
ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут  

 

Кафедра права і соціально-гуманітарних дисциплін 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Назва дисципліни   Екологічне та земельне право 

Назва спеціальності 081 «Право» 

Рівень вищої освіти  перший (бакалаврський)  

Кількість кредитів за ЕСТS 5 

 

1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної 

спеціальності - оволодіння теорією і методологією екологічного у цілому та 

земельного права зокрема, вивчення законодавства у галузі використання, 

охорони та відтворення природних ресурсів у цілому та земельних зокрема, 

формування навиків його застосування на практиці, вироблення у студентів 

нового якісного стану екологічного мислення, формування культури 

особистості, яка проявляється в її еколого-правовій свідомості, мисленні, 

поведінці та практичній діяльності. 

2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких 

набуде студент після опанування даної дисципліни) 

У результаті засвоєння навчального матеріалу студенти повинні  

знати: 

 загальні положення, принципи і методи екологічного права у тому 

числі земельного;  

 зміст норм екологічного (земельного) законодавства; 

 підстави, умови і порядок набуття і реалізації прав на природні ресурси  

тому числі на земельні ділянки; 

 підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин в 

системі екологічного права,  утому числі порядок набуття і реалізації прав на 

землю; 

  основні засоби економіко-правового механізму регулювання 

використання, охорони і відтворення природних ресурсів; 

 напрями діяльності та основні завдання органів і установ, що 

займаються питаннями земельного спрямування; 

 мати навички науково-дослідної роботи в області земельного права; 

 правове забезпечення економічного стимулювання раціонального 

використання та охорони земель. 

вміти: 

 розкривати зміст екологічних норм і використовувати їх у своїй 

практичній роботі; 

 аналізувати діючий порядок та умови виконання норм екологічного 

права у тому числі земельного;  



 аналізувати діючий процес удосконалення еколого-економічного 

механізму управління природокористуванням, а також охороною та 

відтворенням природних ресурсів та їх об’єктів; 

 розробляти засоби, спрямовані на вдосконалення системи еколого-

правових відносин природокористування;  

 розробляти і впроваджувати засоби профілактики правопорушень 

екологічного законодавства;  

 аналізувати основні нормативно-правові акти у сфері екологічного 

права, міжнародні норми і системи екологічного правового регулювання 

діяльності природокористувачів;  

 застосовувати чинне земельне законодавство під час розгляду справ у 

судах (господарських судах); 

 складати господарсько-правові, юрисдикційні та інші акти. 

 

3. Методи контролю:усний контроль (індивідуальне та фронтальне 

опитування);  письмовий контроль (термінологічний диктант, відповіді на 

запитання); вирішення проблемних ситуаційних завдань з кожної теми; 

тестування; методи практичного контролю: (написання рефератів, доповідей 

створення та виступ з презентаціями тощо). 

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти 

Оцінювання знань, умінь і навичок здобувачів вищої освіти з навчальної 

дисципліни «Екологічне та земельне  право» здійснюється на основі результатів 

поточного і підсумкового контролю знань (екзамену) за 100-бальною шкалою. 

Поточний контроль здійснюється на практичних заняттях, оцінюється сумою 

набраних балів. Максимальна сума балів, набраних на практичних заняттях 

навчальної дисципліни «Екологічне та земельне  право» становить 50 балів. 

 

5. Хто викладає дисципліну Басанська Н.В., к.ю.н., доцент 
  



ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут  

 

Кафедра права і соціально-гуманітарних дисциплін 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Назва дисципліни Природоресурсне право 

Назва спеціальності 081 «Право» 

Рівень вищої освіти  перший (бакалаврський)  

Кількість кредитів за ЕСТS 5 

 

1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної 

спеціальності - формування системи знань з правового регулювання сучасних 

природоресурсних відносин, систематизації напрямів і способів вирішення 

проблем, накопичених у законодавстві, у забезпеченні оволодіння студентами 

сукупністю спеціальних теоретичних знань, а також практичних навичок для 

подальшої роботи, виховання правової культури майбутніх спеціалістів. 

2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких 

набуде студент після опанування даної дисципліни) 

У результаті засвоєння навчального матеріалу студенти повинні  

знати: 

- зміст нормативно-правових актів, які формують по ресурсні галузі 

сучасного законодавства,  

- основні наукові здобутки теорії природоресурсного та узагальнення 

судової практики;  

- визначення основних категорій і понять.  

вміти: 

- відрізняти правовідносини, що регулюються природоресурсним 

правом, від тих, які є предметом регулювання інших галузей права; 

- застосовувати отримані знання до конкретних життєвих ситуацій;  

- юридично грамотно та аргументовано захищати певне правове 

рішення, викладати його в усній та письмовій формі;  

- виявляти недосконалість окремих норм та проблеми у їх застосуванні, 

знаходити шляхи їх вирішення;  

- орієнтуватись у напрямках розвитку природоресурсних відносин у 

сільському господарстві. 

3. Методи контролю:усний контроль (індивідуальне та фронтальне 

опитування);  письмовий контроль (термінологічний диктант, відповіді на 

запитання); вирішення проблемних ситуаційних завдань з кожної теми; 

тестування; методи практичного контролю: (написання рефератів, доповідей 

створення та виступ з презентаціями тощо). 

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти 



Оцінювання знань, умінь і навичок здобувачів вищої освіти з навчальної 

дисципліни «Природоресурсне право» здійснюється на основі результатів 

поточного і підсумкового контролю знань (екзамену) за 100-бальною шкалою. 

Поточний контроль здійснюється на практичних заняттях, оцінюється сумою 

набраних балів. Максимальна сума балів, набраних на практичних заняттях 

навчальної дисципліни «Екологічне та земельне  право» становить 50 балів. 

 

5. Хто викладає дисципліну Басанська Н.В., к.ю.н., доцент 
 

  



ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут  
 

Кафедра обліку і оподаткування 
 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва дисципліни Основи бухгалтерського обліку  

Назва спеціальності 081 «Право»  

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) 

Кількість кредитів за ECTS 3 

 

 1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної 

спеціальності: формування системи знань та вмінь з основ теорії та практики 

ведення бухгалтерського обліку на підприємствах. 

 

2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких 

набуде студент після опанування даної дисципліни): в результаті вивчення 

навчальної дисципліни студент повинен: знати склад та зміст нормативно-

правового забезпечення з обліку активів, зобов’язань, власного капіталу та 

господарських операцій; порядок заповнення первинної документації з обліку 

активів, джерел формування та господарських операцій на підприємствах; 

умови визнання та методи оцінки активів, зобов’язань та власного на 

підприємствах; порядок систематизації інформації про активи, джерела 

формування та господарські операції на підприємствах; склад, структуру та 

порядок заповнення облікових регістрів та звітності на підприємствах; та вміти 

практично використовувати прийоми та способи реєстрації, систематизації та 

узагальнення інформації про активи, зобов’язання, власний капітал та 

господарські операції на підприємствах шляхом використання елементів 

методу бухгалтерського обліку. 

3. Методи контролю:  

- письмовий контроль (відповіді на запитання, розв'язання задач, 

виконання вправ); 

- методи практичного контролю: практичні роботи. 

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти: 

Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни 

«Основи бухгалтерського обліку» здійснюється на основі результатів 

поточного і підсумкового контролю знань (залік) за 100-бальною шкалою. 

Поточний контроль здійснюється на практичних заняттях, оцінюється сумою 

набраних балів за виконання практичних завдань і поточних контрольних робіт, 

завдань самостійної роботи. Максимальна сума балів, набраних під час 

поточного контролю вивчення навчальної дисципліни «Основи 

бухгалтерського обліку» становить 100 балів. 

5. Хто викладає дисципліну: Лук’янець О.В., к.е.н.  

  



                 

ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут  
(назва навчально-наукового інституту) 

Кафедра __фінансів та банківської справи______ 
(назва кафедри) 

 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва дисципліни     Аналіз господарської діяльності підприємства 
 ( код і назва дисципліни за навчальним планом ) 

Назва спеціальності 081 «Право» 
                                                                                          ( код і назва спеціальності)

 

Рівень вищої освіти бакалавр 
                           ( перший (бакалаврський)/другий (магістерський))

 

Кількість кредитів за ECTS ________________3___________________ 
                                                         (кількість кредитів по дисципліні за навчальним планом ) 

 

 1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної 

спеціальності: розкрити сутність та роль економічного аналізу в управлінні 

виробництвом, ознайомити студентів з теоретичними основами економічного 

аналізу, навчити застосовувати технічні прийоми для вирішення аналітичних 

задач. 

 

2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких набуде 

студент після опанування даної дисципліни). У результаті вивчення 

навчальної дисципліни студент повинен 

знати: основні види аналізу і принципи його проведення; систему 

взаємозалежних аналітичних показників; способи обробки економічної 

інформації; методичне забезпечення факторного аналізу, комплексного 

економічного аналізу,  функціонально-вартісного аналізу,  аналізу 

використання трудових, матеріальних ресурсів і основного капіталу; аналізу 

собівартості продукції; аналізу фінансових результатів діяльності підприємства 

і його фінансового стану. 

вміти: обробляти економічну інформацію для проведення аналізу; 

оцінювати вплив технічних факторів на економічні показники; проводити 

комплексний аналіз господарської діяльності підприємства; проводити 

функціонально-вартісний аналіз; користуватися методикою аналізу основних 

результатів господарської діяльності підприємства; обґрунтовувати 

управлінські рішення на підставі маржинального аналізу. 

 

3. Методи контролю письмовий контроль (тестові завдання з 

дисципліни, відповіді на запитання, розв'язання задач); тестування; 

розрахунково-аналітичні роботи. 

 



 

 

 

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти: 

Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни 

«Аналіз господарської діяльності підприємства» здійснюється на основі 

результатів поточного і підсумкового контролю знань (залік) за 100-бальною 

шкалою. Поточний контроль здійснюється на практичних заняттях, оцінюється 

сумою набраних балів за виконання практичних завдань і поточних 

контрольних робіт, завдань самостійної роботи. Максимальна сума балів, 

набраних під час поточного контролю вивчення навчальної дисципліни «Аналіз 

господарської діяльності підприємства» становить 100 балів. 

 

5. Хто викладає дисципліну Ребрик Ю.С., к.е.н.___________ 

                                     
(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання)

 
 

 

  



 

 

ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут  

 

Кафедра фінансів та банківської справи  

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва дисципліни ______Правова статистика_______________________ 
                                 (код і назва дисципліни за навчальним планом) 

Назва спеціальності 081 «Право» 
                                 (код і назва спеціальності) 

Рівень вищої освіти ____перший 

(бакалаврський)___________________________ 
                                 (перший (бакалаврський)/другий (магістерський)) 

Кількість кредитів за ЕСТS______3____________________________________ 
                                 (кількість кредитів по дисципліні за навчальним планом) 

1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної 

спеціальності формування знань щодо методів збирання, оброблення та 

аналізу інформації про соціально-правові явища та процеси.  

2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких набуде 

студент після опанування даної дисципліни)  У результаті вивчення 

навчальної дисципліни студент повинен знати: сутність і принципи побудови 

системи показників правової статистики, її місце серед інших статистичних 

дисциплін; зведення та групування матеріалів статистичного спостереження, 

виявлення зв’язків між окремими правовими явищами та процесами; техніку 

обчислення узагальнюючих статистичних показників у сфері юриспруденції, їх 

аналіз, оцінку, динаміку, тенденції та закономірності розвитку; вміти: збирати 

статистичну інформацію, систематизувати і класифікувати її; складати 

статистичні таблиці; будувати статистичні графіки; розраховувати статистичні 

показники (абсолютні, відносні, середні, показники варіації, аналітичні 

показники динаміки, показники тісноти зв'язку й ін.); аналізувати статистичні 

дані і формулювати висновки, що випливають з аналізу даних. 

3. Методи контролю усний контроль (індивідуальне та фронтальне 

опитування); письмовий контроль (відповіді на запитання, розв'язання задач, 

виконання вправ); тестування; методи практичного контролю: (практичні 

роботи, виконання науково-дослідного завдання, створення та виступ з 

презентаціями тощо). 



4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують 

студенти Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної 

дисципліни «Правова статистика» здійснюється на основі результатів 

поточного і підсумкового контролю знань (залік) за 100-бальною шкалою. 

Поточний контроль здійснюється на практичних заняттях, оцінюється сумою 

набраних балів за виконання практичних завдань і поточних контрольних робіт. 

Максимальна сума балів, набраних під час вивчення навчальної дисципліни 

«Правова статистика» становить 100 балів. 

5. Хто викладає дисципліну Чернявська Л. В.  

                                      ( П.І.Б., науковий ступінь, вчене звання) 

  



ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут  

 

Кафедра фінансів та банківської справи  

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва дисципліни ______Фінансова статистика____________________ 
                                 (код і назва дисципліни за навчальним планом) 

Назва спеціальності 081 «Право» 
                                 (код і назва спеціальності) 

Рівень вищої освіти ____перший 

(бакалаврський)___________________________ 
                                 (перший (бакалаврський)/другий (магістерський)) 

Кількість кредитів за ЕСТS______3____________________________________ 
                                 (кількість кредитів по дисципліні за навчальним планом) 

6. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної 

спеціальності є формування теоретичних знань та набуття практичних навичок 

для вирішення складних фінансово-статистичних завдань, застосування 

статистичного апарату для обґрунтування управлінських рішень у фінансовій 

сфері. 

7. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких набуде 

студент після опанування даної дисципліни)  У результаті вивчення 

навчальної дисципліни студент повинен знати:  

 основні теоретичні та методологічні принципи економіко-

статистичного вивчення кількісних закономірностей масових суспільно-

економічних явищ і процесів, які пов’язані з фінансовою сферою; 

 терміни, поняття, категорії та закони, на яких базується статистика 

фінансів; 

 принципи побудови системи показників фінансової статистики та 

методології їх обчислення; 

 статистичні прийоми, способи та методи, спрямовані на 

дослідження кількісних закономірностей масових суспільно-економічних явищ 

і процесів, які пов’язані з фінансовою сферою. 

вміти:  

 збирати статистичну інформацію про розвиток фінансового сектору; 

 здійснювати систематизацію та класифікацію статистичної інформації; 

 вміло обирати і застосовувати методи обробки, узагальнення та 

аналізу статистичних даних; 

 самостійно, творчо використовувати дані з окремих розділів 

фінансової статистики, здійснювати на їх основі узагальнення та висновки, 

приймати управлінські рішення. 

8. Методи контролю усний контроль (індивідуальне та фронтальне 

опитування); письмовий контроль (відповіді на запитання, розв'язання задач, 

виконання вправ); тестування; методи практичного контролю: (практичні 



роботи, виконання науково-дослідного завдання, створення та виступ з 

презентаціями тощо). 

9. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують 

студенти Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної 

дисципліни «Фінансова статистика» здійснюється на основі результатів 

поточного і підсумкового контролю знань (залік) за 100-бальною шкалою. 

Поточний контроль здійснюється на практичних заняттях, оцінюється сумою 

набраних балів за виконання практичних завдань і поточних контрольних робіт. 

Максимальна сума балів, набраних під час вивчення навчальної дисципліни 

«Фінансова статистика» становить 100 балів. 

10. Хто викладає дисципліну Чернявська Л. В.  
                                      ( П.І.Б., науковий ступінь, вчене звання) 

 

 
  



ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут  

 

Кафедра права і соціально-гуманітарних дисциплін 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Назва дисципліни Аграрне право 

Назва спеціальності  081 «Право» 

Рівень вищої освіти  перший (бакалаврський)  

Кількість кредитів за ЕСТS  3 

 

1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної 

спеціальності: формування у студентів здатності на практиці застосовувати 

здобутті знання з аграрного права для надання юридичної допомоги 

підприємствам i підприємцям, котрі працюють в аграрному секторі; сприяти 

формуванню правничого світогляду, правосвідомості та правової культури.  

2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких 

набуде студент після опанування даної дисципліни):  
У результаті засвоєння навчального матеріалу студенти повинні  

знати: 

- методологічні, доктринальні, конституційні основи правового 

регулювання аграрних відносин в Україні і на цій основі мати знання щодо 

основних форм, шляхів і наслідків здійснення аграрної реформи в Україні;  

- особливості об’єктів, суб’єктів, змісту аграрних правовідносин; 

- функції держави та територіальних громад у сфері інституційного і 

функціонального регулювання аграрних відносин;  

- правові форми використання та охорони земель 

сільськогосподарського призначення суб’єктами аграрного підприємництва та 

аграрного права;  

- правові форми і способи регулювання аграрних ринків; 

-  юридичну природу внутрішніх і зовнішніх аграрних правовідносин; 

- тенденції і перспективи розвитку правового регулювання аграрних 

відносин в Україні в умовах світових інтеграційних процесів у сфері 

виробництва сільськогосподарської продукції, забезпечення продовольчої 

безпеки. 

вміти:  

- шляхом поглибленого вивчення предмету аграрного права України 

проводити теоретичний і компаративний аналіз правових явищ і тенденцій у 

сфері виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції, надання послуг 

сільськогосподарським товаровиробникам, використання та охорони земель 

сільськогосподарського призначення в Україні та інших державах; 

-  формувати свій загальний і професійний світогляд щодо реформування 

аграрних і земельних відносин, системи, структури і змісту аграрного права 

України, місця та ролі органів державної влади та місцевого самоврядування у 



сфері регулювання аграрних відносин, захисту суб’єктивних аграрних прав, 

самостійно формулювати свої думки, ідеї, висновки, рекомендації щодо 

удосконалення системи аграрного права України на фоні світових 

інтеграційних процесів у сфері економіки та суспільства. 

3. Методи контролю: усний контроль (індивідуальне та фронтальне 

опитування);  письмовий контроль (термінологічний диктант, відповіді на 

запитання); вирішення проблемних ситуаційних завдань з кожної теми; 

тестування; методи практичного контролю: (написання рефератів, доповідей 

створення та виступ з презентаціями тощо). 

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти 

Оцінювання знань, умінь і навичок здобувачів вищої освіти з навчальної 

дисципліни «Аграрне право» здійснюється на основі результатів поточного і 

підсумкового контролю знань (залік) за 100-бальною шкалою. Максимальна 

сума балів, набраних протягом вивчення навчальної дисципліни, становить 100 

балів, в т.ч. за балів, практичні – 40 балів, поточні контрольні роботи – 60 балів. 

5. Хто викладає дисципліну  - Брайченко С.М., к.ю.н. 

  



ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут  

 

Кафедра права і соціально-гуманітарних дисциплін 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Назва дисципліни  Патентне право 

Назва спеціальності  081 «Право» 

Рівень вищої освіти  перший (бакалаврський)  

Кількість кредитів за ЕСТS  3 

 

Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної 

спеціальності: формування у студентів здатності на практиці застосовувати 

здобутті знання з регулювання відносин в інноваційній практиці 

підприємництва, що складаються у зв’язку зі створенням, набуттям прав, 

охороною, захистом інтелектуальної сласності; способи патентування об’єктів 

права інтелектуальної власності як результатів науково-технічної творчої 

діяльності та їх  використання з метою отримання прибутку.  

3. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких 

набуде студент після опанування даної дисципліни):  
У результаті засвоєння навчального матеріалу студенти повинні  

знати: 

- системи інтелектуальної і промислової власності в винахідницькій і 

патентно-ліцензійній діяльності,  

- методологічні основи створення об’єктів промислової власності,  

- способи захисту патентних прав, міжнародного співробітництва у сфері 

інтелектуальної власності, а також системи патентної інформації. 

вміти:  

- використовувати на практиці нормативно-правові акти при 

забезпеченні правової охорони науково-технічних досягнень і творчої продукції 

шляхом патентування,  

- проводити патентно-інформаційні дослідження в певній галузі техніки,  

- знайти аналоги й оформити заявку на об’єкт промислової власності, 

-  використовувати патентну інформацію і документацію при проведенні 

науково-дослідних (НДР), дослідно–конструкторських (ДКР) та інших науково-

технічних робіт з метою створення конкурентоспроможної продукції. 

3. Методи контролю: усний контроль (індивідуальне та фронтальне 

опитування);  письмовий контроль (термінологічний диктант, відповіді на 

запитання); вирішення проблемних ситуаційних завдань з кожної теми; 

тестування; методи практичного контролю: (написання рефератів, доповідей 

створення та виступ з презентаціями тощо). 

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти 

Оцінювання знань, умінь і навичок здобувачів вищої освіти з навчальної 

дисципліни «Аграрне право» здійснюється на основі результатів поточного і 



підсумкового контролю знань (залік) за 100-бальною шкалою. Максимальна 

сума балів, набраних протягом вивчення навчальної дисципліни, становить 100 

балів, в т.ч. за балів, практичні – 40 балів, поточні контрольні роботи – 60 балів. 

6. Хто викладає дисципліну  - Басанська Н.В., к.ю.н., доцент 

  



ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут 

Кафедра обліку і оподаткування 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва дисципліни  «Судова бухгалтерія» 

Назва спеціальності 081 «Право» 

Рівень вищої освіти  перший (бакалаврський) 

Кількість кредитів за ECTS  3 

 

1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної спеціальності: 

вивчення даної дисципліни є освоєння закономірностей відображення у системі 

економічної інформації негативних змін в господарській діяльності 

підприємств і організацій, що спричиняються різними деструктивними 

факторами. 

2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких набуде 

студент після опанування даної дисципліни): У результаті вивчення 

навчальної дисципліни студент повинен знати: галузеві особливості 

бухгалтерського обліку; методичні аспекти використання облікових документів 

при виявленні та розслідуванні корисливих злочинів; методи дослідження 

документальних даних; вміти: виявляти та усувати умови, що сприяють 

економічній злочинності; встановлювати та доводити факти розкрадань; 

самостійно працювати із законодавчими актами у сфері бухгалтерського обліку, 

додатковою літературою, документами, що відображають господарську 

діяльність підприємств.. 

3. Методи контролю  

− письмовий контроль (відповіді на запитання, виконання ситуаційних 

завдань);  

− тестування;  

− методи лабораторно-практичного контролю: (практичні роботи, 

написання рефератів, доповідей: створення та виступ з презентаціями) 

 

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти 

Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни «Судова 

бухгалтерія» здійснюється на основі результатів поточного і підсумкового 

контролю знань (залік) за 100-бальною шкалою. Поточний контроль 

здійснюється на практичних заняттях, оцінюється сумою набраних балів за 

виконання практичних завдань і поточних контрольних робіт. Завдань 

самостійної роботи. Максимальна сума балів, набраних під час вивчення 

навчальної дисципліни «Судова бухгалтерія» становить 100 балів.  

 

5. Хто викладає дисципліну: Дземішкевич І.О.. к.е.н., ст. викладач 



ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут  

 

Кафедра права і соціально-гуманітарних дисциплін 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Назва дисципліни _Судова медицина  

Назва спеціальності _081 «Право» 

Рівень вищої освіти _перший (бакалаврський) 

Кількість кредитів за ЕСТS _3 

 

1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної 

спеціальності  - формування у здобувачів першого (бакалаврського) рівня 

системи знань щодо суті й соціального значення вищої освіти, сучасних 

тенденцій її розвитку; прищеплення навичків самостійного й ефективного 

навчання в університеті з урахуванням світових освітніх тенденцій. 

2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких 

набуде студент після опанування даної дисципліни) 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

 знати: 

- основні категорії та поняття судової медицини; 

- механізм та гарантії реалізації на практиці сучасного права кожного на 

освіту; 

- правовий статус учасників правовідносин в галузі судової медицини, 

кримінального права та кримінології, а також конституційних правовідносин в 

Україні; 

- основи нормативно-правового регулювання судово - медичних, 

кримінальних, економічних (господарських), фінансових, та управлінських 

(адміністративних) аспектів діяльності; 

- міжнародно-правові стандарти в галузі судової медицини;  

- особливості участі України у роботі Європолу, Інтерполу, 

Європейського суду з прав людини. 

вміти: 

- правильно застосовувати науково-технічні засоби та техніко-

криміналістичні прийоми, джерела судової медицини України;  

догма судової медицини та психіатрії; 

- ставити та вирішувати розумові завдання, висувати слідчі версії; 

- використовувати тактичні прийоми проведення окремих слідчих дій 

залежно від ситуації в галузі судової медицини;  

- реалізовувати на практиці принципи права щодо використання знань по 

судовій медицині.  

4. Методи контролю: усний контроль (індивідуальне та фронтальне 

опитування); письмовий контроль (термінологічний диктант, відповіді на 

запитання); вирішення проблемних ситуаційних завдань з кожної 

теми;тестування;методи практичного контролю: (написання рефератів, 

доповідей створення та виступ з презентаціями тощо). 

5. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти 



Оцінювання знань, умінь і навичок здобувачів вищої освіти з навчальної 

дисципліни «Судова медицина» здійснюється на основі результатів поточного і 

підсумкового контролю знань (залік) за 100-бальною шкалою. Максимальна 

сума балів, набраних протягом вивчення навчальної дисципліни, становить 100 

балів, в т.ч. за балів, практичні – 40 балів, поточні контрольні роботи – 60 балів. 

6. Хто викладає дисципліну - Рибалка О.В., к.ю.н., доцент 

 

  



ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут  

 

Кафедра права і соціально-гуманітарних дисциплін 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Назва дисципліни _Наукові основи боротьби зі злочинністю  

Назва спеціальності 081 «Право» 

Рівень вищої освіти _перший (бакалаврський) 

Кількість кредитів за ЕСТS _6 

 

1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної 

спеціальності  оволодіння основами сучасної кримінологічної науки, методики 

прикладних кримінологічних досліджень, спеціальними прийомами аналізу 

злочинної поведінки, її причин і умов, особистості злочинця, а також системою 

апробованих методик обмеження і стримання кримінальної активності. 

2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких 

набуде студент після опанування даної дисципліни) 

У результаті вивчення навчальноїдисципліни студент повинен 

 знати: 

- основні проблеми загальної теорії криміналістики;  

- зміст традиційних галузей криміналістичної техніки;  

- загальні положення криміналістичної тактики та її окремих елементів; 

- тактичні особливості проведення окремих слідчих дій;  

- загальні положення криміналістичної методики та специфіку 

розслідування окремих видів злочинів,  визначення феномену злочинності, її 

ознаки, характеристики та показники;  

- провідні теорії причин злочинності, які застосовуються для пояснення 

даного явища у вітчизняній та зарубіжних кримінологічних традиціях; 

- характеристики та основні ознаки особистості злочинця, практичне 

значення її вивчення;основні методики проведення кримінологічних 

досліджень; 

- основні світові системи профілактики злочинності, особливості 

вітчизняних підходів до профілактичної роботи; 

- основні нормативні документи в сфері профілактики злочинності 

вміти: 

- правильно застосовувати науково-технічні засоби та техніко-

криміналістичні прийоми;  

- виконувати діяльність щодо виявлення, фіксації, вилучення та 

збереження доказів;  

- здійснювати планування розслідування в цілому та складати плани 

розслідування окремих слідчих дій;  

- ставити та вирішувати розумові завдання, висувати слідчі версії; 

- використовувати тактичні прийоми проведення окремих слідчих дій 

залежно від ситуації;  

- робити аналіз матеріалів кримінальних справ стосовно кримінологічно 

значущих питань;  



- орієнтуватись у кримінально-правовій політиці держави та 

міжнародного співтовариства. 

3. Методи контролю: усний контроль (індивідуальне та фронтальне 

опитування); письмовий контроль (термінологічний диктант, відповіді на 

запитання); вирішення проблемних ситуаційних завдань з кожної 

теми;тестування;методи практичного контролю: (написання рефератів, 

доповідей створення та виступ з презентаціями тощо). 

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти 

Оцінювання знань, умінь і навичок здобувачів вищої освіти з навчальної 

дисципліни «Наукові основи боротьби зі злочинністю» здійснюється на основі 

результатів поточного і підсумкового контролю знань (залік) за 100-бальною 

шкалою. Максимальна сума балів, набраних протягом вивчення навчальної 

дисципліни, становить 100 балів, в т.ч. за балів, практичні – 40 балів, поточні 

контрольні роботи – 60 балів. 

5. Хто викладає дисципліну - Рибалка О.В., к.ю.н., доцент 
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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
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Кількість кредитів за ЕСТS _6 

 

2. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної 

спеціальності -  оволодіння здобувачами вищої освіти понятійного апарату, 

сутності та змісту доказування у кримінальному провадженні, слідчими 

(розшуковими) діями як засобами збирання доказів у кримінальному процесі, 

особливостями доказування при застосуванні заходів забезпечення 

кримінального провадження, у судових стадіях кримінального процесу, в 

особливих порядках кримінального провадження. 

2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких 

набуде студент після опанування даної дисципліни) 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

 знати: 

- загальні теоретичні положення доказового права;  

-  доказове право та практику його застосування;  

-  умови та процесуальний порядок визнання доказів недопустимими;  

- співвідношення кримінального процесуального пізнання і доказування;  

- елементи кримінально-процесуального доказування;  

- провадження слідчих (розшукових) дій як засобів збирання доказів у 

кримінальному процесі;  

- особливості процесу доказування при застосуванні заходів забезпечення 

кримінального провадження та в окремих його стадіях;  

-  доказування при здійсненні кримінального провадження в особливих 

порядках;   

вміти: 

- самостійно вивчати закони України, інші нормативно-правові акти, що 

регламентують діяльність державних органів, фізичних та юридичних осіб зі 

збирання, перевірки та оцінки доказів;  

-  правильно тлумачити та застосовувати норми чинного законодавства, 

що встановлюють порядок збирання, перевірки та оцінки доказів й їх 

процесуальних джерел;  

- застосовувати прийоми з виявлення, фіксації та дослідження доказової 

інформації.  

3. Методи контролю: усний контроль (індивідуальне та фронтальне 

опитування); письмовий контроль (термінологічний диктант, відповіді на 

запитання); вирішення проблемних ситуаційних завдань з кожної 



теми;тестування;методи практичного контролю: (написання рефератів, 

доповідей створення та виступ з презентаціями тощо). 

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти 

Оцінювання знань, умінь і навичок здобувачів вищої освіти з навчальної 

дисципліни «Оперативно-розшукова та слідча діяльність» здійснюється на 

основі результатів поточного і підсумкового контролю знань (залік) за 100-

бальною шкалою. Максимальна сума балів, набраних протягом вивчення 

навчальної дисципліни, становить 100 балів, в т.ч. за балів, практичні – 40 

балів, поточні контрольні роботи – 60 балів. 

5. Хто викладає дисципліну - Рибалка О.В., к.ю.н., доцент 


