1 КУРС
2 СЕМЕСТР
СУДОВІ ТА ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ УКРАЇНИ
Викладач: ст. викладач Рибалко Гліб Сергійович
Передумови вивчення: курс основ правознавства.
Мета курсу: вивчення питань, що стосуються організації та діяльності
органів судової влади, прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки
України, дізнання і досудового слідства, інших правоохоронних органів,
установ та органів юстиції, адвокатури, нотаріату; їх взаємодії з державними
і громадськими формуваннями.
Завдання:
1. Визначення поняття судової влади та її функцій.
2. Аналіз судової системи України.
3. Характеристика статусу суддів.
4. Визначення правового статусу, завдань, порядку організації і
діяльності судових, правоохоронних та правозахисних органів України.
У результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати: поняття та сутність судової влади, її характерні ознаки, завдання
та функції; судову систему України; статус суддів; принципи організації та
діяльності
судових
і
правоохоронних
органів;
характеристику
правоохоронної та правозахисної діяльності; структуру, завдання, функції,
компетенцію органів, що здійснюють таку діяльність; повноваження та
правовий статус їх посадових осіб;
вміти: орієнтуватися в системі нормативно-правових актів, що
регулюють організацію та діяльність судових, правоохоронних і
правозахисних органів; тлумачити та застосовувати ці норми під час
вирішення практичних ситуацій.
Форма організації контролю: контрольні роботи, модульний контроль,
підсумковий модульний контроль (екзамен).

5 КУРС
9 СЕМЕСТР
ПОРІВНЯЛЬНЕ СУДОВЕ ПРАВО
Викладач: доцент Бондаренко Олексій Олексійович
Передумови вивчення: галузі вітчизняного процесуального права.
Мета курсу: здобуття знань про судові системи країн світу;
порівняльний аналіз систем принципів кримінального та цивільного
судочинства, процесуального статусу його суб’єктів, теорії процесуального
доказування, порядку порушення кримінального переслідування, цивільної
справи та досудового розслідування, процедури провадження в справі у
судах першої інстанції та перегляду судових рішень у розвинутих країнах
світу.
Завдання:
1. Надання знань про судові системи розвинутих країн світу.
2. Ознайомлення із сучасними досягненнями теорії кримінального та
цивільного процесу країн основних систем права.
3. Сформування чіткого уявлення про послідовність руху кримінальної і
цивільної справи та зміст процесуальної діяльності в кожній стадії процесу в
таких країнах.
4. Орієнтування у кримінально-процесуальному та цивільнопроцесуальному законодавстві розвинутих країн світу, а також тлумачення
змісту конкретних процесуальних норм.
У результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати: судові системи розвинутих країн світу; загальні положення
кримінального та цивільного процесу; доказове право даних країн;
процесуальний механізм порушення кримінального та цивільного
провадження, досудового розслідування; порядок розгляду справ у судах
першої інстанції; процедуру перегляду судових рішень у країнах різних
систем права;
вміти: орієнтуватися в системі кримінально-процесуального і цивільнопроцесуального права розвинутих країн світу, слідчій та судовій практиці в
кримінальних і цивільних справах; тлумачити норми кримінальнопроцесуального
та
цивільно-процесуального
права;
здійснювати
порівняльний
аналіз
кримінально-процесуального
та
цивільнопроцесуального законодавства країн основних систем права.
Форма організації контролю: контрольні роботи, модульний контроль,
підсумковий модульний контроль (екзамен).

3-4 КУРС
6-7 СЕМЕСТРИ
Кримінальний процес
Викладач: доцент Бондаренко Олексій Олексійович
Передумови вивчення: галузь кримінального процесуального права
України.
Мета курсу: опанування понятійного апарату навчальної дисципліни,
системи принципів кримінального судочинства, процесуального статусу його
суб’єктів, теорії кримінального процесуального доказування, процедури
досудового провадження, провадження в судах першої, апеляційної та
касаційної інстанцій, вирішення питань, що виникають у стадії виконання
судових рішень, перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами
та Верховним Судом України.
Завдання:
- ознайомити студентів із сучасними досягненнями теорії кримінального
процесу;
- сформувати у них чітке уявлення про послідовність досудового та
судового провадження за новим КПК та зміст кримінальної процесуальної
діяльності в кожній стадії процесу;
- навчити студентів орієнтуватися у кримінальному процесуальному
законодавстві та тлумачити зміст конкретних процесуальних норм;
- прищепити навички правильного застосування кримінального
процесуальних норм під час кримінального провадження.
У результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати:
- стан основних проблем науки кримінального процесу;
- предмет кримінального процесуального права;
- джерела кримінального процесуального права;
- завдання кримінального провадження;
- теорію прийняття процесуальних рішень, вимоги закону до їх змісту
та структури;
- кримінальні процесуальні засоби встановлення обставин, що
підлягають доказуванню;
- процесуальні гарантії захисту прав та законних інтересів фізичних і
юридичних осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні;
- способи тлумачення та застосування кримінальних процесуальних
норм;
- процесуальні форми взаємодії посадових осіб, які ведуть
кримінальний процес, з оперативними підрозділами;

уміти:
- використовувати дані науки кримінального процесу під час
тлумачення та застосування норм кримінального процесуального права;
- орієнтуватися в системі кримінального процесуального права, слідчій
та судовій практиці;
- збирати фактичні дані, перевіряти та оцінювати їх достатність для
прийняття правомірних процесуальних рішень;
- організовувати виконання прийнятих рішень.
Форма організації контролю: контрольна робота, модульний контроль,
підсумковий модульний контроль (екзамен).
4 Курс
7 Семестр
ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС
Викладач: професор Руденко Микола Васильович, ст. викладач Рибалко
Гліб Сергійович
Господарський суд є однією з гілок судової влади, на яку Конституцією
України і чинним законодавством покладено здійснення правосуддя в
господарських правовідносинах. Утворення системи господарських судів
відображає процес становлення в Україні незалежної судової влади. В
Україні сформовано систему господарських судів, і це зумовило необхідність
теоретичного усвідомлення їхньої діяльності та практики реалізації
господарського процесуального законодавства.
Вивчення господарського процесуального права передбачає засвоєння
не лише наукової та навчальної літератури, а й практики господарських
судів, узагальненої в постановах,( оглядових) листах, в рекомендаційних
роз'ясненнях Вищого господарського суду України. Таким чином, навчальна
дисципліна «Господарській процес» набуває важливого значення в підготовці
фахівців за спеціальністю «Правознавство». Сприяти успішному засвоєнню
знань із цієї дисципліни покликаний цей навчально-методичний комплекс.
У процесі вивчення навчальної дисципліни «Господарський процес»
студенти повинні знати: 1) види ї склад господарських судів, їх
повноваження; 2) підвідомчість та підсудність господарських справ; 3)
порядок досудового врегулювання господарських спорів; 4) порядок
звернення до господарських судів; 5) склад учасників господарського
процесу; 6) порядок розгляду справ у господарському суді; 7) механізм
виконання рішень, ухвал, постанов господарського суду тощо. Студент
повинен уміти тлумачити та застосовувати норми господарського
процесуального права, рекомендаційні роз’яснення Пленуму Вищого
господарського суду України, приймати правильні рішення в різноманітних

процесуальних ситуаціях, складати проекти позовних заяв, скарг та інших
процесуальних документів в господарському судочинстві.
Семінарські заняття – одна з основних форм навчання при вивченні
курсу з господарського процесу. Їх мета полягає в засвоєнні головних
теоретичних положень i набутті навичок практичного застосування норм
господарського процесуального права для вирішення питань, що виникають
у правосудді із господарських правовідносин. Заняття з господарського
процесу проходять у формі розв’язання завдань, ділових ігор, укладення
проектів процесуальних документів, вивчення конкретних господарських
справ.
При підготовці до занять студенти повинні опрацювати відповідні
розділи підручника (навчального посібника) i рекомендовану додаткову
літературу, засвоїти необхідні розділи й глави нормативно-правових актів,
ознайомитися з рекомендаційними роз’ясненнями Пленуму Вищого
господарського суду України. Виконуючи завдання, слід вивчити умови,
дати юридичний аналіз викладених обставин, відповісти на всі теоретичні та
практичні запитання та викласти відповіді письмово у вигляді розгорнутих,
обґрунтованих i мотивованих рішень з посиланням на певні норми
матеріального та процесуального права.
Форма організації контролю - Іспит
3 КУРС
5 СЕМЕСТР
АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС
Викладач: доцент Магда Світлана Олександрівна.
Передумови вивчення: загальноосвітній курс навчання у середніх навчальних
закладах.
Мета курсу: формування у майбутніх фахівців належного рівня правових знань,
системи професійних навичок та умінь щодо практичного застосування положень
адміністративно-процесуального законодавства в повсякденному житті.
Завдання:
1. Аналіз та розкриття предмета адміністративного процесу і його джерел.
2. Розкриття поняття, властивостей та основних принципів адміністративного
процесу.
3. Розкриття змісту адміністративних проваджень у сфері публічного управління,
надання адміністративних послуг, застосування заходів адміністративного примусу та
оскарження дій та рішень публічної адміністрації.
4. Визначення правового статусу різних суб’єктів адміністративного процесу.
5. Формування у студентів навиків до самостійної оцінки чинного адміністративного
процесуального законодавства.
6. Розвиток уміння орієнтуватися у складанні окремих процесуальних документів,
всебічного аналізу різноманітних юридичних ситуацій та формування у них інших
необхідних професійних навичок.
У результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати: 1) поняття і особливості адміністративного процесуального права; 2) види
проваджень в адміністративному процесуальному праві; 3) адміністративне процесуальне
законодавство; 4) зміст адміністративної та судової практики вирішення конкретних
адміністративних справ; 5) основні провадження адміністративного процесуального

права; 6) загальну характеристику суб’єктів адміністративного процесуального права; 7)
норми і правила складання процесуальних документів.
вміти: 1) орієнтуватися в системі адміністративного та адміністративного
процесуального права; 2) правильно тлумачити та застосовувати норми адміністративного
процесуального права; 3) аналізувати тенденції юридичної практики та оцінювати її з
точки зору відповідності закону; 4) кваліфікувати адміністративні проступки у точній
відповідності з законом; 5) робити аналіз судової та адміністративної практики; 6)
складати й оформляти процесуальні документи з проваджень у сфері управління,
адміністративного судочинства, адміністративно-деліктних проваджень.
Опис дисципліни: поняття адміністративного процесу України. Норми
адміністративного процесуального права. Адміністративні процесуальні правовідносини.
Суб’єкти і учасники адміністративного процесуального права. Сутність та зміст
адміністративного процесу. Докази в адміністративному процесі. Процесуальні строки.
Заходи процесуального примусу. Провадження в сфері управління. Провадження за
зверненнями громадян. Адміністративне судочинство в Україні. Адміністративноделіктні провадження.
Форма організації контролю: залік.
4 КУРС
6 - 7 СЕМЕСТРИ

АДВОКАТУРА
Викладач: старший викладач Борисов Геннадій Васильович.
Передумови вивчення: загальноосвітній курс навчання у середніх навчальних
закладах.
Мета вивчення: засвоєння студентами комплексу знань, умінь та навичок, щодо
сутності адвокатури; правових основ діяльності адвокатів, видів юридичної практики,
особливості діяльності адвокатів в цивільному, кримінальному та адміністративному
процесах.
Завдання: забезпечення викладання й вивчення дисципліни з метою всебічної
підготовки висококваліфікованих спеціалістів-юристів, які володіють основами
теоретичних знань і практичними навичками їх застосування у професійній діяльності.
У результаті вивчення даного курсу студент повинен знати: понятійний апарат
дисципліни «Адвокатура», її систему та сутність;сучасний стан адвокатури, особливості її
переходу до нових організаційних форм діяльності; задачі і основні напрямки діяльності
адвокатури; порядок придбання, призупинення і припинення статусу адвоката; права і
обов'язки адвоката, основні принципів їх діяльності; організаційні форм діяльності
адвокатури; вміти: застосовувати чинне законодавство, аналізувати його недоліки;
аналізувати і давати правильну правову оцінку конкретних ситуацій, що виникають у
процесі практичної діяльності; точно й обґрунтовано використовувати на практиці правові
норми, що дозволяють швидко, ефективно дозволити конкретні ситуації; проводити
власне розслідування, збирати необхідну для справедливого розгляду справ інформацію;
давати точне й об'єктивне тлумачення і правову оцінку встановленим у процесі
досудового і судового слідства фактам;
максимально повно використовувати надані адвокатам процесуальні права для
встановлення істини по справі; вести адвокатське провадження; правильно і чітко
складати процесуальні документи, установлені чинним законодавством.
Опис дисципліни. Адвокатура України є важливим конституційним інститутом
правової системи держави, на яку Конституцією України покладено завдання
забезпечення захисту від обвинувачення та надання правової допомоги громадянам та
юридичним особам у суді та інших державних органах.

Сильна, дієва, професійна адвокатура — складова основи правової держави і
громадянського суспільства, гарантія демократії та забезпечення реального захисту
законних інтересів і прав громадян та юридичних осіб в державі.
Для виконання завдань, покладених на адвокатуру України, її розбудова має
проводитись на чітко визначених законодавчих засадах з дотриманням гарантій
адвокатської діяльності.
Спеціальний навчальний курс «Адвокатура України» базується на положеннях
Конституції України, нормативних актах Верховної Ради, актах Президента та Уряду
країни, міжнародному законодавстві..
Курс «Адвокатура України » щільно пов'язаний з теоретичними положеннями
таких суміжних юридичних наук, як судові та правоохоронні органи України, цивільний
процес, кримінальний процес, адміністративний процес та інших.
Вивчення адвокатури студентам є необхідним. По-перше, якісне оволодіння
знаннями з адвокатури неможливе без ґрунтовного засвоєння базових галузей системи
права України. Отже, при вивченні нового курсу студенти активізуватимуть теоретичні
знання матеріального та процесуального права. Крім того, в процесі навчання студенти
отримають практичні навички з підготовки процесуальних документів, ведення
адвокатського «дос’є», матимуть можливість проявити свої творчі якості у підготовці
захисних речей адвокатів та участі в навчальних судових засіданнях за участю
практикуючого адвоката. По-друге, вони хоча й не отримають можливості безпосередньо
після закінчення навчального закладу займатися адвокатською діяльністю, однак
матимуть досить широке уявлення про неї. Це сприятиме їхній кращій орієнтації у
широкопрофільній професії юриста. Отриманні знання дадуть можливість майбутнім
юристам знайти своє місце в суспільстві, а вивчення Правил адвокатської етики допоможе
майбутнім фахівцям слідкувати високим етичним стандартам поведінки, а також спрямує
їхню професійну діяльність на збалансування служіння юриста інтересам окремого
громадянина з інтересами суспільства в цілому.
У зв’язку з цим вивчення навчального курсу адвокатури передбачає не тільки засвоєння
теоретичних знань і практичних навичок, а і має на меті виховувати у майбутніх фахівців
повагу до своєї професії та дотримуватись у своїй діяльності принципів законності і
верховенства права.
Форма організацій контролю: модульні контрольні роботи, залік.
4 КУРС
6-7 СЕМЕСТРИ

МИТНЕ ПРАВО
Викладач: старший викладач Борисов Геннадій Васильович.
Передумови вивчення: загальноосвітній курс навчання у середніх навчальних
закладах.
Мета вивчення: засвоєння студентами комплексу знань, умінь та навичок, щодо
сутності митної служби України; правових основ діяльності митної служби України.
Завдання: здобути теоретичні знання та сформувати поняття про основи організації
митної справи, митного контролю в Україні, ознайомитись з основними завданнями,
принципами, законодавчими актами і нормативними документами в галузі митного
контролю.
У результаті вивчення даного курсу студент повинен знати: основи державної
митної політики та її пріоритети, специфіку, предмет, метод та структуру митного права,
його співвідношення з базовими галузями права, основні принципи митного регулювання
так контролю, правове положення та види митних органів, основні митні операції та
типові порушення митного законодавства, заходи щодо профілактики та способи
виявлення останніх;

вміти: аналізувати митне законодавство та визначати напрями та перспективи його
розвитку, заповнювати правильно митні декларації та інші митні документи, виявляти
найбільш доцільні варіанти митного декларування, володіти навиками митного контролю
та виявляти митні правопорушення, оформляти первинні документи і грамотно
застосовувати засоби митного примусу, співпрацювати з митними органами.
Опис дисципліни. Проголосивши Декларацією про державний суверенітет України
та Законом України ―Про економічну самостійність‖ незалежність та самостійність в
економічній сфері Україна започаткувала тим самим свою самостійну митну політику та
митне законодавство. Митне право сформувалось у відносно самостійну галузь
законодавства і знаходиться в процесі становлення. Одні норми відміняються, інші
приходять їм на зміну. Хоча домінуючим підходом в регулюванні відносин, що
виникають при перетині кордону фізичними особами та при переміщенні через нього
матеріальних і інтелектуальних цінностей є адміністрування, але це не виключає і
приватного регулювання деяких з них . Внаслідок цього митне право є комплексною
галуззю законодавства з переважаючими публічно правовими засадами регулювання.
Запропонована дисципліна є відображенням етапу становлення митного права та
митної практики в Україні. В результаті вивчення цього спеціального курсу студенти
оволодівають знаннями матеріального і процесуального законодавства, яке регулює митні
відносини. Крім того, студенти отримають практичні навички з підготовки процесуальних
документів та документів митного оформлення та декларування.
Отримані знання і навички сприяє кращій професійній орієнтації у професії
юриста.
Отриманні знання дадуть можливість майбутнім юристам знайти своє місце в
суспільстві, а також спрямує їхню професійну діяльність на служіння інтересам громадян і
держави.
У зв’язку з цим вивчення навчального курсу митного права передбачає не тільки
засвоєння теоретичних знань і практичних навичок, а і має на меті виховувати у майбутніх
фахівців повагу до своєї професії та дотримуватись у своїй діяльності принципів
законності і верховенства права.
Форма організацій контролю: модульні контрольні роботи, залік.
4 КУРС
6-7 СЕМЕСТРИ
НОТАРІАТ
Викладач: старший викладач Борисов Геннадій Васильович.
Передумови вивчення: загальноосвітній курс навчання у середніх навчальних
закладах.
Мета вивчення: формування високої правової культури у майбутніх спеціалістів;
опанування процесуального порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України;
ознайомлення з окремими видами та особливостями нотаріальних проваджень.
Завдання: формування у майбутніх спеціалістів свідомого та відповідального
ставлення до виконання своїх обов'язків, дотримання законів при здійсненні практичної
діяльності; ознайомлення з основними положеннями Закону України „Про нотаріат‖,
інструкціями про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України.
У результаті вивчення даного курсу студент повинен знати: основні положення
про нотаріальний процес, його принципи, нотаріальні провадження, підзаконні
нормативні акти, що стосуються діяльності нотаріату в Україні;
вміти орієнтуватися в нотаріальному процесі, застосовувати на практиці окремі види
нотаріальних проваджень, застосовувати нормативну базу, що регулює діяльність
нотаріату.

Опис дисципліни. Нотаріат в Україні - це система органів і посадових осіб, на які
покладено обов’язок посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення, та
вчиняти інші нотаріальні дії, передбачені законами, з метою надання їм юридичної
вірогідності.
Вивчення навчальної дисципліни «Нотаріат України» важлива і невід’ємна частина
вищої освіти студентів, які обрали професію юриста, адже до їх майбутніх обов’язків
входитиме не лише знання законів та підзаконних актів, а й застосування їх та роз’яснення
іншим.
В сьогоднішніх умовах побудови ринкового суспільства правове регулювання
суспільних відносин зазнає змін. Це відображається на підготовці, вчиненні, а іноді і
наслідках нотаріальних дій. Тому вивчення даної дисципліни включає і самостійну роботу
студентів, під час якої вони повинні навчитися оволодівати матеріалом, який не було
пройдено з викладачем.
Курс «Нотаріат України» містить питання, які стосуються поняття нотаріату та його
основних принципів, предмету, методу його правового регулювання, а також підготовки,
вчинення та наслідків нотаріальних дій, у тому числі − з особливостями для деяких
категорій фізичних та юридичних осіб.
Основними формами вивчення курсу «Нотаріат України» є лекції, семінарські заняття,
модульний контроль, самостійна та індивідуальна робота студентів.
В основі індивідуальної роботи лежать методи активізації пізнавальної діяльності
студентів як на аудиторних заняттях, так і при організації самостійної роботи. При цьому
використовується інтерактивні методи та корпоративні технології навчання. Засвоївши
програму навчальної дисципліни «Нотаріат України», студенти освітньо-кваліфікаційного
рівня «бакалавр» за напрямом підготовки «Право» зі спеціальності «Правознавство»
мають бути здатними орієнтуватися у сутності правоохоронної політики держави,
механізму захисту прав громадян державними органами та громадськими інституціями,
вміти аналізувати правовідносини, що виникають у зв’язку з діяльністю правоохоронних і
правозахисних органів, усвідомлювати правоохоронну та правозахисну діяльність
державних та недержавних правоохоронних і правозахисних інституцій й володіти такими
основними професійними компетенціями щодо правової роботи:
Отримані знання і навички сприяє кращій професійній орієнтації у професії
юриста.
Отриманні знання дадуть можливість майбутнім юристам знайти своє місце в
суспільстві, а також спрямує їхню професійну діяльність на служіння інтересам громадян і
держави.
У зв’язку з цим вивчення навчального курсу нотаріату передбачає не тільки
засвоєння теоретичних знань і практичних навичок, а і має на меті виховувати у майбутніх
фахівців повагу до своєї професії та дотримуватись у своїй діяльності принципів
законності і верховенства права.
Форма організацій контролю: модульні контрольні роботи, залік.

