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ВСТУП
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної
дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів України» для
здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньопрофесійною програмою «Право» спеціальності 081 «Право» денної та заочної
форми навчання розроблено з урахуванням Закону України «Про вищу освіту»,
Положення про організацію освітнього процесу у Національному університеті
водного господарства та природокористування, Положення про систему
внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в
Національному університеті водного господарства та природокористування,
Положення про виявлення та запобігання академічного плагіату в
Національному університеті водного господарства та природокористування
(нова редакція), змісту освітньо-професійної програми «Право» спеціальності
081 «Право».
Курсова робота є самостійною навчально-дослідною роботою і
передбачає поглиблене вивчення студентами теоретичних і правових аспектів у
галузях теорії правосуддя і правоохоронної діяльності, надбання навичок і
вмінь у застосуванні чинного законодавства України, а також формування
навичок аналітичної та проектної роботи. Написання курсової роботи
спрямоване на розвиток навичок самостійної дослідницької роботи i оволодіння
методикою дослідження, пов’язаних з темою роботи.
Курсова робота повинна бути написана студентом самостійно на підставі
глибокого вивчення спеціальної правової літератури щодо проблематики
організація судових та правоохоронних органів. Навчально-дослідна робота
також повинна продемонструвати вільну орієнтацію студента щодо вибору
різних джерел інформації й вміння працювати зі спеціальною літературою
Виконання курсової роботи забезпечує:
- систематизацію, закріплення, розширення та застосування знань
студента під час виконання конкретних завдань;
- розвиток навичок самостійної роботи;
- оволодіння методикою наукового дослідження.
Курсова робота, виконується державною мовою, науковим стилем,
логічно та аргументовано.
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної
дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів України»
покликані систематизувати й максимально сприяти процесу написання курсової
роботи. Рекомендації містять відповіді на загальні питання виконання курсової
роботи: сформульовані вимоги і дані вказівки щодо обсягу, структури, змісту, а
також висвітлено порядок оформлення, захисту й оцінювання курсової роботи.
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1. ГРАФІК ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Завдання на виконання курсової роботи доводяться студентам та
контролюються викладачами відповідно до графіку, що наведений у таблиці 1.
Таблиця 1
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Графік виконання курсової роботи
Етапи роботи

Тиждень
виконання
2
3
Отримання завдання
2
Погодження плану теоретичної частини
3
Підготовка першої редакції вступу до теоретичної частини
4
Підготовка першого розділу теоретичної частини
6
Підготовка другого розділу теоретичної частини
8
Підготовка третього розділу теоретичної частини
10
Підготовка висновків, анотації, остаточної версії вступу.
11
Оформлення курсової роботи та передача її на перевірку
12
керівникові
Усунення зауважень керівника
13
Захист курсової роботи.
14
2. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

Тема курсової та її теоретичне розкриття повинне відповідати профілю
дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів». Тема роботи
повинна бути:
- актуальною, відповідати сучасному стану і перспективам розвитку системи
національних судових та правоохоронних органів;
- відображати сучасний стан вивчення і розроблення теми у науковій та
спеціальній літературі;
- містити конкретне і точне формулювання досліджуваної проблеми, з
подальшим її розкриттям у теоретичній частині, а також формулювань
висновків і пропозицій;
- теоретична частина має бути належно оформленою відповідно до вимог і не
містити граматичних і стилістичних помилок.
На вибір студентам пропонуються такі теми курсових робіт:
1. Судова система України.
2. Завдання та основні принципи діяльності Конституційного Суду України.
3. Статус суддів.
4. Особливості юридичної відповідальності суддів.
5. Органи, що забезпечують функціонування судової влади.
6. Органи суддівського самоврядування: завдання, види, повноваження.
7. Прокуратура: місце прокуратури в системі органів державної влади.
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8. Правові основи прокурорської діяльності.
9. Органи досудового розслідування та оперативно-розшукової діяльності.
10. Досудове розслідування: поняття, форми.
11. Органи внутрішніх справ: поняття, система, завдання та місце у системі
правоохоронних органів.
12. Міністерство внутрішніх справ України: основні завдання та статус.
13. Національна поліція України: поняття, завдання, система, принципи.
14. Державна податкова служба України: структура, завдання і функції.
15. Повноваження служби фінансових розслідувань.
16. Органи Служби безпеки України: завдання і правові підстави діяльності.
17. Національне антикорупційне бюро України: правові основи та завдання.
18. Національне агентство з питань запобігання корупції: правові основи,
завдання та принципи.
19. Державне бюро розслідувань: правові основи, завдання та принципи.
20. Правове регулювання адвокатської діяльності та її принципи.
21. Організаційні форми діяльності адвокатури.
22. Органи та установи юстиції: система та правові засади.
23. Міністерство юстиції України: структура, основні завдання та статус.
24. Органи виконання рішень суду.
25. Поняття нотаріату та нотаріальної діяльності: її форми, правові основи
та гарантії здійснення.
26. Державна кримінально-виконавча служба України: правові основи,
завдання та принципи.
27. Розвиток правоохоронних органів в Україні, Європі і світі у новому
тисячолітті.
28. Міжнародний судовий захист та правова система України.
29. Рада Європи та її система захисту прав людини.
30. Європейський суд з прав людини.
Перелік тем може мінятися з урахуванням актуальної проблематики
теорії конституційного права.
Процес написання курсової роботи передбачає вирішення таких завдань:
- продемонструвати сформованість компетенцій, що передбачалися у меті
вивчення дисципліни;
- обґрунтувати актуальність обраної теми, її цінність і застосування для сфери
судових та правоохоронних органів;
- вивчити теоретичні положення, нормативно-правові акти, довідкову і наукову
літературу з обраної теми;
- викласти власну точку зору щодо дискусійних питань, за темою роботи;
- провести аналіз зібраних даних, використовуючи відповідні методи обробки
та аналізу інформації;
- оформіть курсову роботу у відповідності до вимог, що пред'являються до
таких робіт;
- успішно захистити курсову роботу.
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3. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Оформлення курсової роботи має відповідати загальним вимогам до
наукових робіт згідно з державним стандартом ДСТУ 3008-95 «Документація.
Звіти у сфері науки та техніки. Структура і правила оформлення».
Текст дипломної роботи набирають на комп'ютері через 1,5 міжрядкові
інтервали (29-30 рядків на сторінці), друкують за допомогою принтера на
одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210x297 мм); шрифт текстового
редактора – Word Times New Roman, розмір 14 мм.
Поля: ліве, верхнє, нижнє, – 20 мм, праве –10 мм.
Шрифт друку повинен бути чітким, щільність тексту – однаковою.
Обсяг роботи 30-33 сторінки основного тексту (орієнтовно 70 тисяч
знаків з пробілами)
Кожну структурну частину роботи починають з нової сторінки. Заголовки
структурних частин роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ»,
«СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують великими
літерами симетрично до тексту по центру сторінки (без крапки).
Зміст має відповідати плану роботи. На сторінці зі змістом навпроти
кожної складової дипломної роботи проставляються номери сторінок, які
вказують на початок викладення матеріалу.
Якщо у роботі наводяться маловідомі скорочення, нові символи,
позначення, то їх перелік надається перед вступом і вноситься до змісту як
«Перелік умовних позначень». Перелік умовних скорочень надається у вигляді
окремого списку, який розміщують перед змістом, після завдання. Перелік слід
друкувати у дві колонки, у лівій за абеткою наводять скорочення, у правій –
детальне розшифрування.
Нумерація. Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, додатків, рисунків,
таблиць подають арабськими цифрами без знака №.
Нумерація сторінок курсової роботи має бути наскрізною (включаючи
ілюстрації) і проставлятися внизу по центру аркуша без крапки.
Першою сторінкою є титульний аркуш, який входить до загальної
нумерації сторінок. На титульному аркуші, та аркуші змісту номер сторінки не
ставиться. Нумерація сторінок проставляється, починаючи зі «Вступу».
На титульному аркуші зазначають повну назву профільного міністерства
(Міністерство освіти та науки України), закладу вищої освіти (Національний
університет водного господарства та природокористування, Навчальнонауковий інститут права), випускової кафедри; тему роботи; дані про студента,
наукового керівника, місто та рік подання курсової роботи до захисту.
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Скорочення у назвах міністерства/відомства, закладу вищої освіти та теми
курсової роботи не допускаються (Додаток А).
Перший аркуш роботи містить анотацію до курсової роботи українською
та англійською мовами (Додаток Б).
Текст основної частини курсової роботи поділяють на розділи та
підрозділи. Кожний розділ починають з нової сторінки.
Складові курсової роботи «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ
ПОЗНАЧЕНЬ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ
ДЖЕРЕЛ» не нумерують.
Номер розділу ставлять після слова «РОЗДІЛ», без крапки, а потім з
нового рядка друкують заголовок розділу великими літерами.
Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу
складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими
ставлять крапку. Наприкінці номера підрозділу ставиться крапка. Наприклад:
«2.3.» (третій підрозділ другого розділу), за якою у тому ж рядку зазначають
заголовок підрозділу. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами
(крім першої великої) з абзацного відступу. Наприкінці заголовка крапки не
ставлять.
Оформлення посилань на інформаційні джерела. Під час роботи з
різними джерелами науковий етикет вимагає точно відтворювати цитований
текст, оскільки найменше скорочення може спотворити зміст, викладений
автором. Посилання в тексті на джерела наводять у квадратних дужках із
зазначенням джерела та сторінки. Перша цифра у квадратних дужках відповідає
номеру джерела у списку використаних джерел, друга – номеру сторінки
(наприклад, [32, с. 85]).
Наприкінці курсової роботи наводиться список використаних джерел. До
цього списку включаються публікації вітчизняних і зарубіжних авторів, на які є
посилання у роботі. Всі джерела вказуються тією мовою, якою вони видані.
Під час складання списку використаних джерел необхідно дотримуватися
національного стандарту Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015. Він
прийнятий для уніфікації складання бібліографічного опису на міжнародному
рівні, забезпечення можливості обміну результатами каталогізації (Додаток В).
Оформлення допоміжних матеріалів. Допоміжними матеріалами є:
ілюстрації (схеми, діаграми, графіки, креслення тощо), формули, таблиці,
додатки.
Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах
розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації
складається з номера розділу та порядкового номера ілюстрації через крапку.
7

Наприклад, Рис. 1.2. – другий рисунок першого розділу. Номер, назва
ілюстрації та пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією,
відокремлених крапкою.
Ілюстрації слід наводити безпосередньо після тексту, де вони згадані
вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації, розміщені на окремих сторінках
роботи, включають до загальної нумерації сторінок. Ілюстрацію, розміри якої
більше формату А4, рекомендується розміщувати у додатках.
Цифровий матеріал, як правило, оформлюють у вигляді таблиць.
Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона
згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці мають бути
посилання в тексті. При цьому по тексту слово «таблиця» пишуть скорочено,
наприклад «... у табл. 2.1». У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації
скорочено пишуть слово «дивись», наприклад «див. табл. 3.2».
Таблиці нумерують арабськими цифрами наскрізною нумерацією в межах
розділу, за винятком таблиць, що наводяться у додатках. Номер таблиці
складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, відокремлених
крапкою, наприклад, таблиця 2.1 – перша таблиця другого розділу.
Назву таблиці друкують жирним шрифтом малими літерами (крім першої
великої) і розміщують над таблицею. Назва має бути стислою і відбивати зміст
таблиці.
Додатки оформлюються як продовження курсової роботи на наступних її
сторінках, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті. Кожний додаток
друкується з нової сторінки.
З правого боку рядка малими літерами з першої великої друкується слово
«Додаток» (але без знака №) і велика літера, що позначає додаток. Наприклад:
«Додаток Б». Додатки позначаються великими літерами української абетки, за
винятком Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Наприклад, Додаток А.
Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з
першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Текст кожного додатка,
може бути поділений на розділи й підрозділи, які нумерують у межах кожного
додатка. Якщо зміст додатка не вміщується на одну сторінку, то на наступній
сторінці у верхньому правому куті зазначається «Продовження додатку...».

4. ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Курсова робота оцінюється за стобальною системою з урахуванням якості
виступу та відповідей на запитання членів комісії з захисту. Слід пам'ятати, що
8

висока якість виконаної курсової роботи не є гарантією її високої оцінки,
оскільки оцінка може бути зниженою через некваліфікований захист курсової
роботи.
Теоретична частина:
5 + (60 бали – оформлення відповідно до нормативу (зміст, вступ,
актуальність, мета, завдання, аналіз попередніх досліджень, постановка
проблеми, результати (3 розділи по 3 підрозділи), повне розкриття теми,
наявність власної думки, висновків та списку використаних літературних
джерел);
5 (56 бали – незначні зауваження до одного підрозділу);
5 - (52 балів – незначні зауваження до двох підрозділів);
4 + (50 балів – незначні зауваження до трьох підрозділів);
4 (46 балів – незначні зауваження до двох розділів);
4 - (40 балів – незначні зауваження до кожного розділу);
3 + (36 балів - не повністю розкрито один розділ);
3 (30 балів – не повністю розкрито два розділи);
3 - (26 балів – не повністю розкрито всі розділи);
2 + (20 балів – один розділ не розкрито зовсім);
2 (16 бали – два розділи не розкрито зовсім);
2 - (10 бали – тему теоретичної частини не розкрито).
При оцінюванні вступ та висновки разом із списком використаних
літературних джерел розглядаються як окремі розділи.
Максимальна сума – 60 балів.
Захист роботи:
5 + (36 балів – знання, розуміння та вміння пояснити наявний в роботі
матеріал, робити власний аналіз, узагальнення та висновки);
5 (33 балів) – студент допускає незначні помилки при поясненні одного
підрозділу;
5 - (30 бали) – студент допускає незначні помилки при поясненні двох
підрозділів, або вступу;
4 + (27 балів) – студент допускає незначні помилки під час розкриття
матеріалу одного розділу;
4 (24 балів) – студент допускає незначні помилки при розкритті двох
розділів, або вступу і висновків;
4 - (21 балів) – студент допускає незначні помилки при розкритті
матеріалу теоретичної частини;
3 + (18 балів) – студент не може пояснити матеріал одного з розділів,
вступу;
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3 (15 балів) – студент не може пояснити матеріал двох розділів;
3 - (12 балів) – студент не може пояснити матеріал трьох розділів;
2 + (9 балів) – студент може пояснити тільки один розділ, або вступ;
2 (6 балів) – студент може пояснити матеріал тільки одного розділу;
Своєчасність захисту – 4 бали.
Максимальна сума – 40 балів.
Максимальна сума балів за курсову роботу – 100 балів.
Шкала оцінювання аналогічна до шкали, яка використовується до
оцінювання засвоєння студентами теоретичного і практичного матеріалу.
Якщо в двох роботах трапляються повтори – обидві роботи до
захисту не допускаються

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Базова
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Додаток Б
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ПРАВО НА ПРИВАТНІСТЬ В СИСТЕМІ ПРАВ ЛЮДИНИ:
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ
Досліджено ідейні витоки правового концепту «права людини».
Проаналізовано філософсько-правову природу прав людини. Розглянуті
міжнародні та національні правові акти як джерела прав людини. Здійснено
спробу теоретико-правового осмислення права на приватність. Розглянуто різні
способи визначення права на приватність. Доведено необхідність розгляду
проблематики прав людини, зокрема забезпечення права на приватність з
урахування філософських ідей постмодернізму. Здійснено аналіз проблем
практичної реалізації права на приватність. У зв’язку з цим досліджені чинники
впливу на реалізацію прав людини нормативно-правого та організаційно
правого характеру. Окрема увага приділяється у цьому розділі місцю право на
приватність в системі конституційного права в Україні.
Ключові слова: права людини, класифікація прав людини, приватне
життя, приватність, гідність, постмодернізм, конституційне право.

THE RIGHT TO PRIVACY IN THE HUMAN RIGHTS SYSTEM:
THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS
The conceptual origins of the legal concept of "human rights" are investigated.
The philosophical and legal nature of human rights is analyzed. International and
national legal acts are considered as sources of human rights. An attempt is made to
make a theoretical and legal understanding of the right to privacy. Different ways of
determining the right to privacy are considered. The necessity of considering human
rights issues, in particular, to ensure the right to privacy based on the philosophical
ideas of postmodernism, has been proved. The problems of practical realization of the
right to privacy are analyzed. Additionally, factors of influence on the realization of
human rights of normative-legal and organizational-legal nature are investigated.
Particular attention is paid in this section to the right to privacy within the Ukrainian
constitutional law system.
Keywords: human rights, classification of human rights, privacy, privacy,
dignity, postmodernism, constitutional law.
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