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Анотація навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна "Юридичні інновації" спрямована на ознайомлення студентів з новітніми 

технологічними рішеннями і формування здатності розв'язувати складні спеціалізовані завдання 

в сфері права шляхом застосування юридичних інновацій задля формування у студентів-юристів 

інноваційного мислення. Під час вивчення дисципліни «Юридичні інновації» студенти: 

ознайомляться з поняттям та структурою юридичних інновацій та практикою їх поширення в 

Україні та світі; отримають базові практичні навички застосування юридичних інновацій; 

навчаться вирішувати юридичні проблеми інноваційним шляхом; отримають вміння виявляти 

проблеми, що можна вирішити за допомогою юридичних інновацій; отримають вміння 

використовувати навики Legal Tech в вирішенні юридичних завдань; розвинуть навички та 

уміння студентів, пов’язані з роботою в команді, презентації проекту, критичного мислення, 

емпатії клієнтів; сформують навички створення та розвитку юридичного бізнесу; сформують 

дизайн мислення у сучасного юриста. 

Під час вивчення навчальної дисципліни студенти: 

o Сформують здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування 

набутих знань у професійній діяльності. 

o Отримають навички використання інформаційних і комунікаційних технологій в 

юриспруденції. 

o Здобудуть навички вчитися і оволодівати сучасними знаннями та поєднувати юридичні 

навички з технологічними процесами інших галузей знань. 

o Отримають навички ефективної роботи  в команді та розробки спільного проекту. 

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна «Юридичні інновації» вивчається після 

вивчення основних галузей матеріального та процесуального права. 

Для більш ефективної комунікації з метою розуміння структури навчальної дисципліни та 

засвоєння матеріалу використовується електронна пошта, месенджери та чат бот Telegram. 

Студентам необхідно володіти навичками з використання текстового редактора, основами знань 

роботи в мережі Інтернет та програмними засобами. 

 

Перелік тем 

 

Вступ до юридичних інновацій 

Блок: Legal Tech 

Діджиталізація в праві 

Чатоботування і алгоритмізація 

Робота з даними 

Blockchain та смарт-контракти в юриспруденції 

Штучний інтелект в діяльності юристів 

Блок: Soft Skills  

Етика та навички сучасного юриста 

Основи роботи в команді та підготовки презентації 

Дизайн мислення як інструмент для інновацій в діяльності юриста 

 

 

 

 

 

 



Програмні результати навчання 
1
 

Результати навчання, контрольні заходи та терміни виконання оголошуються студентам на 

першому занятті. 

№ 

з/п 
Результати навчання 

Методи 

навчання 

Форми 

оцінювання 

(контрольні 

заходи) 

Термін 

виконання 

1. 

Вільно використовувати для 

професійної діяльності доступні 

інформаційні технології і бази 

даних.  

Робота в малих 

групах, 

дискутування, 

Workshop 

Побудова 

алгоритму 

створення 

документів, 

виконання 

практичних 

завдань 

Протягом 

всього 

навчання 

2. 

Демонструвати вміння 

користуватися комп’ютерними 

програмами, необхідними у 

професійній діяльності.  

Робота в малих 

групах, виконання 

практичних завдань 

Створення 

чатботу, 

вирішення 

кейсів 

Протягом 

всього 

навчання 

3. 

Працювати в групі, формуючи 

власний внесок у виконання 

завдань групи. 

Робота в малих 

групах, 

SWOTаналіз, 

підготовка проекту 

та стартапу 

Усне 

опитування, 

виконання 

практичних 

кейсів, 

презентацції 

Протягом 

всього 

навчання 

 

Форми та технології навчання 

 

Лекції, практичні заняття, диспут, групова робота, командна робота, парна робота, ділові ігри, 

навчальні дебати, розробка алгоритмів та проектів з обов’язковим використанням 

інформаційно-комунікативних технологій при підготовці до занять. 

Застосовуються стратегії активного і колективного навчання, які визначаються наступними 

методами і технологіями: 

1) методи проблемного навчання (проблемний виклад, частково-пошуковий (евристична бесіда) 

і дослідницький метод); 

2) особистісно-орієнтовані (розвиваючі) технології, засновані на активних  формах і методах 

навчання ( «мозковий штурм», «аналіз ситуацій» ділові, рольові та імітаційні ігри, дискусія, 

експрес-конференція, навчальні дебати, круглий стіл, кейс-технологія, проектна технологія і 

ін.);  

3) інформаційно-комунікаційні технології, що забезпечують проблемно-дослідницький характер 

процесу навчання та активізацію самостійної роботи студентів (електронні презентації для 

лекційних занять, розробка і застосування на основі комп'ютерних і мультимедійних засобів 

практичних завдань, доповнення традиційних навчальних занять засобами взаємодії на основі 

мережевих комунікаційних можливостей (програмні засоби, мобільні застосунки і ін.). 

 

Навчальні ресурси 

Всі необхідні для вивчення навчальної дисципліни основні та додаткові матеріали прикріплені 

до відповідних тем в чатботі Telegram. 

 

                                                            
1Learning outcomes. 



Контрольні роботи 

З метою визначення рівня навичок студентів на 2 останніх семінарських заняттях проводиться 

модульний контроль на презентації практичного проекту. 

Практичний проект “Юридичний інноваційний стартап” 

Завдання: створити стартап-проект з використанням Legal Tech (тематика проекту не 

визначена). Робота пропонується в командах від 5 студентів 

Критерії оцінювання: 

має бути створений готовий кінцевий продукт, який можна реалізовувати; 

наскільки прописана стратегія реалізації проекту; 

визначити систему фандрейзингу та можливих інвесторів проекту; 

визначені ключові партнери, активності та ресурси 

реалізованість методології Legal Tech 

Результат:проект-стартап побудовано в формі бізнес-моделі.  

 

Система оцінювання 

№ 

з/п 
Контрольний захід оцінювання % 

Ваговий 

бал 
Кіл-ть Всього 

1. 
Опрацювання на семінарських та 

практичних заняттях лекційного матеріалу 

72 4 18 72 

2. Презентація практичного проекту 28 28 1 28 

 Всього 100 

 

Семестрова атестація студентів 

Обов’язкова умова допуску до заліку Критерій 

1 Поточний рейтинг RD ≥ 40 

Необов’язкові умови допуску до екзамену: 

1. Активність на практичних заняттях. 

2. Позитивний результат першої атестації та другої атестації. 

3. Відвідування лекційних занять. 

4. Виконання практичних робіт. 

Таблиця переведення рейтингових балів до оцінок за університетською шкалою
2
 

Рейтингові бали, RD 
Оцінка за 

університетською шкалою 

95 ≤ RD ≤ 100 Відмінно 

85 ≤ RD ≤ 94 Дуже добре 

75 ≤ RD ≤ 84 Добре 

65 ≤ RD ≤ 74 Задовільно 

60 ≤ RD ≤ 64 Достатньо 

RD < 60 Незадовільно 

Невиконання умов допуску Не допущено 

Можливість отримання оцінки «автоматом»: так . 

                                                            
2 Оцінювання результатів навчання здійснюється за рейтинговою системою оцінювання відповідно до рекомендацій 
Методичної ради КПІ ім. Ігоря Сікорського , ухвалених протоколом №7 від 29.03.2018 року. 



 

Політика навчальної дисципліни 

Порушення термінів виконання завдань та заохочувальні бали 

Заохочувальні бали Штрафні бали 

Критерій Ваговий бал Критерій Ваговий бал 

Написання фахової статті 10 балів 
  

 

Відвідування занять 

Відвідування лекцій, практичних занять, а також відсутність на них, не оцінюється. Однак, 

студентам рекомендується відвідувати заняття, оскільки на них викладається теоретичний 

матеріал та розвиваються навички, необхідні для виконання семестрового індивідуального 

завдання. Система оцінювання орієнтована на отримання балів за активність студента, а також 

виконання завдань, які здатні розвинути практичні уміння та навички.  

 

Пропущені контрольні заходи 

Перескладання пропущених семінарських занять відбуваються 1 раз в тиждень в назначений 

викладачем день.  

 

Процедура оскарження результатів контрольних заходів оцінювання 

Студенти мають можливість підняти будь-яке питання, яке стосується процедури контрольних 

заходів та очікувати, що воно буде розглянуто згідно із наперед визначеними процедурами. 

Студенти мають право оскаржити результати контрольних заходів, але обов’язково 

аргументовано, пояснивши з яким критерієм не погоджуються відповідно до оціночного листа 

та/або зауважень. 

 

Календарний рубіжний контроль 

Проміжна атестація студентів (далі – атестація) є календарним рубіжним контролем. Метою 

проведення атестації є підвищення якості навчання студентів та моніторинг виконання графіка 

освітнього процесу студентами
3
. 

 

Академічна доброчесність 

Політика та принципи академічної доброчесності визначені у розділі 3 Кодексу честі 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code. 

 

Норми етичної поведінки 

Норми етичної поведінки студентів і працівників визначені у розділі 2 Кодексу честі 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code.  

                                                            
3Рейтингові системи оцінювання результатів навчання: Рекомендації до розроблення і застосування. Київ: КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, 2018. 20 с. 
4Там само. 
5Там само. 

Критерій 
Перша 

атестація 
Друга атестація 

Термін атестації 
4
 8-ий тиждень 14-ий тиждень 

Умовою отримання атестацій є поточний рейтинг 
5
 ≥ 15 балів ≥ 28 балів 



Дистанційне навчання  

Дистанційне навчання через проходження онлайн-курсів за певною тематикою допускається за 

умови погодження зі студентами. У разі, якщо невелика кількість студентів має бажання пройти 

онлайн-курс за певною тематикою, вивчення матеріалу за допомогою таких курсів 

допускається, але студенти повинні виконати всі завдання, які передбачені у навчальній 

дисципліні. 

Для кращого розуміння юридичних інновацій пропонується опанувати наступні он-лайн курси:  

Відкриті електронні реєстри: https://vumonline.ua/course/open-electronic-registries/ 

Цифрова безпека та комунікація в онлайні 

https://vumonline.ua/course/digital-security-and-communication-online/ 

Практикум активіста цифрової епохи. Посібник з інструментів е-демократії 

https://vumonline.ua/course/e-democracy-workshop/ 

Дизайн-мислення для інновацій 

https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+DTI101+2017_T3/about 

Візуалізація даних https://courses.prometheus.org.ua/courses/IRF/DV101/2016_T3/about 

Як створити стартап 

https://courses.prometheus.org.ua/courses/Prometheus/Startup101/2015_T2/about 

Дані курси розроблені провідними фахівцями в сфері цифрової комунікації, елетронних 

ресурсів та застосунків. Основне коло питань, які в них розглядаються це: чітке 

обґрунтовування та оволодіти поняттєво-термінологічним апаратом курсу; формування 

розуміння основ використання інновацій в повсякденному житті та роботі юриста.  

Виставлення оцінки за контрольні заходи шляхом перенесення результатів проходження 

онлайн-курсів не передбачено. 

 

Інклюзивне навчання 

Навчальна дисципліна «Юридичні інновації» може викладатися для більшості студентів з 

особливими освітніми потребами, окрім студентів з серйозними вадами зору, які не дозволяють 

виконувати завдання за допомогою персональних комп’ютерів, ноутбуків та/або інших 

технічних засобів. 

 

Позааудиторні заняття 

Передбачається в межах вивчення навчальної дисципліни участь в конференціях, форумах, 

круглих столах тощо.  

 

https://vumonline.ua/course/open-electronic-registries/
https://vumonline.ua/course/digital-security-and-communication-online/
https://vumonline.ua/course/e-democracy-workshop/
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+DTI101+2017_T3/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/IRF/DV101/2016_T3/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/Prometheus/Startup101/2015_T2/about


 

Додаток 1. 

Програмні результати навчання (розширена форма) 

В результаті вивчення навчальної дисципліни «Теорія держави і права» студенти зможуть: 

Результати навчання 

Відповідність результатів навчання 

до компетентностей у СВО 
6
 

Загальні компетентності 

(softskills) 

Спеціальні 

компетентності 

(фахові) 

1. 

Вільно 

використовувати для 

професійної 

діяльності доступні 

інформаційні 

технології і бази 

даних.  

ЗК2. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК6. Навички використання інформаційних 

і комунікаційних технологій.  

ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями. 

 

2. 

Демонструвати вміння 

користуватися 

комп’ютерними 

програмами, 

необхідними у 

професійній 

діяльності.  

ЗК6. Навички використання інформаційних 

і комунікаційних технологій.  

ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями. 

ЗК10. Здатність діяти на основі етичних 

міркувань (мотивів). 

 

3. 

Працювати в групі, 

формуючи власний 

внесок у виконання 

завдань групи. 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу.  

ЗК9. Здатність працювати в команді. 

 

 

                                                            
6Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.12.2018 року № 1379 «Про затвердження стандарту вищої освіти за 
спеціальністю 081 «Право» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти». 


