державних органів: м.1 - Органи прокуратури та їх 

структура; м.2 - Організація діяльності органів прокуратури; 4) Судова влада в 

Україні. 

Анотації навчальних дисциплін вибіркового блоку “Суд та 

прокуратура”: 

1) Правозахисні інституції в Україні: Форми викладання і методи 

навчання цієї дисципліни спрямовані на проведення поглибленого правового 

аналізу положень національного законодавства, міжнародних стандартів 

захисту прав людини. Дослідження положень правової доктрини щодо поняття, 

правової природи, класифікації правозахисних інституцій та змісту 

правозахисної діяльності, визначення кореспондуючої правничої 

термінології. Курс навчальної дисципліни передбачає посилене вивчення 

студентами основ функціонування правозахисних інституцій в Україні, а також 

їхньої взаємодії з міжнародними правозахисними інституціями, формування 

передумов для надання консультацій щодо можливих способів захисту прав та 

інтересів особи у різних правових ситуаціях, формулювання власних 

обґрунтованих суджень щодо ефективності їхнього функціонування та 

взаємодії. 

2) Міжнародні судові органи: Форми викладання і методи навчання цієї 

дисципліни спрямовані на отримання знань про систему міжнародних судових 

органів та міжнародного судочинства, правову природу та механізм 

функціонування міжнародних судових органів, законодавство, яке регулює 

відповідні правовідносини, а також судову практику застосування розгляду і 

вирішення справ у міжнародних судових органах.  Навчальна дисципліна формує 

у студентів здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу знань про 

міжнародні судові органи, знання i розуміння міжнародних стандартів прав 

людини, положень про міжнародний захист прав людини та основоположних 

свобод, а також практики Європейського суду з прав людини, знання i розуміння 

особливостей реалізацій та застосування норм матеріального i процесуального 

права. 

3) Прокуратура в системі державних органів: м.1 - Органи прокуратури 

та їх структура; м.2 - Організація діяльності органів прокуратури: Форми 

викладання і методи навчання цієї дисципліни спрямовані на проведення 

правового аналізу положень національного законодавства, що визначає місце 

прокуратури в системі державних органів в Україні, формування обґрунтованих 

висновків щодо можливості та доцільності віднесення прокуратури до однієї із 

гілок державної влади; використання доступних інформаційних технологій і баз 

даних з метою правового аналізу показників діяльності органів прокуратури, 



 

оцінка її ефективності та кореляція з рівнем довіри громадянського суспільства; 

використання різноманітних інформаційних джерел для повного та всебічного 

дослідження міжнародних стандартів та особливостей функціонування 

прокуратури в правових системах зарубіжних країн; відомчих правових актів з 

питань організація діяльності органів прокуратури в Україні. 

4) Судова влада в Україні: Форми викладання та методи навчання 

дисципліни спрямовані на формування уявлення про судову владу, її принципи 

організації та функціонування в державі, систему органів судової влади та 

суддівського врядування, правового статусу судді; набуття студентами 

практичних навиків розв’язання реальних життєвих ситуацій, їх правильної 

правової інтерпретації, напрацювання пропозицій удосконалення чинного 

законодавства. Курс навчальної дисципліни передбачає посилене вивчення 

студентами питань організації та функціонування судової влади в Україні, а 

також відповідності міжнародно-правовим стандартам і практикам. 

Викладання зазначених навчальних дисциплін забезпечує досягнення 

здобувачами вищої освіти ступеня “Бакалавр” зі спеціальності 081 “Право” 

програмних результатів навчання, що визначені Стандартом вищої освіти за 

спеціальністю 081 “Право” галузі знань 08 “Право” для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженим Наказом Міністерства 

освіти і науки України № 644 від 20.07.2022р.  

Навчальні дисципліни вибіркового блоку “Суд та прокуратура” 

зорієнтовані на формування у здобувачів освітнього ступеня “Бакалавр” 

теоретичних знань системи, структури та функціонування міжнародних 

судових органів, знання чинного законодавства з діяльності правозахисних та 

правоохоронних інституцій в Україні, розкриття напрямків діяльності 

прокуратури та місця прокуратури в системі державних органів України, 

набуття актуальних теоретичних знань з діяльності судової влади в Україні. 

Загальні компетентності, фахові компетентності спеціальності та програмні 

результати навчання за вибірковим блоком “Суд та прокуратура” освітнього 

ступеня “Бакалавр” визначаються описом Освітньо-професійної програми 

“Право”, рівень вищої освіти “перший”, на здобуття освітнього ступеня 

“Бакалавр”, за спеціальністю 081 “Право”, галузь знань 08 “Право”, що 

затверджені Ректором Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка від 22 липня 2019 року . 

Досягнення програмних результатів навчання в частині, яка забезпечується 

блоком навчальних дисциплін “Суд та прокуратура” ОС “Бакалавр”, повинно 

відповідати ґрунтовним формуванням у студентів таких загальних та 

спеціальних компетентностей як: 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

ЗК6. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 

ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

ЗК11. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена  суспільства; 



 

усвідомлення цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідності його сталого розвитку, верховенства права, прав 

і свобод людини і громадянина в Україні;  

СК1. Здатність застосовувати знання з основ теорії та філософії права, 

знання і розуміння структури правничої професії та її ролі у суспільстві; 

СК3. Цінування та повага до гідності людини як найвищої соціальної 

цінності, розуміння її  правової природи;  

СК4. Знання і розуміння міжнародних стандартів прав людини, положень 

Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а також 

практики Європейського Суду з прав людини; 

СК8. Знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм 

матеріального і процесуального права; 

СК12. Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та 

обґрунтовувати правові позиції; 

Програмними результатами навчання за даним вибірковим блоком 

навчальних дисциплін “Суд та прокуратура” ОС “Бакалавр” є: 

ПРН2. Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої 

проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її розв'язання; 

ПРН4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу 

відомої проблеми; 

ПРН5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин 

(даних) з достатньою обґрунтованістю; 

ПРН8. Використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та 

всебічного встановлення певних обставин; 

ПРН10. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами як усно, так і 

письмово, правильно вживаючи правничу термінологію; 

ПРН15. Вільно використовувати для професійної діяльності доступні 

інформаційні технології і бази даних; 

ПРН19. Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту 

основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей права; 

ПРН 23. Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та 

інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях. 

Отримані знання та навички формують у здобувачів освіти загальні та 

фахові компетентності, що відповідають сучасним потребам ринку праці, 

суспільства і держави, а саме: 

1. Актуальні знання, що набуті у процесі навчання та проходження 

виробничої практики в органах прокуратури та суду;  

2. Здатність використовувати сучасні інформаційні джерела для пошуку 

необхідної правової інформації; 

3. Здатність використовувати статистичні та аналітичні дані для 

самостійного вирішення теоретичних питань та складних правових ситуацій; 

4. Навички самостійної підготовки проектів процесуальних документів та 

проектів судових рішень; 



 

5. Навички критичного аналізу, осмислення правових ідей, концепцій, 

основних теоретичних положень за визначеним блоком спеціалізації; 

6. Здатність застосування отриманих знань з прокуратури, правозахисних 

інституцій, суду та міжнародних судових органів у майбутній практичній 

діяльності адвоката, прокурора, судді та інших правничих професіях;  

7. Навички аналітичного мислення та аргументація власної правової позиції 

при прийнятті рішень у самостійному вирішенні практичних ситуацій; 

8. Прогнозування своїх дій у майбутній правничій діяльності та практичні 

навички комунікації з науковцями, судовими органами та прокуратурою. 

Забезпечення досягнення програмних результатів навчання, визначених за 

навчальними дисциплінами вибіркового блоку “Суд та прокуратура” ОС 

“Бакалавр” відбувається завдяки: 

1. Викладанню навчальних дисциплін вибіркового блоку “Суд та 

прокуратура” кваліфікованими  фахівцями кафедри нотаріального, виконавчого 

процесу та адвокатури, прокуратури, судоустрою; 

2. Залученню здобувачів ОС “Бакалавр” до науково-дослідної діяльності та 

участі у міжнародних конференціях;  

3. Участі професійних суддів та діючих прокурорів у виробничій практиці 

здобувачів ОС “Бакалавр” за напрямом спеціалізації “Суд та прокуратура”; 

4. Посиленій теоретичній підготовці у дисциплінах “Міжнародні судові 

органи”, “Правозахисні інституції”, “Прокуратура в системі державних органів” 

та “Судова влада в Україні” за напрямками діяльності прокуратури, адвокатури, 

діяльності судів та міжнародних судових органів. 


