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1 курс  

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

УБС СТУДІЯ «ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ ТА МІЖОСОБИСТІСНІ КОМУНІКАЦІЇ В 

БІЗНЕСІ» 

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни 

 

УБС студія «Тайм-менеджмент та міжособистісні 

комунікації в бізнесі» 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного підрозділу 
Черкаський навчально-науковий інститут, кафедра права 

і соціально-гуманітарних дисциплін 

Розробник 
Майстренко Світлана Віталіївна, доцент кафедри права і 

соціально-гуманітарних дисциплін 

Рівень вищої освіти 
Перший рівень вищої освіти, НРК – 7 рівень, QF-LLL – 6 

рівень, FQ-EHEA – перший цикл 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 

15 тижнів протягом 1-го семестру 

 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 6 кредитів ЄКТС, 180 годин, 

з яких 60 годин становить контактна робота з викладачем 

(30 годин лекцій, 30 годин практичних занять), 2 години 

- підготовка та захист індивідуального науково-

дослідного завдання: підготовка реферату та презентації 

на задану 

тему, 115 годин становить самостійна робот, атестація: 

залік 

Мова викладання Українська 

Викладач 
Майстренко Світлана Віталіївна, доцент кафедри права і 

соціально-гуманітарних дисциплін 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 



Статус дисципліни 

Обов’язкова навчальна дисципліна для освітніх програм 

«Менеджмент», «Облік і оподаткування», «Фінанси, 

банківська справа та страхування», «Право», «Інженерія 

програмного забезпечення» 

Передумови для вивчення дисципліни Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Формування у студентів системи знань та навичок щодо організації часу та підвищення власної 

продуктивності, формування навичок ефективної мовленнєвої поведінки в актуальних ситуаціях 

спілкування, набуття комунікативного досвіду для формування професійної майстерності та 

конкурентоздатності сучасного фахівця  

4. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовний модуль 1.Міжособистісні усні комунікації в бізнесі 

Тема 1. Спілкування як інструмент професійної діяльності 

Спілкування і комунікація. Функції спілкування. Види, типи і форми професійного 

спілкування. Основні закони спілкування. Стратегії спілкування. 

Невербальні компоненти спілкування. Гендерні аспекти спілкування. Поняття ділового 

спілкування. 

Тема 2. Риторика і мистецтво презентації 

Поняття про ораторську (риторичну) компетенцію. Публічний виступ як важливий засіб 

комунікації переконання. Мистецтво аргументації. Техніка і тактика аргументування. Мовні засоби 

переконування. Комунікативні вимоги до мовної поведінки під час публічного виступу. 

Види публічного мовлення. Презентація як різновид публічного мовлення. Типи 

презентацій. Мовленнєві, стилістичні і комунікативні принципи презентації. Культура сприймання 

публічного виступу. Уміння ставити запитання, уміння слухати. 

Тема 3. Культура усного фахового спілкування 

Особливості усного спілкування. Способи впливу на людей під час безпосереднього 

спілкування. 

Індивідуальні та колективні форми фахового спілкування. Функції та види бесід. Стратегії 

поведінки під час ділової бесіди. Співбесіда з роботодавцем.  

Етикет телефонної розмови. 

Тема 4. Форми колективного обговорення професійних проблем 

Наради, збори, переговори, дискусії як форми колективного обговорення. Мистецтво 

переговорів. Збори як форма прийняття колективного рішення. Нарада.  



Дискусія. «Мозковий штурм» як евристична форма, що активізує креативний потенціал 

співрозмовників під час колективного обговорення проблеми. Технології проведення «мозкового 

штурму».  

Змістовний модуль 2.Міжособистісні письмові комунікації в бізнесі 

Тема 5. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації 

Класифікація документів. Національний стандарт України. Склад реквізитів документів. 

Вимоги до змісту та розташування реквізитів. Вимоги до бланків документів. Оформлювання 

сторінки. Вимоги до тексту документа. 

Тема 6. Документація з кадрово-контрактних питань та довідково-інформаційні документи 

Резюме. Характеристика. Рекомендаційний лист. Заява. Види заяв. Автобіографія. Особовий 

листок з обліку кадрів. Наказ щодо особового складу. Трудова книжка. Трудовий договір. Контракт. 

Трудова угода.  

Прес-реліз. Повідомлення про захід. Звіт. Службова записка. Рапорт. Довідка. Протокол, 

витяг з протоколу. 

Тема 7. Етикет службового листування 

Класифікація листів. Реквізити листа та їх оформлювання. Різні типи листів.  

Тема 8. Перевірка на плагіат 

Поняття плагіату. Типи плагіату. Рерайт. Правила цитування. Академічна доброчесність. 

Визначення оригінальності авторського тексту. Показник унікальності і збігів.  

Способи перевірки тексту на унікальність. Програмне забезпечення перевірки текстів на 

плагіат. Advego Plagiatus та eTXT Антиплагіат. Онлайн сервіси перевірки на плагіат. 

Змістовний модуль 3. Тайм-менеджмент 

Тема 9. Природа часу 

Визначення часу як одного з основних понять фізики і філософії. Двояка природа феномену 

часу. Економічні функції, що виконує час.   

Предмет, об’єкт, мета, завдання, зміст, функції «Тайм-менеджменту» як навчальної 

дисципліни. Аналіз визначень тайм-менеджменту. Етапи розвитку тайм-менеджменту. 

Тема 10. Час як ресурс і ціль організації та особистості 

Визначення і значення часу. Властивості і види часу. Соціальний час. Особистісний час. 

Проблеми недоліку часу. Особливості часу як ресурсу. Поняття організаційної свідомості. 

Компетентність людини в часі.  

Закон часу як стратегічного ресурсу. Стратегії управління часом. Система управління часом. 

Основні підходи до управління часом. 

Тема 11. Цілеутворення й життєві пріоритети 

Визначення понять «мета» і «цілеутворення». Класифікація цілей. Система цілей: 

довгострокові, середньострокові і поточні цілі. Основні аспекти цілепокладання. Пошук і 

формулювання цілей. Цілепокладання і процес досягнення мети. Помилки цілепокладання. «Дерево 

цілей». 

Кількість і ступінь важливості цілей. Пріоритетність і термін досягнення цілей. Логічна 

підпорядкованість і гармонійність цілей. Раціональність і ступінь усвідомленості результату 

процесу цілепокладання. Деталізація і конструктивність цілей.  

Ключові сфери життя. Життєві цілі особистості. Основні цінності особистості. Підходи до 

життя: проактивний фокус, реактивний фокус. Визначення цінностей. 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQjBAwAQ&url=http%3A%2F%2Fadvego.ru%2Fplagiatus%2F&ei=2tq3U9KgH-W9ygPj_IDgBw&usg=AFQjCNGRwZPS6LKFvg8pd72sIyQqukBEbg&bvm=bv.70138588,d.bGQ
http://www.etxt.ru/antiplagiat/


SMART-технологія постановки цілей.  

Тема 12. Хронометраж: інвентаризація та аналіз часу 

Визначення поняття, сутність, задачі хронометражу часу. Алгоритм інвентаризації людської 

діяльності. Методи інвентаризації і аналізу організаційного та індивідуального часу. 

Зміна способів управління часом за допомогою поточної карти та поточної діаграми. Аналіз 

часових витрат з використанням карт і графіків Ганта. Мережевий аналіз. Хронокарта Гастаєва. 

Журнал часу. Органайзер як ТМ-інструмент.  

Ментальні карти перешкод. Види перешкод досягнення цілей. Причини неефективного 

використання часу. Процедура самоаналізу використання робочого часу. 

Тема 13. Психологічні аспекти тайм менеджменту 

Індивідуальний, рольовий та соціальний тип тайм-менеджменту.  Цикл сучасного тайм-

менеджменту. Критерії оцінки ефективності використання тайм-менеджменту.  

Ціннісні орієнтири особистості. Життєва позиція особистості. Формування професійно-

ділових якостей менеджера. Соціально-психологічні якості менеджера. 

Самомотивація до виконання запланованої дії. Типи особистості залежно від типу 

самомотивації. Бажання, потреба, необхідність. Лінь та рекомендації її подолання. Нагороди і 

покарання. Синдром «вигоряння»: види, причини, ознаки, профілактика. 

Задачі контролю. Контроль процесів і результатів. Прийняття рішень за відхиленнями. 

Самоконтроль процесу діяльності і результатів. Контроль дня. Етапи контролю. Метод «П’яти 

пальців» (за Л. Зайвертом). Способи оцінки власної ефективності. Використання карт контролю. 

Правила і помилки контролю. 

Тема 14.  Планування діяльності 

Зміст процесу планування. Функції планування. Сутність планування як функції управління 

організацією. Принципи планування. Порівняння організації часу з організацією простору. 

Перешкоди на шляху ефективного планування часу.  

Базові техніки планування і управління часом. Контекстне планування. Техніка планування 

«Кайрос». Піраміда Франкліна. Система управління часом Б. Франкліна. Списки справ (to do list). 

Метод хронометражу. Техніка Pomodoro. «Стратегічна картонка». Довгострокове і 

короткострокове планування. Результато-орієнтоване планування.  

Прийом «З’їдання слона». Прийом виконання справ «Швейцарський сир». Прийом виконання 

справ «Залиште гидливість, з’їжте жабу». Правила початку дня. Правила, що стосуються ходу дня. 

Графік працездатності. Саморозвантаження. 

Загальні рекомендації з організації режиму дня на основі біоритміки. Індивідуальний робочий 

стиль. Складання рамочного плану дня. 

Тема 15. Інструменти організації часу 

Механізми для управління часом. Емпіричний принцип Парето (20/80).  Метод пріоритетного 

планування АВС (15/20/65). Оцінка. Тимчасові рамки. Техніка 4D. 

Пріоритети. Дж. Моргенстерн. Техніка SPACE. Метод Д. Аллена. Ведення картотеки. «43 

папки». Метод попарного порівняння. Правила делегування завдань.  

Тайм-менеджмент із застосування програми Outlook. Аналіз витрат часу в Excel. «Мобільний 

офіс», кишеньковий комп’ютер, диктофон. Робота з електронною поштою. Evernote. Personal 

Efficiency Program (PEP) - методика особистої ефективності. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД 1 Здобувач демонструє знання законів ефективної комунікації; 

РНД 2 Здобувач демонструє знання категоріального апарату, основні принципи, 

методи, техніки управління часом;  



РНД 3 Здобувач демонструє уміння влучно висловлювати думки для успішного 

розв’язання проблем і завдань у професійній діяльності;  

 РНД 4 Здобувач демонструє уміння моделювати спілкування з різними людьми і 

аудиторіями в професійній діяльності; вести дискусії, готувати та 

проголошувати промови різних типів;  

РНД 5 Здобувач демонструє уміння оперувати засобами писемної професійної 

комунікації, зокрема, складати різні типи документів;  

РНД 6 Здобувач демонструє уміння розподіляти ресурси для  

ефективної самоорганізації; використовувати технології планування власного 

часу, принципи планування поточного дня 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН1 Знання основ побудови правової норми, інститутів, підгалузей і галузей права.  

РН2 Знання сучасних інформаційних систем доступу до публічної інформації.  

РН3  Знання загально правових методів моделювання юридичного процесу.  

РН4  
Статистичних методів збирання, обробки та руху юридичної інформації у 

паперовому та електронному вигляді  

РН6 
Методики і техніки правотворчої і нормотворчої діяльності, методів  

додержання, виконання і використання чинного законодавства  

РН11  
Правничої термінології, діючих класифікацій у галузі права в Україні та 

міжнародну класифікацію видів юридичної діяльності  

РН15  
Організовувати юридичну роботу в державних і недержавних організаціях та 

на підприємствах і установах різних форм власності  

РН17  
Організовувати та забезпечувати юридичну роботу на підприємствах та інших 

організаціях відповідно до отриманої спеціальності.  

РН18 Інтерпретувати та аналізувати юридичну інформацію для обґрунтування, 

розробки та прийняття управлінських рішень  

РН21 Здатність виконувати роботу в команді, включаючи здатність взаємодії із 

колегами та виконання обов’язкової роботи в установлені терміни;  

РН23 Здатність спілкуватися із неспеціалістами  

РН24 Здатність реалізації соціальних якостей при спілкуванні з колегами  

РН25 Ефективна реалізація правомірної поведінки.  

РН26 Застосовувати і виконувати правила етики юриста.  



РН31 Здатність широкого розуміння чинного законодавства, правильного 

оцінювання правових явищ  

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1. Спілкування як інструмент професійної діяльності Л.1, ПР.1. 

Тема 2. Риторика і мистецтво презентації Л.2,3, ПР.2,3. 

Тема 3. Культура усного фахового спілкування Л.4, ПР.4. 

Тема 4. Форми колективного обговорення професійних проблем Л.5, ПР.5. 

Тема 5. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації Л.6, ПР.6. 

Тема 6. Документація з кадрово-контрактних питань та довідково-інформаційні документи Л.7,8, 

ПР.7,8,9. 

Тема 7. Етикет службового листування. Тема 8. Перевірка на плагіат Л.9,10, ПР.10. 

Тема 9. Природа часу. Тема 10. Час як ресурс і мета організації та особистості Л.11, ПР.11. 

Тема 11. Цілеутворення й життєві пріоритети. Тема 12. Хронометраж: інвентаризація та аналіз 

часу Л.12, ПР.12. 

Тема 13. Психологічні аспекти тайм менеджменту Л.13, ПР.13. 

Тема 14. Планування діяльності Л.14, ПР.14. 

Тема 15. Інструменти організації часу Л.15, ПР.15. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного-оглядового характеру; 

– дискусія, публічний виступ; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання. 

НД 2. Самостійна робота 

8.  Методи викладання, навчання 

МН1. інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації з використанням 

мультимедійного обладнання); 

МН2. практичні заняття (навчальні дискусії, мозковий штурм, публічні виступи, презентації, 

захист результатів виконання групових або індивідуальних завдань, підготовка есе,  колоквіум 

тощо);  

МН3. самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах).  

Лекції надають студентам основний теоретичний матеріал з питань знання законів ефективної 

комунікації, як усної, так і писемної; категоріального апарату, основних принципів, методів, технік 

управління часом (РНД 1, РНД 2, РНД 4). Лекції доповнюються практичними заняттями, що 

надають студентам можливість закріпити навчальний матеріал та застосовувати теоретичні знання 

щодо реальних ситуацій. Практичні заняття укладено із застосуванням методів практико-

орієнтованого навчання, що передбачає актуалізацію теоретичного матеріалу, розв’язування 

завдань, що мають практичний характер, вимагають аналітичної роботи, уміння влучно 

висловлювати думки для успішного розв’язання проблем і завдань у професійній діяльності; 



моделювати спілкування з різними людьми і аудиторіями в професійній діяльності; вести дискусії; 

готувати та проголошувати промови різних типів; оперувати засобами писемної професійної 

комунікації, зокрема, складати різні типи документів (результати навчання РНД3 - РНД 5). 

Самостійне навчання сприяє підготовці до лекцій, практичних занять, а також до виконання завдань 

як індивідуально, так і в командах для підготовки повідомлень, презентацій, публічних виступів, 

що дозволяє формувати уміння розподіляти ресурси для ефективної самоорганізації; 

використовувати технології планування власного часу, принципи планування поточного дня тощо 

(РНД 4 – РНД 6). 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна шкала 

оцінювання 

Рейтингова бальна 

шкала оцінювання 

A ВІДМІННО 5 (відмінно) 90-100 

B 
ДОБРЕ 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно) 

64-74 

E 60-63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – 

можливе складання 

заходу підсумкового 

семестрового 

контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 

F НЕЗАДОВІЛЬНО – 

до заходу 

підсумкового 

семестрового 

контролю не 

допускається, 

необхідний 

повторний курс з 

навчальної 

дисципліни 

1-34 

 

9.2 Методи оцінювання 

Підсумковий контроль за навчальною дисципліною - диференційований залік.  



1.Форми поточного контролю під час навчальних занять: модульні контрольні  роботи, публічні 

виступи, виконання індивідуальних завдань, оцінювання публічних виступів; участі у дискусії та 

обговоренні питань, які виносяться на практичні заняття тощо. 

2. Розподіл балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни УБС студія «Тайм-

менеджмент та міжособистісні комунікації в бізнесі», наведено в таблиці 4. 

Таблиця 4 

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною УБС студія «Тайм-

менеджмент та міжособистісні комунікації в бізнесі» 

Заходи контролю Максимальна кількість балів 

Участь у обговоренні питань, які виносяться на 

практичні заняття, усні відповіді 
2 х 15 = 30 балів 

Написання текстів виступу, тез та виступ на семінарі, 

науковій конференції, участь у дискурсі, укладання 

документів 
30 балів 

Виконання індивідуального завдання  20 балів 

Підсумковий контроль (тестування/ письмові 

завдання/ усне опитування) 
20 балів 

Всього  100 балів 
 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1 Засоби навчання 

ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп'ютери, комп’ютерні системи та мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2 Інформаційне та навчально- 

методичне забезпечення 

1. Скибицька Л.І. Тайм-менеджмент:навчальний 

посібник. К.:Кондор, 2009. 528 с.  

2. Шевчук С.В. Українська мова за професійним 

спрямуванням: підручник. К.: Алерта, 2010. 696 с.  

3. Дэвид Аллен. Как привести дела в порядок. 

Искусство продуктивности без стресса  

GettingThingsDone: The Artof Stress-Free Productivity.  

М.: Манн, Иванов и Фербер, 2011. 368 с. ISBN 978-5-

91657-147-9.  

4. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура 

спілкування: навчальний посібник. К.: Знання, 2006.  

5. Трейси Б. Тайм-менеджмент по БрайнуТрейси. Как 

заставить время работать на вас : учебное пособие. М.: 

Альпина Бизнес Букс, 2016. 302 с 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 «ПРОФЕСІЙНА ІНОЗЕМНА МОВА ТА МІЖНАРОДНІ БІЗНЕС-КОМУНІКАЦІЇ» 

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни 
Професійна іноземна мова та міжнародні бізнес-

комунікації 

Повна офіційна назва закладу вищої освіти ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного підрозділу 
Черкаський навчально-науковий інститут, кафедра 

права та соціально-гуманітарних дисциплін 

Розробник 

Семко Н.М. доцент, к. філол. н., доцент кафедри 

менеджменту та соціально-гуманітарних 

дисциплін ЛННІ ДВНЗ «УБС» (керівник робочої 

групи); 

Гриців В. Б. к. пед. н., доцент кафедри 

менеджменту та соціально-гуманітарних 

дисциплін ЛННІ ДВНЗ «УБС; 

Була Н. Я. старший викладач кафедри 

менеджменту та соціально-гуманітарних 

дисциплін ЛННІ ДВНЗ «УБС»; 

Шевченко В. І. к. філол. н.,, доцент кафедри 

менеджменту та соціально-гуманітарних 

дисциплін ХННІ ДВНЗ «УБС»; 



Потапенко Л. В. к. філол. н., доцент, доцент 

кафедри права і соціально-гуманітарних 

дисциплін ЧННІ ДВНЗ «УБС»; 

Чабак Л.І. старший викладач кафедри права і 

соціально-гуманітарних дисциплін ЧННІ ДВНЗ 

«УБС»; 

Шевченко Н. О. к. філол. н.,, доцент кафедри 

економіки та управління ІБТБ ДВНЗ «УБС». 

Рівень вищої освіти 
Перший рівень вищої освіти, НРК – 7 рівень, QF-

LLL – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл 

Семестр вивчення навчальної дисципліни 30 тижнів, 1-й та 2-й семестр 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 12 кредитів ЄКТС, 

360 годин, з яких 120 годин становить контактна 

робота з викладачем (120 годин практичних 

занять), 236 годин становить самостійна робота, 4 

години індивідуальна робота 

атестація: диф. залік- 1 семестр,  

іспит- 2 семестр 

Мова викладання Англійською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 

Обов’язкова навчальна дисципліна для освітніх 

програм  

071 Облік і оподаткування 

072 Фінанси, Банківська справа та страхування 

073 Менеджмент 

081 Право 

121 Інженерія програмного забезпечення 

Передумови для вивчення дисципліни Передумови відсутні 



Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів мовленнєвої компетенції та її компонентів: 

лінгвістичної (лексика, граматика, семантика, фонетика, орфографія), соціолінгвістичної та 

прагматичної компетенцій; формування умінь та навичок професійного спілкування іноземною 

мовою на рівні незалежного користувача (В2), який забезпечує необхідну комунікативну 

спроможність у ситуаціях професійної діяльності в усній та письмовій формах; оволодіння 

новітньою фаховою інформацією з іншомовних джерел. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль І. Загальномовний, країнознавчий і категорії буття 

Тема 1. Освіта та майбутня професія. Студенти опрацьовують текстовий матеріал та лексику, що 

дозволить їм при знайомстві вести бесіду та розповідати про себе, наш інститут та переваги 

навчання у ньому, вибір кар’єри та свою майбутню професію. Приділяється увага опрацюванню 

мовних моделей, необхідних для читання, розуміння та перекладу текстів з питань, що вивчаються. 

Узагальнення та активізація граматичної теми “Present Simple and Present Continuous Tenses. Stative 

Verbs”. Опрацьовуються граматичні моделі в процесі удосконалення навичок усного діалогічного 

та монологічного мовлення та письма. 

Тема 2. Країнознавство. Вивчається ключова термінологія, необхідна для читання, розуміння, 

перекладу матеріалів та ведення бесіди з питань: Україна та її економіка; моє рідне місто, визначні 

місця Києва/ Львова/ Харкова/ Черкас; Велика Британія та її економіка. Узагальнення та активізація 

граматичної теми “Present Perfect and Present Perfect Continuous Tenses. Questions/ Question Tags”. 

На прикладах автентичних матеріалів удосконалюються навички усного діалогічного та 

монологічного мовлення та перекладу. 

Тема 3. Ділове та міжособистісне спілкування. Тема присвячена вивченню та опрацюванню 

мовних моделей, необхідних для спілкування у типових ситуаціях у ділових поїздках (готель, 

діловий ланч, ресторан). Узагальнення та активізація граматичної теми “Past Simple and Past 

Continuous Tenses. Used to…”. Опрацьовуються граматичні моделі в процесі удосконалення навичок 

усного діалогічного та монологічного мовлення та письма. 

Змістовий модуль ІІ. Усне та письмове спілкування з міжнародними партнерами 

Тема 4. Ведення телефонних розмов. Вивчаються та опрацьовуються мовні моделі та ключова 

термінологія, необхідні для ділового спілкування по телефону, а також мовленнєвий етикет 

спілкування по телефону. Узагальнення та активізація граматичної теми “Past Perfect and Past Perfect 

Continuous Tenses”. На прикладах автентичних матеріалів удосконалюються навички усного 

діалогічного та монологічного мовлення, перекладу та письма 



Тема 5. Ефективна презентація: структура та правила проведення. На прикладах автентичних 

матеріалів вивчаються види, структура, мовні аспекти та правила проведення презентації; вимоги 

до презентації цифрової інформації та до розробки наочного супроводу презентації. Узагальнення 

та активізація граматичної теми “Future Forms”. На прикладах автентичних матеріалів 

удосконалюються навички усного діалогічного та монологічного мовлення, перекладу та письма. 

Тема 6. Письмове ділове спілкування. Вивчаються та опрацьовуються мовні моделі та ключова 

термінологія, необхідні для письмового ділового спілкування. На прикладах автентичних 

матеріалів вивчаються стиль, типи, структура, зразки та правила написання ділових листів, e-mail 

та мемо. Студенти опрацьовують матеріал про роль комп’ютерів в діловому житті. Узагальнення та 

активізація граматичної теми “Nouns/ Articles”. Опрацьовуються граматичні моделі в процесі 

удосконалення навичок усного діалогічного та монологічного мовлення та письма. 

Змістовий модуль IIІ. Міжнародне співробітництво та міжкультурне спілкування 

Тема 7. Проведення зборів, зустрічей та засідань. Вивчаються та опрацьовуються мовні моделі, 

ключова термінологія та правила поведінки, необхідні для проведення ділових зустрічей, зборів, 

засідань та мовно-культурологічний аспект проведення ділових зустрічей/ засідань з іноземними 

партнерами. Узагальнення та активізація граматичної теми “Infinitive/ -ing form/ Participle”. На 

прикладах автентичних матеріалів удосконалюються навички усного діалогічного та 

монологічного мовлення, перекладу та письма. 

Тема 8. Мистецтво ведення переговорів. Вивчаються та опрацьовуються мовні моделі, ключова 

термінологія та правила поведінки, необхідні для ведення переговорів. На прикладах автентичних 

матеріалів вивчаються наступні питання: види, етапи, правила та мовно-культурологічний аспект 

ведення переговорів. Узагальнення та активізація граматичної теми “Modal Verbs”. На прикладах 

автентичних матеріалів удосконалюються навички усного діалогічного та монологічного мовлення, 

перекладу та письма. 

Тема 9. Особливості ділового міжкультурного спілкування. Вивчаються та опрацьовуються 

мовні моделі, ключова термінологія та правила поведінки, необхідні для ділового міжкультурного 

спілкування. На прикладах автентичних матеріалів вивчаються особливості ділового 

міжкультурного спілкування; Узагальнення та активізація граматичної теми “Infinitive/ -ing form/ 

Participle. Modal Verbs”. На прикладах автентичних матеріалів удосконалюються навички усного 

діалогічного та монологічного мовлення, перекладу та письма. 

Змістовий модуль ІV. Презентація індивідуальних проектів та обговорення  

самостійно прочитаної літератури. 

Тема 10. Індивідуальні проекти студентів. Студенти презентують індивідуально підготовлені 

проекти з тем, що вивчалися протягом семестру, обговорюють їх, та аналізують помилки 

відповідають на запитання. 

Тема 11. Обговорення самостійно прочитаної літераури. У процесі розповіді прочитаного 

текстового матеріалу студенти закріплюють мовні моделі, розвивають навички усного мовлення, 

дискусії. 

Змістовий модуль V. Заснування та ведення бізнесу 



Тема 12. Заснування та форми бізнесу. Вивчаються питання та ключова термінологія, необхідна 

для читання, розуміння, перекладу автентичних матеріалів та ведення бесіди з наступних питань: 

різні типи та форми бізнесу, їх переваги та недоліки; бізнес-план компанії; зміни у веденні бізнесу 

(аутсорсинг, диверсифікація, злиття та викуп компаній). Узагальнення та активізація граматичної 

теми “Adjectives/ Adverbs/ Comparisons”. Опрацьовуються граматичні моделі, удосконалюються 

навички усного діалогічного та монологічного мовлення, письма та перекладу. 

Тема 13. Структура компанії. Вивчаються питання та ключова термінологія, необхідна для 

читання, розуміння, перекладу автентичних матеріалів та ведення бесіди з наступних питань: види 

організаційних структур компаній, типові відділи компанії. Узагальнення та активізація 

граматичної теми “Clauses/ Linking Words”. Опрацьовуються граматичні моделі в процесі 

удосконалення навичок усного діалогічного та монологічного мовлення, письма та перекладу. 

Тема 14. Працевлаштування. Вивчаються та опрацьовується мовні моделі, ключова термінологія 

та правила поведінки, необхідні для успішного працевлаштування. На прикладах автентичних 

матеріалів вивчаються наступні питання: структура та порядок оформлення документації, 

необхідної при працевлаштуванні (резюме, лист супроводу, рекомендаційний лист); структура 

співбесіди, незручні запитання під час співбесіди. Студенти проводять рольову гру «Співбесіда при 

працевлаштуванні», використовуючи вивчені мовні структури, та свої підготовані резюме, лист 

супроводу, рекомендаційний лист. Узагальнення та активізація граматичної теми “Passive Voice/ 

Causative Form”. На прикладах автентичних матеріалів удосконалюються навички усного 

діалогічного та монологічного мовлення, перекладу та письма. 

Змістовий модуль VI. Менеджмент  

Тема 15. Менеджмент. На прикладах автентичних матеріалів студенти знайомляться з такими 

питаннями: поняття менеджменту, управлінські стилі та лідерство. Приділяється увага 

опрацюванню мовних моделей, необхідних для читання, розуміння та перекладу літератури з 

питань, що розглядаються. Узагальнення та активізація граматичної теми “Reported Speech”. 

Опрацьовуються граматичні моделі в процесі удосконалення навичок усного мовлення, перекладу 

та письма. 

Тема 16. Менеджмент на межі культур. Вивчаються та опрацьовуються мовні моделі, ключова 

термінологія та правила поведінки, необхідні для менеджерів міжнародних компаній. Приділяється 

увага опрацюванню мовних моделей, необхідних для читання, розуміння та перекладу літератури з 

питань, що розглядаються. Узагальнення та активізація граматичної теми “Conditionals/ Wishes”. 

Опрацьовуються граматичні моделі в процесі удосконалення навичок усного мовлення, перекладу 

та письма. 

Змістовий модуль VIІ. Маркетинг 

Тема 17. Маркетинг. Опрацьовуються мовні моделі та ключова термінологія, необхідні для 

читання, розуміння та перекладу літератури з наступних питань: концепція маркетингу, 

маркетинговий мікс, продукти та бренди. Узагальнення та активізація граматичної теми “Emphasis/ 

Inversion”. Опрацьовуються граматичні моделі в процесі удосконалення навичок усного мовлення, 

перекладу та письма. 

Тема 18. Реклама. Опрацьовуються мовні моделі та ключова термінологія, необхідні для читання, 

розуміння та перекладу літератури з наступних питань: реклама, види реклами тощо. Узагальнення 



та активізація граматичної теми “Pronouns/ Possessives/ Quantifiers/ Demonstratives”. 

Опрацьовуються граматичні моделі в процесі удосконалення навичок усного мовлення, перекладу 

та письма. 

Змістовий модуль VIІІ. Презентація індивідуальних проектів та анотування фахової 

літератури 

Тема 19. Індивідуальні проекти студентів. Студенти презентують індивідуально підготовлені 

проекти з тем, що вивчалися протягом семестру, обговорюють їх, та аналізують помилки 

відповідають на запитання. 

Тема 20. Обговорення самостійно прочитаної літератури. У процесі розповіді прочитаного 

текстового матеріалу студенти закріплюють мовні моделі, розвивають навички усного мовлення , 

дискусії. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД 1 Володіти навичками усного мовлення: виступати з підготовленими 

презентаціями, доповідями, брати участь у бесідах, дискусіях на 

професійну тему, передавати в усній формі здобуту при читання 

інформацію. 

РНД 2 Володіти навичками аудіювання: розуміти на слух діалогічну та 

монологічну мову, розуміти інформацію в ході бесід, дискусій на побутову 

та професійну тему. 

РНД 3 Володіти навичками читання: розуміти автентичні тексти, пов’язані з 

навчанням та спеціальністю, з підручників, газет, популярних і 

спеціалізованих журналів та Інтернет-джерел. 

 РНД 4 Володіти навичками академічного письма: писати зрозумілі, деталізовані 

тексти різного спрямування (тези, доповіді, реферати та анотації), а також 

пов’язані з особистою та професійною сферами (заяву, резюме). Писати з 

високим ступенем граматичної коректності. 

РНД 5 Знати та розуміти корпоративні культури в конкретних професійних 

контекстах і те, яким чином вони співвідносяться одна з одною. 

Застосовувати міжкультурне розуміння у процесі безпосереднього усного і 

писемного спілкування в академічному та професійному середовищі. 

РНД 6 Знати та вміти функціонально використовувати лінгвістичні ресурси у 

продуктивних та рецептивних видах мовлення. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  



Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

071 Облік і оподаткування 

РН 5 

Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю 

забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, 

соціальної, правової держави. 

РН 15 

Усвідомлювати особливості функціонування підприємств у сучасних 

умовах господарювання та демонструвати розуміння їх ринкового 

позиціонування. 

РН 16 
Володіти та застосовувати знання державної та іноземної мови для 

формування ділових паперів і спілкування у професійній діяльності. 

072 Фінанси, Банківська справа та страхування 

ПР12 

Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, 

ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у 

фінансовій сфері діяльності. 

ПР15 
Спілкуватись і успій та письмовій формі іноземною мовою у професійній 

діяльності. 

ПР18 
Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у 

дослідженнях та професійному спілкуванні. 

ПР19 
Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до 

нових знань 

073 Менеджмент 

РН 11 
Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у різних 

сферах діяльності організації. 

РН 13 Спілкуватись в усній та письмовій формі державною та іноземною 

РН 15 

Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та громадсько-

свідомо, на основі етичних міркувань (мотивів), повагу до різноманітності 

та міжкультурності. 

081 Право 

РН 3 Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів. 



РН 4 Сучасних інформаційних систем доступу до публічної інформації. 

РН 7 
Правничої термінології, діючих класифікацій у галузі права в Україні та 

міжнародну класифікацію видів юридичної діяльності. 

РН 8 
Визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь 

невідомих умов та обставин. 

РН 9 
Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої проблеми 

і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання. 

РН 10 Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел. 

РН 11 
Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої 

проблеми. 

РН 12 
Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з 

достатньою обґрунтованістю. 

РН 13 Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему. 

РН 14 
Складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно збирати 

матеріали за визначеними джерелами. 

РН 15 
Використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та 

всебічного встановлення певних обставин. 

РН 17 
Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати 

юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки. 

РН 18 
Готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до 

правового висновку зробленого у різних правових ситуаціях. 

РН 19 
Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів 

клієнтів у різних правових ситуаціях. 

РН 20 
Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами як усно, так і 

письмово, правильно вживаючи правничу термінологію. 

РН 21 Володіти базовими навичками риторики. 

РН 22 
Доносити до респондента матеріал з певної проблематики доступно і 

зрозуміло. 



РН 23  
Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням професійного 

та суспільного контексту 

РН 24 
Здатність виконувати роботу в команді, включаючи здатність взаємодії із 

колегами та виконання обов’язкової роботи в установлені терміни. 

РН 26 
Вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні 

технології і бази даних. 

РН 28 Працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань групи. 

РН 31 
Здатність до самостійної роботи та самостійного прийняття рішень, 

здатність нести відповідальність за їх реалізацію 

121 Інженерія програмного забезпечення 

ЗНК04 Здатність спілкуватися іноземною мовою як усно, так і письмово. 

ЗНК06 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

СНК22 

Здатність накопичувати, обробляти та систематизувати професійні знання 

щодо створення і супроводження програмного забезпечення та визнання 

важливості навчання протягом всього життя 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1. Освіта та майбутня професія ПР.1, 2, 3 

Тема 2. Країнознавство ПР.4, 5, 6 

Тема 3. Ділове та міжособистісне спілкування ПР.7, 8, 9,10. 

Тема 4. Ведення телефонних розмов ПР.11, 12. 

Тема 5. Ефективна презентація: структура та правила проведення ПР.13, 14, 15, 16. 

Тема 6. Письмове ділове спілкування ПР.17, 18, 19 

Тема 7. Проведення зборів, зустрічей та засідань ПР.19, 20, 21. 

Тема 8. Мистецтво ведення переговорів ПР.22, 23, 24, 25. 

Тема 9. Особливості ділового міжкультурного спілкування ПР.26, 27. 

Тема 10. Індивідуальні проекти студентів ПР.28, 29. 

Тема 11. Обговорення самостійно прочитаної літератури ПР.30. 

Тема 12. Заснування та форми бізнесу ПР.31, 32, 33, 34, 35, 36. 



Тема 13. Структура компанії ПР.37. 

Тема 14. Структура компанії ПР.38, 39, 40, 41, 42. 

Тема 15. Менеджмент ПР.43, 44, 45, 46, 47 

Тема 16. Менеджмент на межі культур ПР.48, 49. 

Тема 17. Маркетинг ПР.50, 51, 52, 53. 

Тема 18. Реклама ПР.54, 55, 56 

Тема 19. Індивідуальні проекти студентів ПР.57, 58. 

Тема 20. Обговорення самостійно прочитаної літератури ПР.59, 60. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота (граматично-перекладний, аудіо-лінгвальний, когнітивний, ситуативний, 

комунікативний, мозкові штурми, дискусії, кейси, презентації, рольові та дидактичні ігри, 

застосування наочних засобів, робота в інтернеті, творчі завдання);  

НД 2. Самостійна робота 

НД 3. Індивідуальна робота 

8.  Методи викладання, навчання 

МН1. практичні заняття (граматично-перекладний, аудіо-лінгвальний, когнітивний, ситуативний, 

комунікативний, мозкові штурми, дискусії, кейси, презентації, рольові та дидактичні ігри, 

застосування наочних засобів, робота в інтернеті, творчі завдання);  

МН2. самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах).  

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна шкала 

оцінювання 

Рейтингова бальна 

шкала оцінювання 

A ВІДМІННО 5 (відмінно) 90-100 

B 
ДОБРЕ 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно) 

64-74 

E 60-63 



FX НЕЗАДОВІЛЬНО – 

можливе складання 

заходу підсумкового 

семестрового 

контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 

F НЕЗАДОВІЛЬНО – до 

заходу підсумкового 

семестрового 

контролю не 

допускається, 

необхідний повторний 

курс з навчальної 

дисципліни 

1-34 

 

9.2 Методи оцінювання 

Форми підсумкового контролю за навчальною дисципліною, який визначений навчальним планом 

та освітньою програмою: 

1) у формі диф. заліку у 1 семестрі та 

2) у формі іспиту у 2 семестрі.  

Підсумковий контроль складається з семестрової контрольної роботи або екзаменаційного 

завдання. 

Форми поточного контролю під час навчальних занять: тестування, контрольна робота, усне 

опитування, словникові диктанти, письмові завдання (складання ділових листів, резюме, творів, 

переказів, реферування та анотування статей), фронтальне опитування (переклад, переказ, діалог, 

дискусія), індивідуальні проекти, обговорення та взаємооцінювання студентами виконаних 

практичних завдань, ситуаційних вправ, роботи в групах. 

Розподіл балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни «Професійна іноземна мова», 

наведено в таблиці . 

Модуль 1 (І семестр) 

Поточне тестування та самостійна робота Сум

а 
Змістовий 

модуль №1 

Змістовий модуль № 2 Змістовий 

модуль № 3 

Змістовий модуль 

№ 4 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 T6 T7 T8 T9 Т10 Т11 КР  

5 5 5 5 5 5 5 10 5 10 10 30 100 

Модуль 2 (ІI семестр) 

Поточне тестування та самостійна робота Екзамен Сума 

Змістовий модуль 

№5 

Змістовий 

модуль № 6 

Змістовий 

модуль № 7 

Змістовий 

модуль № 8 



Т12 Т13 Т14 Т15 Т16 Т17 Т18 Т19 Т20 КР 50 100 

2 3 5 3 2 5 5 5 5 15 
 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1  Засоби навчання 

ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп'ютери, комп’ютерні системи та мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2 Інформаційне та навчально- 

методичне забезпечення 

1. Красюк Н. Д., Микитинець О. В. Business 

Communication: Negotiate Effectively. Contracts. 

Навч. посібник – К.: УБС, 2009. – 255с. 

2. Семко Н.М, Городецька Н.Г., Була Н.Я. English 

for Business Communication. Навчальний 

посібник: Ч.1. – К.: УБС НБУ, 2013. – 222с. 

3. Cotton D., Falvey D., Kent S. Market Leader 

(intermediate): Course Book. – Pearson Education 

Limited, 2004 – 176p. 

4. Cotton D., Falvey D., Kent S. Market Leader 

(intermediate): Practice File. – Pearson Education 

Limited, 2004 – 125p. 

 

 

 



СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ФІЛОСОФІЯ» 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Філософія 

Повна офіційна назва закладу вищої освіти ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного підрозділу 

Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра права і соціально-гуманітарних 

дисциплін 

Розробник 

Майстренко Світлана Віталіївна, 

доценткафедри права і соціально-

гуманітарних дисциплін 

Рівень вищої освіти 
Перший рівень вищої освіти, НРК – 7 рівень, 

QF-LLL – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл 

Семестр вивчення навчальної дисципліни 15 тижнів протягом 2-го семестру 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 6 кредитів ЄКТС, 

180 годин, з яких 60 годин становить 

контактна робота з викладачем (30 годин 

лекцій, 30 годин практичних занять), 2 години 

- підготовка та захист індивідуального 

науково-дослідного завдання: підготовка 

реферату та презентації на задану 

тему, 115 годин становить самостійна робот, 

атестація: залік 

Мова викладання Українська 

Викладач Майстренко Світлана Віталіївна, доцент 

кафедри права і соціально-гуманітарних 

дисциплін 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 

Вибіркова навчальна дисципліна блоку 

«Загальна підготовка»для освітніх програм 

«Менеджмент», «Облік і оподаткування», 

«Фінанси, банківська справа та страхування», 

«Право», «Інженерія програ-много 

забезпечення» 



Передумови для вивчення дисципліни Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Формування системи світоглядних знань про буття людини, найістотніші взаємовідносини з 

природою, суспільством і духовним життям у всіх основних формах його існування; про суспільно-

історичну природу релігії, закономірності її виникнення і функціонування в сучасному світі; про 

логічні методи дослідження як необхідну умову пізнання, логічні закони, операції в процесі 

міркування.  

4. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовний модуль 1. Філософія 

ТЕМА 1. Філософія, її предмет і роль у суспільстві 

Світогляд, його сутність і структура. Історичні типи світогляду. Специфіка філософського знання. 

Предмет, основні проблеми і структура філософії. Головні проблеми філософії. Основне питання 

філософії. Функції філософії, її роль у формуванні світоглядної культури особистості. Роль 

філософії в суспільстві. Зв'язок філософії з іншими науками. 

ТЕМА 2. Виникнення і основні етапи розвитку філософії 

Ґенеза філософії. Філософія Стародавнього світу. Досократівська філософія (Піфагор, Геракліт, 

Демокрит). Філософія класичної епохи (Софісти й Сократ, Платон, Аристотель). Елліністична 

філософія. Неоплатонізм.  

Філософські ідеї Середніх віків і епохи Відродження. Основні проблеми цієї епохи. Патристика 

(Августин Блаженний). Схоластика (Фома Аквінський). Реалісти і номіналісти.  

Філософія Відродження й Реформація. Загальна характеристика епохи. Гуманістична думка епохи 

Відродження. Реформація. Натурфілософія епохи Відродження. 

Новоєвропейська філософія. Філософія Нового часу й епохи Просвітництва. Формування 

філософських ідей Нового часу. Емпіризм і раціоналізм (Ф.Бекон, Р.Декарт). Пантеїзм (Б.Спіноза, 

Г.Лейбніц). 

Основні напрямки і тенденції розвитку сучасної філософії. Особливості сучасної філософії. 

Неокантіанство, неогегельянство. Прагматизм. Філософія життя. Екзистенціалізм. Структуралізм. 

Позитивізм, постпозитивізм.  

ТЕМА 3. Розвиток філософської думки в Україні 

Світогляд  Київської  Русі.  Докласичний  період  української філософії. 

Класичний період розвитку української філософії. Києво-Могилянська Академія. Г.С.Сковорода. 

Розвиток філософської думки в Україні в ХІХ – ХХ століттях.  

ТЕМА 4. Філософія буття 



Поняття буття. Становлення проблеми буття в історії філософії. Філософське розуміння структури 

буття. Проблема субстанції. Матерія і дух, їх атрибутивні характеристики. Проблема єдності світу. 

ТЕМА 5. Діалектика як теорія розвитку 

Історичні форми і види діалектики. Поняття зв'язку і розвитку. Принципи і закони діалектики. 

Категорії діалектики. Діалектика як метод. Альтернативи діалектики. 

ТЕМА 6. Філософія суспільства 

Суспільство  як  проблема  філософії.  Основні  філософські концепції суспільного життя. Поняття 

суспільних відносин, їх сутність і структура.  

ТЕМА 7. Філософія історії 

Філософське розуміння історії. Поняття суб'єкта історичного процесу. Проблема єдності і 

багатоманіття всесвітньої історії. Спрямованість історії. Проблема прогресу і його критерії. 

Історіософія про сенс історичного процесу. «Кінець історії». 

ТЕМА 8. Філософське розуміння свідомості 

Поняття і структура свідомості. Походження і сутність свідомості. Свідомість і мова. Проблема 

штучного інтелекту. 

ТЕМА 9. Суспільна свідомість і її структура 

Суспільне буття і суспільна свідомість. Закономірності розвитку суспільної свідомості. Структура 

суспільної свідомості, її основні елементи. Суспільна й індивідуальна свідомість. Філософська 

свідомість. Релігійна свідомість. Моральна свідомість (мораль). Політична свідомість. 

Правосвідомість. 

ТЕМА 10. Пізнання. Наукове пізнання 

Пізнання як філософська проблема. Діалектика процесу пізнання. Практика і її роль у пізнанні. 

Вчення про істину. Проблема критерію істини. Поняття науки. Форми і методи наукового пізнання. 

ТЕМА 11. Філософія людини 

Специфіка філософського розуміння людини. Проблема сутності людини в історії філософії. 

Єдність природного, соціального і духовного в людині. Проблема антропосоціоґенезу. Поняття 

«індивід», «особистість», «індивідуальність». Особистість і суспільство. Проблема сенсу життя в 

духовному досвіді людства. 

ТЕМА 12. Глобальні проблеми і перспективи сучасної цивілізації 

Поняття глобальних проблем, їх класифікація і динаміка. Передумови і шляхи вирішення 

глобальних проблем. Необхідність єдиної планетарної свідомості. 

Людство в пошуках алгоритму діалогу і згоди. Майбутнє як філософська проблема. Сучасна 

футурологія про моделі майбутнього. 

Змістовний модуль 2.Релігієзнавство 

Тема 1. Релігія як форма світогляду, її предмет  і функції 

 Релігієзнавство як наука. Релігія як форма світогляду, її предмет. Функції і роль релігії в 

суспільстві. Генезис релігії, її ранніх форм. Причини виникнення релігійних вірувань. Класифікація 

релігії. Ранні форми релігії. 

Тема 2. Релігійно-філософські системи Стародавнього світу 

http://www.refs.in.ua/referat-na-temu--filosofseke-rozuminnya-buttya-ruhu-materiyi-i.html
http://www.refs.in.ua/tema-porivnyannya-prirodnogo-i-shtuchnogo-doboru.html
http://www.refs.in.ua/tema-porivnyannya-prirodnogo-i-shtuchnogo-doboru.html


Давньоєгипетська релігія. Релігія народів Давнього Дворіччя. Релігія Стародавньої Греції. 

Давньоримська релігія. Давні європейські релігії. Релігія давніх слов‘ян. Релігія доколумбової 

Америки. Релігія Австралії та Океанії. 

Тема 3. Етнонаціональні, світові  та новітні релігійні системи 

Іудаїзм – національна релігія євреїв. Релігії давньої Індії. Релігії давнього Китаю. Релігії давньої 

Японії. Давньоіранські релігії.  

Світові релігії. Буддизм як світова релігія. Християнство як світова релігія. Поділ церкви. 

Догматичні відмінності католицизму і православ’я. Протестантизм, його основні риси. Давні 

вірування та християнство в Україні. 

Іслам. Виникнення та його поширення. Особливості віровчення ісламу.  

Новітні релігійні системи. Неохристиянські течії, вірування на загальнохристиянській основі. 

Релігії орієнталістського напряму. Езотеричні об‘єднання. Неоязичництво. Синтетичні релігії. 

Сайєнтологічні рухи. Сатанізм. 

Тема 4. Свобода совісті та толерантність 

Історичні форми критичного розгляду релігії. Свобода совісті як елемент демократичних свобод. 

Реалізація принципів свободи совісті в Україні.  

Змістовний модуль 3. Логіка 

Тема 1.Логіка як основа філософського світогляду 

Мислення як предмет вивчення формальної логіки. Чуттєва і логічна (раціональна) форми пізнання. 

Мислення і мова. 

Логіка як наука про закони і форми правильного мислення. Поняття логічної форми (структури) 

думки. Основні форми мислення: поняття, судження, умовивід. Істинність і формальна 

правильність судження. Основні закони логіки.  

Тема 2. Основа понятійного мислення  

Поняття як основна форма мислення, форма відображення дійсності. Основні логічні прийоми 

формування понять: порівняння, аналіз і синтез, абстрагування, узагальнення. Логічна 

характеристика поняття. Зміст поняття. Ознаки предметів та їх види. Властивості і відношення як 

ознаки. Обсяг поняття. Види понять. Відношення між поняттями. Порівнянні і непорівнянні 

поняття. Сумісні і несумісні поняття. Кругові діаграми Ейлера для вираження відношень між 

поняттями. Закон оберненого відношення між обсягом і змістом поняття. 

Узагальнення та обмеження понять. Поділ понять: дихотомічний, за видозміною ознаки. Правила 

та можливі помилки в поділі понять. Класифікація понять. Види класифікації. Визначення 

(дефініція) понять. Види визначення. Можливі помилки у визначеннях.  

Тема 3. Складові форми мислення, судження та умовиводу 

Загальна характеристика суджень. Види суджень. Прості і складні судження. 

Структура простого судження. Види простих суджень. Категоричні судження та їх види. Складні 

судження. Відношення між судженнями за їх істинністю. Логічний квадрат.  Основні закони логіки.  

Умовивід. Структура умовиводу: засновки, висновок, логічний зв'язок між засновками та 

висновками. Дедуктивні умовиводи. Індуктивні умовиводи. Види індуктивних умовиводів: повна і 



неповна індукція. Умовивід за аналогією. Види умовиводів за аналогією: аналогія властивостей і 

аналогія відношень. Нестрога та строга аналогія.  

Тема 4. Логіка дискурсу  

Аргументація і процес формування переконань. Доведення і переконання.  

Поняття доведення. Структура доведення. Види доведення: пряме, непряме.  

Поняття спростування. Способи спростування: спростування тези; критика аргументів; виявлення 

неспроможності демонстрації. Правило демонстрації. Типові помилки в демонстрації. Логічні 

помилки: паралогізми та софізми.  

Дискусія і полеміка як види «суперечки». Коректні та некоректні прийоми ведення дискусії і 

полеміки.  

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД 1 Здатність демонструвати знання щодо основних понять та категорій 

філософії, релігієзнавства, логіки, ключових політико-філософських 

концепцій, основних релігійних традицій світу та сакральних книг 

народів світу. 

РНД 2 Здатність розуміти функції та методи філософії, релігієзнавства, 

логіки; форми і методи наукового пізнання та їх роль у вирішенні 

теоретичних і практичних завдань. 

РНД 3 Здатність аналізувати сучасні філософські течії; визначати основні 

напрямки філософських досліджень; готовність до вирішення питань 

моралі з точки зору різних етичних теорій.  

 РНД 4 Здатність використовувати адекватні поняття, будувати судження та 

умовиводи, що базується на знаннях основних законів логіки, умов 

істинності мислення. 

РНД 5 Здатність робити аналіз, правильні висновки, порівняння, 

встановлювати зв’язки у ході пізнання природних, економічних та 

суспільних процесів. 

РНД 6 Здатність орієнтуватись у історико-культурному і соціальному 

аспектах розвитку релігій, визначати її роль у сучасному світі. 

РНД 7 Здатність орієнтуватись в цінностях сучасного людства, грамотно 

оцінювати і аналізувати ціннісні аспекти розвитку культури сучасної 

цивілізації.  

РНД 8 Здатність оперувати набутими філософськими знаннями при 

виробленні власної світоглядної позиції; обґрунтовувати власну 

думку, спираючись на досягнення світової та вітчизняної філософії. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  



Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН1 Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, 

цінностей та принципів функціонування національної правової 

системи.. 

РН9 Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої 

проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання. 

РН10 Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел 

РН11 Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу 

відомої проблеми 

РН12 Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин 

(даних) з достатньою обґрунтованістю 

РН13 Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому 

проблему 

РН14 Складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно 

збирати матеріали за визначеними джерелами. 

РН15 Використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та 

всебічного встановлення певних обставин 

РН16 
Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна 

допомога, і діяти відповідно до отриманих  рекомендацій 

РН21 Володіти базовими навичками риторики.  

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1.1. Філософія, її предмет і роль у суспільстві. Л.1, ПР.1. 

Тема 1.2. Виникнення і основні етапи розвитку філософії.  

Тема 1.3. Розвиток філософської думки в Україні. Л.2,3 ПР.2,3. 

Тема 1.4. Філософія буття. Л.4, ПР.4. 

Тема 1.5 Діалектика як теорія розвитку. Л.5, ПР.5. 

Тема 1.6 Філософія суспільства. Тема 1.7 Філософія історії. Л.6, ПР.6. 

Тема 1.8 Філософське розуміння свідомості.  

Тема 1.9 Суспільна свідомість і її структура. Л.7, ПР.7. 

Тема 1.10 Пізнання. Наукове пізнання. Л.8, ПР.8. 

Тема 1.11 Філософія людини 

Тема 1.12 Глобальні проблеми і перспективи сучасної цивілізації. Л.9, ПР.9. 



Тема 2.1. Релігія як форма світогляду, її предмет  і функції. 

Тема 2.2. Релігійно-філософські системи Стародавнього світу. Л.10, ПР.10. 

Тема 2.3. Етнонаціональні, світові та новітні релігійні системи.  

Тема 2.4. Свобода совісті та толерантність. Л.11, 12, ПР.11,12. 

Тема 3.1. Логіка як основа філософського світогляду  

Тема 3.2. Основа понятійного мислення. Л.13, ПР.13. 

Тема 3.3. Складові форми мислення, судженнята умовиводу. Тема 3.4. Логіка дискурсу. Л.14, 15, 

ПР.14,15. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного-оглядового характеру; 

– дискусія, публічний виступ; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання. 

НД 2. Самостійна робота 

8.  Методи викладання, навчання 

МН1. інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації з використанням 

мультимедійного обладнання); 

МН2. практичні заняття (навчальні дискусії, мозковий штурм, публічні виступи, розв’язок 

ситуаційних вправ, підготовка аналітичних записок, ментальних карт);  

МН3. самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах).  

Лекції надають студентам основний теоретичний матеріал з питань філософії, релігієзнавства, 

логіки, що є основою для самостійного навчання здобувачів вищої освіти, а також сприяють 

розвитку в студентів критичного мислення через участь в дискусіях (РНД 1, РНД 2, РНД 3,-РНД 4). 

Лекції доповнюються практичними заняттями, що надають студентам можливість закріпити 

навчальний матеріал та застосовувати теоретичні знання щодо реальних ситуацій. Практичні 

заняття укладено із застосуванням методів практико-орієнтованого навчання, що 

передбачаєактуалізацію теоретичного матеріалу, розв’язування завдань, що мають практичний 

характер, вимагають аналітичної роботи, уміння сформулювати та висловити власну позицію, 

узагальнити матеріал та зробити певні висновки (результати навчання РНД5 - РНД 8). Самостійне 

навчання сприяє підготовці до лекцій, практичних занять, а також до виконання завдань як 

індивідуально, так і в командах для підготовки повідомлень, презентацій, публічних виступів, 

розв’язання логічних задач, виконання індивідуальних та групових ситуаційних вправ на 

практичних заняттях, участі в них тощо (РНД 3 – РНД 8). 

9. Методи та критерії оцінювання 



9.1. Критерії оцінювання 

 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна шкала 

оцінювання 

Рейтингова бальна 

шкала оцінювання 

A ВІДМІННО 5 (відмінно) 90-100 

B 
ДОБРЕ 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно) 

64-74 

E 60-63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – 

можливе складання 

заходу підсумкового 

семестрового 

контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 

F НЕЗАДОВІЛЬНО – 

до заходу 

підсумкового 

семестрового 

контролю не 

допускається, 

необхідний 

повторний курс з 

навчальної 

дисципліни 

1-34 

 

9.2 Методи оцінювання 

Підсумковий контроль за навчальною дисципліною - диференційований залік.  

1.Форми поточного контролю під час навчальних занять: модульні контрольні  роботи, усні чи 

письмові опитування,  публічні виступи, виконання індивідуальних завдань, оцінювання публічних 

виступів; участі у дискусії та обговоренні питань, які виносяться на практичні заняття тощо. 

2. Розподіл балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни «Філософія», наведено 

в таблиці 4. 

Заходи контролю Максимальна кількість балів 

Участь у обговоренні питань, які виносяться на 

практичні заняття, усні відповіді 
2 х 15 = 30 балів 



Написання текстів виступу, тез та виступ на семінарі, 

науковій конференції, участь у дискурсі, укладання 

документів 

 

30 балів 

Виконання індивідуального завдання  20 балів 

Підсумковий контроль (тестування/ письмові 

завдання/ усне опитування) 
20 балів 

Всього  100 балів 
 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1 Засоби навчання 

ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп'ютери, комп’ютерні системи та 

мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2 Інформаційне та навчально- методичне 

забезпечення 

1. Абрамович С. та ін. Релігієзнавство: 

підручник. К.: Дакор, 2006.-512с. 

2. Академічне релігієзнавство: підручник /За 

ред.А.Колодного.К.: Світ знань. 2000.- 862 с. 

3. Арутюнов В. Філософія: навчально-

методичний посібник. К.: Аспект-Поліграф, 

2008. 309 с.  

4. Арутюнов В.Х. Логіка. К.: КНЕУ, 2000. 144 

с.  

5. Бойко О. Філософія: курс лекцій: Суми, 

2010.  Ч. 1. Історія світової та української 

філософії. 187 с.  

6. Бойко О. Філософія: курс лекцій: Суми, 

2010.  Ч. 2. Філософські системи. 179 с.  

7. Гладунський В.Н. Логіка: навч.посібник. 

Львів: Афіша, 2004.  359 с.  

8. Дуцяк, І.З. Логіка: підручник. К.: Знання, 

2010. 406 с. 

9. Карамишева Н.В. Логіка теоретична і 

прикладна: навч.посібник. К.: Знання, 2011.  

455 с. 

10. Кремінь В.Г., Ільїн В.В. Філософія. 

Підручник. К.: Книга, 2006. 

 

 

 

 

 



СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 «ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА» 

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни  «Теорія держави і права» 

Повна офіційна назва закладу вищої освіти ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного підрозділу 

Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра права і соціально-гуманітарних 

дисциплін 

Розробник 

Джолос С.В., кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри права і соціально-

гуманітарних дисциплін 

Рівень вищої освіти 
Перший рівень вищої освіти, НРК – 7 рівень, 

QF-LLL – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл 

Семестр вивчення навчальної дисципліни 
15 тижнів протягом 1-го семестру 

 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 7 кредитів ЄКТС, 

210 годин, з яких 60 годин становить контактна 

робота з викладачем (30 годин лекцій, 30 годин 

практичних занять), 35 годин підготовка та 

захист індивідуальної дослідницької роботи, 

115 годин становить самостійна робот, 

атестація: екзамен 

Мова викладання Українською мовою 

Викладач 

Джолос С.В., кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри права і соціально-

гуманітарних дисциплін 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 
Обов’язкова навчальна дисципліна для 

освітньої програми «Право» 

Передумови для вивчення дисципліни Передумови відсутні 



Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни «Теорія права і держави» є засвоєння студентами теоретичних знань 

про загальні закономірності державно-правових явищ, їх сутність, призначення, виникнення, 

функціонування та розвиток у суспільстві. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Модуль 1 Основи теорії держави 

Тема 1. Предмет, функції та методологія теорії держави і права 

Юриспруденція та її система. Місце теорії держави і права в сучасній юриспруденції. Предмет 

теорії держави і права. Методологія теорії держави і права. Компаративістика в системі 

юриспруденції. Функції теорії держави і права. Понятійно-категоріальний апарат юриспруденції. 

Тема 2. Соціальні та історичні передумови буття держави і права 

Поняття суспільства, його структура та інститути. Влада як соціальний інститут. Влада і 

соціальні норми в первісному суспільстві. Основні теорії походження держави. Основні теорії 

походження права. Основні закономірності походження держави і права. Основні критерії типології 

держав. Історичні типи держави і права. Похідне виникнення держав. 

Тема 3. Поняття і сутність держави 

Держава, її ознаки та атрибути. Сучасні підходи до вивчення держави. Сутність держави: 

плюралізм підходів. Функції держави: поняття та класифікація. Форми здійснення функцій 

держави. 

Тема 4. Форми держави 

Форма держави: поняття, структура, значення. Поняття і види форм правління. Поняття і види 

форм державного-територіального устрою. Поняття і види форм державного режиму. 

Тема 5. Державна влада і механізм держави 

Державна влада та її властивості.Механізм держави: поняття, структура і принципи. Методи 

здійснення державної влади. Розподіл влади в державі. Інститут держави: поняття і види. Інститут 

законодавчої влади.Парламент, його повноваження і структура. Інститут глави держави. Інститут 

виконавчої влади. Уряд у сучасній державі. Інститут судової влади. Інститут контрольної влади. 

Омбудсман у сучасній державі. 

Модуль 2 Основи теорії права 

Тема 6. Поняття і сутність права 



Поняття й ознаки права. Сутність права. Функції права. Цінність права. Право як явище 

цивілізації і культури. Об'єктивне і суб'єктивне право. Принципи права. Правові аксіоми. Правові 

презумпції. Правові фікції. 

Тема 7. Соціальні норми 

Поняття і види соціального регулювання. Нормативні акти, їх види і співвідношення. Норми: 

поняття, ознаки, види. Право – особливий вид соціальних норм. Право і мораль. Право і звичай. 

Право і релігія. Право і корпоративні норми. Право і політика. 

Тема 8. Норми права 

Норма права, її ознаки. Класифікація норм права. Структура норми права. Способи 

викладення норм права. Співвідношення норми права і статті нормативно-правового акта. 

Тема 9. Система права 

Система права та її структурні елементи. Галузі права. Предмет і метод правового 

регулювання як критерії розмежування галузей права. Загальна характеристика основних галузей 

права України. Інститути права. Публічне і приватне право. Матеріальне і процесуальне право. 

Співвідношення внутрішньодержавного (національного) і міжнародного права. 

Тема 10. Форми (джерела) права 

Джерела і форми права. Правовий звичай. Юридичний прецедент. Нормативний договір. 

Релігійний текст. Юридична доктрина. Нормативно-правовий акт. Поняття, ознаки і види законів. 

Підзаконні акти: поняття і види. Дія нормативно-правових актів у часі, в просторі і за колом осіб. 

Юридична техніка. 

Тема 11. Правоутворення, правотворчість, законотворчість, тлумачення норм права 

Правоутворення і правотворчість. Принципи правотворчості. Види правотворчості. 

Законодавчий процес і його стадії. Систематизація нормативно-правових актів. Система 

законодавства: поняття і структура. Співвідношення системи права і системи законодавства. 

Поняття тлумачення норм права. Суб'єкти тлумачення норм права. Способи (прийоми) тлумачення 

норм права. Види юридичного тлумачення за обсягом. Акти офіційного тлумачення 

(інтерпретаційні акти). 

Тема 12. Реалізація та застосування права 

Реалізація права та її ознаки. Форми реалізації права. Правозастосування, його ознаки і 

функції. Стадії застосування права. Основні вимоги правильного застосування права. Прогалини в 

позитивному праві і способи їх усунення та подолання. Юридичні колізії. Акти застосування права: 

поняття, ознаки, види. 

Тема 13. Правові відносини 

Правовідносини: поняття, ознаки і види. Структура правових відносин. Суб'єкти права. 

Фізичні особи як суб'єкти права. Юридичні особи як суб'єкти права. Об'єкти правовідносин. 

Суб'єктивне право і юридичний обов'язок. Законний інтерес. Передумови (підстави) виникнення 

правовідносин. Юридичні факти. Фактичний (юридичний) склад. 

Тема 14. Правова поведінка 



Правова поведінка, її ознаки та види. Правомірна поведінка, її ознаки та види. 

Правопорушення, його ознаки і види. Юридичний склад правопорушення. Зловживання правом. 

Об'єктивно протиправне діяння. Причини правопорушень. 

Тема 15. Юридична відповідальність 

Юридична відповідальність, її ознаки і підстави. Мета і функції юридичної відповідальності. 

Принципи юридичної відповідальності. Види юридичної відповідальності. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД 1 Здобувач демонструє знання загальних закономірностей державно-

правових явищ, їх сутності, призначення, виникнення, функціонування та 

розвитку у суспільстві; 

РНД 2 Здобувач володіє вмінням досліджувати і розробляти загальні 

закономірності державно-правових явищ, їх сутність, призначення, 

виникнення, функціонування та розвиток у суспільстві; 

РНД 3 Здобувач аналізує та прогнозує загальні закономірності державно-

правових явищ, їх сутність, призначення, виникнення, функціонування та 

розвиток у суспільстві; 

 РНД 4 Здобувач обирає критерії та складає судження про загальні закономірності 

державно-правових явищ, їх сутність, призначення, виникнення, 

функціонування та розвиток у суспільстві; 

РНД 5 Здобувач дає оцінку загальним закономірностям державно-правових явищ, 

їх сутності, призначенню, виникненню, функціонуванню та розвитку у 

суспільстві; 

РНД 6 Здобувач демонструє знання та розуміння про зміст та структуру, сутність 

та єство загальних закономірностей державно-правових явищ, їх сутності, 

призначення, виникнення, функціонування та розвитку у суспільстві; 

РНД 7 Здобувач демонструє розуміння природи загальних закономірностей 

державно-правових явищ, їх сутності, призначення, виникнення, 

функціонування та розвитку у суспільстві;  

РНД 8 Здобувач визначає та аналізує основні загальні закономірності державно-

правових явищ, їх сутність, призначення, виникнення, функціонування та 

розвиток у суспільстві. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  



Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН1 

Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний 

науковий, методичний і аналітичний інструментарій для пізнання та 

осягнення загальних закономірностей державно-правових явищ, їх 

сутності, призначення, виникнення, функціонування та розвитку у 

суспільстві; 

РН2 

Ідентифікувати проблеми в галузі загальних закономірностей державно-

правових явищ, їх сутності, призначення, виникнення, функціонування та 

розвитку у суспільстві; 

РН5 

Планувати можливі варіанти діяльності, виходячи із загальних 

закономірностей державно-правових явищ, їх сутності, призначення, 

виникнення, функціонування та розвитку у суспільстві; 

РН6 

Мати навички використання загальних закономірностей державно-

правових явищ, їх сутності, призначення, виникнення, функціонування та 

розвитку у суспільстві у контексті вирішення професійних задач; 

РН10 

Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, 

взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення 

професійних задач, з якими пов’язані загальні закономірності державно-

правових явищ, їх сутність, призначення, виникнення, функціонування та 

розвиток у суспільстві; 

РН13 

Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, 

забезпечення професійної діяльності на підставі загальних 

закономірностей державно-правових явищ, їх сутності, призначення, 

виникнення, функціонування та розвитку у суспільстві. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1. Предмет, функції та методологія теорії держави і права. Л.1, ПР.1. 

Тема 2. Соціальні та історичні передумови буття держави і права. Л.2, ПР.2. 

Тема 3. Поняття і сутність держави. Л.3, ПР.3. 

Тема 4. Форми держави. Л.4, ПР.4. 

Тема 5. Державна влада і механізм держави. Л.5, ПР.5. 

Тема 6. Поняття і сутність права. Л.6, ПР.6. 

Тема 7. Соціальні норми. Л.7, ПР.7. 



Тема 8. Норми права. Л.8, ПР.8. 

Тема 9. Система права. Л.9, ПР.9. 

Тема 10. Форми (джерела) права. Л.10, ПР.10. 

Тема 11. Правоутворення, правотворчість, законотворчість, тлумачення норм права. Л.11, ПР.11. 

Тема 12. Реалізація та застосування права. Л.12, ПР.12. 

Тема 13. Правові відносини. Л.13, ПР.13. 

Тема 14. Правова поведінка. Л.14, ПР.14. 

Тема 15. Юридична відповідальність. Л.15, ПР.15. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного-оглядового характеру; 

– письмові роботи; 

– аналітична записка; 

– розв’язання тестів; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання. 

НД 2. Самостійна робота 

8.  Методи викладання, навчання 

МН1. інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації з використанням 

мультимедійного обладнання); 

МН2. практичні заняття (навчальні дискусії, мозковий штурм, розв’язок ситуаційних вправ, 

підготовка аналітичних записок, ментальні карти, розв’язок проблемних ситуацій);  

МН3. самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах).  

Лекції надають студентам основний теоретичний матеріал з теорії держави і права, що є основою 

для самостійного навчання здобувачів вищої освіти, а також сприяють розвитку в студентів 

критичного мислення через участь в дискусіях (РНД 1, РНД 2, РНД 5-РНД 8). Лекції доповнюються 

практичними заняттями, що надають студентам можливість застосовувати теоретичні знання на 

реальних прикладах. Практичні заняття сконструйовані з застосуванням методів практико-

орієнтованого навчання, і передбачають глибоке теоретичне осмислення та обговорення основних 

аспектів теорії держави і права, розв’язання студентами кейсів (результати навчання РНД 2 - РНД 

4, РНД 7). Самостійне навчання сприяє підготовці до лекцій, практичних занять, а також роботи 

індивідуально та в невеликих групах для підготовки презентацій, що будуть представлені іншим 

групам, та для виконання індивідуальних та групових ситуаційних вправ на практичних заняттях, 

участі в них тощо (РНД 1, РНД 2 – РНД 4, РНД 8). 

9. Методи та критерії оцінювання 



9.1. Критерії оцінювання 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання 

Рейтингова бальна шкала 

оцінювання 

A ВІДМІННО 5 (відмінно) 90-100 

B 
ДОБРЕ 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно) 

64-74 

E 60-63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – 

можливе складання 

заходу підсумкового 

семестрового контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 

F НЕЗАДОВІЛЬНО – до 

заходу підсумкового 

семестрового контролю 

не допускається, 

необхідний повторний 

курс з навчальної 

дисципліни 

1-34 

 

9. Методи оцінювання 

Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною «Теорія держави і права»» - екзамен. 

1. Форми поточного контролю під час навчальних занять: тестування, контрольна робота, захист 

результатів виконання індивідуальних робіт (кейсів), письмова робота, опитування тощо. 

2. Розподіл балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни «Теорія держави і 

права», наведено в таблиці 4. 

Таблиця 4 

Форми контролю результатів навчання студентів  

за навчальною дисципліною «Теорія держави і права» 

Поточне тестування та самостійна робота 

З
ал

ік
 

С
у
м

а  

Змістовий  

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

  

20 30   50 100 
 



10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.2 Засоби навчання 

ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп'ютери, комп’ютерні системи та мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2 Інформаційне та навчально- 

методичне забезпечення 

1. Крестовська Н.М., Матвєєва Л.Г. Теорія 

держави і права: Елементарний курс / 

Н.М. Крестовська, Л.Г. Матвєєва. – Вид. 2-е. – 

Харків: Одіссей, 2008. – 432 с. 

2. Крестовская Н.Н., Оборотов Ю.Н., 

Крыжановский А.Ф., Матвеева Л.Г. Теория 

государства и права. Государственный екзамен. 

Издание четвертое. – Харьков: Одиссей, 2008. – 

256 с. 

3. Крестовская Н.Н. Теория государства и 

права: Элементарный курс / Н.Н. Крестовская, 

Л.Г. Матвеева. – 2-е изд. – Харьков: Одиссей, 2008. 

– 384 с. 

4. Скакун О.Ф. Теорія держави та права 

(Енциклопедичний курс): Підручник / О.Ф. Скакун. 

– Харків: Еспада, 2006. – 776 с. 

5. Теория государства и права: 

Государственный экзамен / Н.Н. Крестовская, 

Ю.Н. Оборотов, А.Ф. Крыжановский и др. – 5-е 

изд. – Харьков: Одиссей, 2009. – 256 с. 

6. Теория государства и права: 

Государственный экзамен / Н.Н. Крестовская, 

Ю.Н. Оборотов, А.Ф. Крыжановский и др. – 4-е 

изд. – Харьков: Одиссей, 2008. – 256 с. 

7. Теория государства и права: Учеб. 

пособие / Под ред. Е.И. Темнова. – М.: КНОРУС, 

2007. – 384 с. 

8. Теория государства и права: курс лекций 

/ Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юрист, 2000. – 767 с. 

9. Теорія держави ат права. Академічний 

курс: Підручник / За ред. О.В. Зайчика, 

Н.М. Оніщенко. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 688 с. 

10. Теорія держави та права: Навч. посібник 

/ Авт.-уклад.: О.В. Горун та ін. – К.: КНТ, 2011. – 

216 с. 

11. Теорія держави та права: Посібник для 

підготовки до іспитів / Упоряд.: С.М. Тимченко та 

ін. – 2-ге вид., випр. та доповн. – К.: Вид. Паливода 

А.В., 2006. – 176 с. 

12. Теорія держави та права: Навч. посібник. 

/ А.М. Колодій, В.А. Копейчиков, С.Л. Лисенко та 

інші; За заг. ред. С.Л. Лисенкова, 



В.В. Копейчикова. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 

368 с. 

 

 
СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 «ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ» 

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни  «Історія держави і права України» 

Повна офіційна назва закладу вищої освіти ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного підрозділу Черкаський навчально-науковий інститут, кафедра 

права і соціально-гуманітарних дисциплін 

Розробник Джолос С.В., кандидат юридичних наук, доцент 

кафедри права і соціально-гуманітарних 

дисциплін 

Рівень вищої освіти Перший рівень вищої освіти, НРК – 7 рівень, QF-

LLL – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл 

Семестр вивчення навчальної дисципліни 15 тижнів протягом 1-го семестру 

Обсяг навчальної дисципліни Обсяг дисципліни становить 6 кредитів ЄКТС, 180 

годин, з яких 60 годин становить контактна робота 

з викладачем (30 годин лекцій, 30 годин 

практичних занять), 5 годин підготовка та захист 

індивідуальної дослідницької роботи, 115 годин 

становить самостійна робот, атестація: екзамен 

Мова викладання Українською мовою 

Викладач Джолос С.В., кандидат юридичних наук, доцент 

кафедри права і соціально-гуманітарних 

дисциплін 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни Обов’язкова навчальна дисципліна для освітньої 

програми «Право» 

Передумови для вивчення дисципліни Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 



Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою вивчення дисципліни є засвоєння студентами історичних знань про формування, розвиток та 

функціонування інститутів держави і права упродовж історичного розвитку державних утворень та правових 

явищ на території сучасної України. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Модуль 1 Історія держави і права України: теоретичні засади та Античні форми організації 

державно-правових явищ на теренах України 

Тема 1. Вступ до курсу історії держави і права України 

Предмет історії держави і права України. Принципи та методи пізнання історико-правових явищ. 

Періодизація історії держави і права України. Історіографія історії держави і права України. 

Тема 2. Перші державні утворення і право на території Північного Причорномор’я та 

Приазов’я (середина І тисячоліття до н.е. – V ст. до н.е.) 

Виникнення державності. Античні міста-поліси півдня України. Боспорське царство. Держави кочівників. 

Скіфи. Сармати. Готи. Гунни. 

Модуль 2 Історія держави і права України епохи Середньовіччя 

Тема 3. Держава та право Київської Русі (VI — початок XIII ст.) 

Витоки української державності. Про назву “Русь”. Норманська теорія походження Русі. Загальний 

історичний огляд подій та особистостей Київської Русі. Поширення християнства в українських землях за 

часів Київської Русі. Суспільний лад Київської Русі. Державний лад Київської Русі. Суд і процес Київської 

Русі. Правова система Київської Русі. 

Тема 4. Галицьке-Волинське князівство — продовження традиції русько-української 

державності (перша пол. XIII — друга пол. XIV ст.) 

Загальний історичний огляд подій часів Галицько-Волинського князівства. Монголо-татарська навала та її 

наслідки. Суспільний лад Галицько-Волинського князівства. Державний лад Галицько-Волинського 

князівства. Церква. Спроби Риму запровадити унію за часів Галицько-Волинського князівства. Правова 

система Галицько-Волинського князівства. 

Тема 5. Литовсько-Руська держава та право (друга пол. XIV — перша пол. XVI ст.) 

Загальний історичний огляд подій часів Литовсько-Руської держави. Суспільний лад Литовсько-Руської 

держави. Магдебурзьке право. Виникнення українського козацтва. Державний лад Литовсько-Руської 

держави. Церковне життя Литовсько-Руської держави. Суд і процес Литовсько-Руської держави. Правова 

система Литовсько-Руської держави. 

Тема 6. Українські землі під владою Речі Посполитої (друга пол. XVI-перша пол. XVII ст.) 

Загальний історичний огляд подій часів Речі Посполитої. Суспільний лад Речі Посполитої. Запорізьке 

козацтво — нова соціальна верства Речі Посполитої. Державний лад Речі Посполитої. Відродження 

української державності гетьманом Б. Хмельницьким. Суд і процес Речі Посполитої. Наступ католицизму. 

Берестейська церковна унія 1596 р. Основні риси права Речі Посполитої. 

Модуль 3 Історія держави і права України епохи Нового часу 



Тема 7. Українська держава та право в роки Визвольної війни 1648-1654 рр. 

Загальний історичний огляд подій часів Визвольної війни. Українсько-московський договір 1654 р. Зміни в 

суспільному ладі часів Визвольної війни. Державний лад часів Визвольної війни. Судова система та процес 

часів Визвольної війни. Правова система часів Визвольної війни. 

Тема 8. Українська державність під іноземною зверхністю (друга пол. XVII — XVIII ст.) 

Загальний історичний огляд подій в Україні другої половини XVII – XVIII ст. Суспільний лад України другої 

половини XVII – XVIII ст. Державний лад України другої половини XVII – XVIII ст. Конституція Пилипа 

Орлика 1710 р. Зміни в правовому становищі Запорізької Січі. Формування політичного устрою Південної 

України XVIII ст. Суд і процес України другої половини XVII – XVIII ст. Правова система України другої 

половини XVII – XVIII ст. 

Тема 9. Україна під імперською окупацією Австрії та Росії (XIX — початок XX ст.) 

Загальний історичний огляд подій часів панування Австрії та Росії ХХ – початку ХХ ст. Суспільний лад часів 

панування Австрії та Росії ХХ – початку ХХ ст. Державний лад часів панування Австрії та Росії ХХ – початку 

ХХ ст. Суд і процес часів панування Австрії та Росії ХХ – початку ХХ ст. Правова система часів панування 

Австрії та Росії ХХ – початку ХХ ст. Суспільно-політичний лад і право в Галичині, Північній Буковині і 

Закарпатті часів панування Австрії та Росії ХХ – початку ХХ ст. 

Модуль 4 Історія держави і права України епохи Новітнього часу 

Тема 10. Відродження Української держави за часів Центральної Ради (березень 1917 — квітень 

1918 рр.). 

Загальний історичний огляд подій часів Центральної Ради. Державний лад часів Центральної Ради. Судова 

система часів Центральної Ради. Правова система часів Центральної Ради. 

Тема 11. Гетьманат П.П. Скоропадського (квітень-листопад 1918 р.). 

Загальний історичний огляд подій часів Гетьманату П.П. Скоропадського. Державний лад часів Гетьманату 

П.П. Скоропадського. Судова система і правоохоронні органи часів Гетьманату П.П. Скоропадського. 

Правова система часів Гетьманату П.П. Скоропадського. 

Тема 12. УНР часів Директорії (листопад 1918 — листопад 1920рр.) 

Загальний історичний огляд подій часів Директорії. Державний лад часів Директорії. Судова система часів 

Директорії. Правова система часів Директорії. Західноукраїнська Народна республіка (ЗУНР) (1918-

1923 рр.). 

Тема 13. Україна за часів СРСР (до завершення Великої Вітчизняної війни) 

Формування радянської державності в Україні (1917-1920 рр). Соціалістична державність і право в Україні 

часів НЕПу(1921-1929 рр). Державність і право України в 30-35 рр. ХХ ст. Держава і право України в 1936-

1940 рр. Державність і право в західноукраїнських землях між двома світовими війнами. Державно-правовий 

статус українських земель у період Другої Світової війни. 

Тема 14. Україна за часів СРСР (після Великої Вітчизняної війни) 

Держава і право України у повоєнні роки та період десталінізації за часів М.С. Хрущова (1945-перша 

половина 1960-х років).  Держава і право України в період застою епохи Л.І. Брежнєва (середина 1960—

середина 1980-х років). Період Ю.В. Андропова та К.У. Черненка. Держава і право України періоду 

Перебудови за часів М.С. Горбачова (1985-1991 рр.). 

Тема 15. Україна за часів незалежності 

Державність і право незалежної України за часів правління Л.М. Кравчука (1991-1994). Державність і право 

незалежної України за часів правління Л.Д. Кучми (1994-2005). Державність і право незалежної України за 



часів правління В.А. Ющенка (2005-2010). Державність і право незалежної України за часів правління 

В.Ф. Януковича (2010-2014). Державність і право незалежної України за часів правління П.О. Порошенка 

(2014-2019). Державність і право незалежної України за часів правління В.О. Зеленського (з 2019). 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД 1 Здобувач демонструє знання історичних засад формування, функціонування та 

розвитку державно-правових явищ на території України, їх сутності та 

призначення; 

РНД 2 Здобувач володіє вмінням досліджувати історичні засади формування, 

функціонування та розвитку державно-правових явищ на території України, їх 

сутність та призначення; 

РНД 3 Здобувач аналізує історичні засади формування, функціонування та розвитку 

державно-правових явищ на території України, їх сутність та призначення, а також 

прогнозує основні тенденції їх подільшого розвитку; 

 РНД 4 Здобувач обирає критерії та складає судження про історичні засади формування, 

функціонування та розвитку державно-правових явищ на території України, їх 

сутність та призначення; 

РНД 5 Здобувач дає оцінку історичних засад формування, функціонування та розвитку 

державно-правових явищ на території України, їх сутності та призначення; 

РНД 6 Здобувач демонструє знання та розуміння історичних засад формування, 

функціонування та розвитку державно-правових явищ на території України, їх 

сутності та призначення; 

РНД 7 Здобувач демонструє розуміння природи історичних засад формування, 

функціонування та розвитку державно-правових явищ на території України, їх 

сутності та призначення; 

РНД 8 Здобувач визначає та аналізує основні загальні закономірності історичних засад 

формування, функціонування та розвитку державно-правових явищ на території 

України, їх сутності та призначення. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН1 

Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, 

методичний і аналітичний інструментарій для осягнення державно-правових 

феноменів та явищ в їх історичній ретроспективі; 



РН2 
Ідентифікувати проблеми в історії держави і права України та обґрунтовувати 

методи їх вирішення; 

РН5 
Розглядати буття держави і права в стратегічній та тактичній історичній 

ретроспективі; 

РН6 

Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації державно-

правових рішень, у т.ч. у непередбачуваних умовах, на основі глибокого 

засвоєння досвіду, накопиченого історією держави і права України; 

РН10 
Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, взаємодіяти з 

людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач; 

РН13 

Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове 

та кадрове забезпечення підрозділу на основі глибокого засвоєння досвіду історії 

держави і права України. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1. Вступ до курсу історії держави і права України. Л.1, ПР.1. 

Тема 2. Перші державні утворення і право на території Північного Причорномор’я та Приазов’я (середина І 

тисячоліття до н.е. – V ст. до н.е.). Л.2, ПР.2. 

Тема 3. Держава та право Київської Русі (VI — початок XIII ст.). Л.3, ПР.3. 

Тема 4. Галицьке-Волинське князівство — продовження традиції русько-української державності (перша 

пол. XIII — друга пол. XIV ст.). Л.4, ПР.4. 

Тема 5. Литовсько-Руська держава та право (друга пол. XIV — перша пол. XVI ст.). Л.5, ПР.5. 

Тема 6. Українські землі під владою Речі Посполитої (друга пол. XVI-перша пол. XVII ст.). Л.6, ПР.6. 

Тема 7. Українська держава та право в роки Визвольної війни 1648-1654 рр. Л.7, ПР.7. 

Тема 8. Українська державність під іноземною зверхністю (друга пол. XVII — XVIII ст.). Л.8, ПР.8. 

Тема 9. Україна під імперською окупацією Австрії та Росії (XIX — початок XX ст.). Л.9, ПР.9. 

Тема 10. Відродження Української держави за часів Центральної Ради (березень 1917 — квітень 1918 рр.). 

Л.10, ПР.10. 

Тема 11. Гетьманат П.П. Скоропадського (квітень-листопад 1918 р.). Л.11, ПР.11. 

Тема 12. УНР часів Директорії (листопад 1918 — листопад 1920рр.). Л.12, ПР.12. 

Тема 13. Україна за часів СРСР (до завершення Великої Вітчизняної війни). Л.13, ПР.13. 

Тема 14. Україна за часів СРСР (після Великої Вітчизняної війни). Л.14, ПР.14. 

Тема 15. Україна за часів незалежності. Л.15, ПР.15. 

7.2 Види навчальної діяльності  



НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного-оглядового характеру; 

– письмові роботи; 

– аналітична записка; 

– розв’язання тестів; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання. 

НД 2. Самостійна робота 

8.  Методи викладання, навчання 

МН1. інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації з використанням 

мультимедійного обладнання); 

МН2. практичні заняття (навчальні дискусії, мозковий штурм, розв’язок ситуаційних вправ, підготовка 

аналітичних записок, розв’язок проблемних ситуацій);  

МН3. самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах).  

Лекції надають студентам основний теоретичний матеріал з історії держави і права України, що є основою 

для самостійного навчання здобувачів вищої освіти, а також сприяють розвитку в студентів критичного 

мислення через участь в дискусіях (РНД 1, РНД 2, РНД 5-РНД 8). Лекції доповнюються практичними 

заняттями, що надають студентам можливість застосовувати історико-теоретичні знання на реальних 

прикладах. Практичні заняття сконструйовані з застосуванням методів практико-орієнтованого навчання, і 

передбачають глибоке засвоєння історичних фактів, їх теоретичне осмислення та обговорення основних 

аспектів історії держави і права України, розв’язання студентами кейсів (результати навчання РНД 2 - РНД 

4, РНД 7). Самостійне навчання сприяє підготовці до лекцій, практичних занять, а також роботи 

індивідуально та в невеликих групах для підготовки презентацій, що будуть представлені іншим групам, та 

для виконання індивідуальних та групових ситуаційних вправ на практичних заняттях, участі в них тощо 

(РНД 1, РНД 2 – РНД 4, РНД 8). 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна шкала 

оцінювання 

Рейтингова бальна 

шкала оцінювання 

A ВІДМІННО 5 (відмінно) 90-100 

B 
ДОБРЕ 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно) 

64-74 

E 60-63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – 

можливе складання заходу 
2 (незадовільно) 35-59 



підсумкового 

семестрового контролю 

F НЕЗАДОВІЛЬНО – до 

заходу підсумкового 

семестрового контролю не 

допускається, необхідний 

повторний курс з 

навчальної дисципліни 

1-34 

 

9. Методи оцінювання 

Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною «Історія держави і права України» – екзамен. 

3. Форми поточного контролю під час навчальних занять: тестування, контрольна робота, захист 

результатів виконання індивідуальних робіт, виступи з доповідями і промовами, опитування тощо. 

4. Розподіл балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни «Історія держави і права 

України», наведено в таблиці 4. 

Таблиця 4 

Форми контролю результатів навчання студентів  

за навчальною дисципліною «Історія держави і права України» 

Поточне тестування та самостійна робота 

 

З
ал

ік
 

С
у
м

а  

Змістовий  

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

Змістовий модуль 

3 

Змістовий 

модуль 4 

10 10 15 15 50 100 
 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1 Засоби навчання 

ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп'ютери, комп’ютерні системи та мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2 Інформаційне та навчально- методичне 

забезпечення 
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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ВСТУП ДО ЮРИДИЧНОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ: ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ, 

ОРГАНІЗАЦІЯ СУДОВИХ ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ, ОСНОВИ 

РИМСЬКОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА» 

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Вступ до юридичної спеціальності: юридична 

деонтологія, організація судових та 

правоохоронних органів, основи римського 

приватного права 

Повна офіційна назва закладу вищої освіти ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного підрозділу Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра права і соціально-гуманітарних 

дисциплін 

Розробник Фоменко В.М., старший викладач кафедри 

права і соціально-гуманітарних дисциплін 

Рівень вищої освіти Перший рівень вищої освіти, НРК – 7 рівень, 

QF-LLL – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл 

Семестр вивчення навчальної дисципліни 15 тижнів протягом 2-го семестру 

Обсяг навчальної дисципліни 

 

 

Обсяг дисципліни становить 6 кредитів ЄКТС, 

180 годин, з яких 60 годин становить 

контактна робота з викладачем (30 годин 

лекцій, 30 годин практичних занять), 2 години 

- підготовка та захист індивідуального 

науково-дослідного завдання: підготовка 

реферату та презентації на задану тему, 115 

годин становить самостійна робота, атестація: 

іспит 

Мова викладання Українською мовою 

Викладач Фоменко В.М., старший викладач кафедри 

права і соціально-гуманітарних дисциплін 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни Обов’язкова навчальна дисципліна для 

освітньої програми «Право» 

Передумови для вивчення дисципліни Передумови відсутні 



Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з основними вимогами, що ставляться до 

представників юридичної професії, з нормативною базою, що складає основу їхньої  діяльності,  

формування  у  них  системи  знань  щодо  особливостей функціонування системи юридичної освіти 

та значення моральних стандартів у забезпеченні високого рівня ефективності правової роботи; 

засвоєння  теоретико-правових  положень, що  стосуються  поняття  і  системи  судових  та  

правоохоронних  органів,  їх компетенції, організації діяльності та взаємодії з органами державної 

влади та недержавних  структур,  які  співпрацюють  у  системі  правового  захисту  та правової 

охорони; вивчення студентами основних положень римського приватного права, історії виникнення 

римського права та рецепції із сучасним правом, а також усвідомлення основних правових категорій 

римського права. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Юридична деонтологія. 

 

Тема 1.1. Загальна характеристика юридичної діяльності. 

Загальні відомості про систему наукових деонтологічних знань. Поняття юридичної деонтології, її 

предмет, структура, принципи. Методологічні підходи до розуміння (вивчення) юридичної 

діяльності. Юридична діяльність як різновид соціальної діяльності. Основні риси, що 

характеризують юридичну діяльність. Зміст юридичної діяльності. Види юридичної діяльності. 

Правові дії та юридична діяльність. Юридична діяльність і професійна діяльність юристів. Система 

юридичної діяльності. Внесок римських юристів у світову юридичну теорію та юридичну практику. 

Тенденції розвитку юридичної діяльності. 

 

Тема 1.2. Юридична наука та юридична практика. 

Наука – сфера дослідницької діяльності, результат та необхідний наслідок суспільного розподілу 

праці. Науки про природу, про суспільство та мислення. Місце та роль юридичних наукових знань 

у системі суспільних наук. Поняття юридичної науки та її структура. Об'єкт та предмет юридичної 

науки. Характеристика системи юридичних наук. Основні види юридичної практики. Поняття 

юридичної практики, її зв’язок з юридичною освітою та юридичною наукою. Судова практика. 

Оперативно-розшукова діяльність. Слідча практика. Практика прокурорського нагляду. 

Адвокатська практика. Нотаріальна практика. Практика юридичної служби. Практика державної 

виконавчої служби. Приватна юридична практика. Характеристика стану розвитку та основні 

завдання, що постають перед сучасною юридичною наукою в Україні. Поняття та основні риси 

юридичної практичної діяльності. Структура та зміст юридичної практики. Основні функції 

юридичної практики. Принципи та завдання юридичної практичної діяльності. Співвідношення 

юридичної науки та юридичної практики. 

 

Тема 1.3. Система професійної підготовки юристів. 

Роль та призначення системи освіти в організації соціального життя. Система юридичної освіти в 

Україні. Основні засади та державні стандарти. Суб'єкти освітньої діяльності, їх права та обов'язки. 

Освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні в системі освіти згідно чинного законодавства України. 

Характеристика учбових закладів України, що готують працівників юридичної сфери. Поняття 

юридичної освіти як складної системи різнорідних компонентів та заходів, що використовуються в 

процесі виховання майбутніх юристів-професіоналів. Принципи організації та функціонування 



системи юридичної освіти та завдання, які мають вирішуватися в цій галузі на сучасному етапі. 

Характеристика окремих форм та методів навчання в системі юридичної освіти та необхідність їх 

творчого поєднання для досягнення мети правового виховання. 

 

Тема 1.4. Характеристика професії юриста та окремих юридичних спеціальностей. 

Загальна характеристика та основні риси юридичної професії. Соціальне призначення юристів 

відповідно до сфер соціального життя. Юрист як державний службовець та політичний діяч. 

Організаційно-управлінські начала юридичної професії. Професійне мислення та елементи 

творчості в роботі юристів. Особиста відповідальність та самовідданість як характерні риси 

юридичної професії. Об'єктивний характер спеціалізації юридичної роботи. Особисті та професійні 

вимоги, що ставляться до представників окремих юридичних спеціальностей: суддя, прокурор, 

слідчий, адвокат, нотаріус, юрисконсульт.  

 

Тема 1.5. Професійно-правова культура юриста. 

Поняття професійної культури. Причини професійної деформації працівників юридичної сфери. 

Зовнішні та внутрішні фактори, що сприяють процесу деформації моральної свідомості. Фактори 

формування професійної свідомості та культури юристів. Етична культура юриста. Поняття та 

структурна характеристика моралі. Моральна діяльність, моральні відносини та моральна 

свідомість. Роль моральних принципів в процесі регулювання юридичної діяльності та їх загальна 

характеристика. Співвідношення та взаємодія вимог моралі та правових приписів, що регулюють 

відносини в сфері юридичної діяльності. Поняття та роль моральної культури в житті суспільства, 

охороні загальносоціальних цінностей. Моральна культура як система ціннісних показників особи, 

елемент загальної культури. Службовий етикет юриста. Зовнішній вигляд юриста. Естетичні 

вимоги до оформлення правових документів. Поняття та структура політичної культури юриста. 

Рівні політичної культури юриста. Поняття та структура інформаційної культури юриста. Захист 

інформаційних відносин у суспільстві. Психолого-педагогічна культура юриста. 

 

Змістовий модуль 2. Організація судових та правоохоронних органів. 

 

Тема 2.1. Поняття, предмет, метод і система дисципліни «Судові та правоохоронні органи 

України». 

Предмет та значення курсу «Судові та правоохоронні органи України», його місце в системі інших 

юридичних дисциплін. Основні поняття курсу. Поняття «система», «структура», «компетенція». 

Законодавство та інші правові акти (джерела), які регулюють організацію і діяльність судових та 

правоохоронних органів в Україні. 

 

Тема 2.2. Судова система України. 

Поняття судової влади. Функції судової влади. Характерні ознаки судової влади. Правосуддя, його 

ознаки. Види правосуддя. Відмінність правосуддя від іншої державної діяльності. Способи 

здійснення правосуддя у цивільних, господарських, адміністративних та кримінальних справах. 

Здійснення судочинства Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції. Поняття, 

система та класифікація основних засад судочинства. Характеристика основних засад судочинства: 

здійснення правосуддя виключно судами, законність; рівність усіх учасників судового процесу 

перед законом і судом; забезпечення доведеності вини; змагальність сторін та свобода в наданні 

ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості; підтримання державного 

обвинувачення в суді прокурором; забезпечення обвинуваченому права на захист; гласність 

судового розгляду і його повне фіксування технічними засобами; забезпечення апеляційного  та 

касаційного  оскарження  рішення суду; обов‘язковість рішень суду. Інші засади судочинства. 

Судова система: історія і сучасність. Суди, що входять в судову систему України. Система судів 

загальної юрисдикції. Поняття судової ланки та судової інстанції.  

 

 



Тема 2.3. Місцеві суди. Суддівське самоврядування в Україні. 

Судова система України. Організаційні основи системи судів загальної юрисдикції.  

Місцеві суди – основна ланка судової системи України. Види і склад місцевих судів. Спеціалізація 

місцевих судів. Порядок утворення і ліквідація місцевих судів. Порядок призначення суддів на 

адміністративні посади. Кількість суддів у місцевих судах. Повноваження місцевого суду. Суддя 

місцевого суду та його повноваження. Права та обов‘язки голови місцевого суду. Канцелярія суду. 

Організація роботи в місцевому суді.  

Загальні засади суддівського самоврядування. Збори суддів та конференції суддів. Ради суддів. 

Вищі органи суддівського самоврядування. 

 

Тема 2.4. Апеляційні суди. 

Апеляційні суди. Види, склад і структура апеляційних судів. Спеціалізація апеляційних судів. 

Порядок утворення і ліквідація апеляційних судів. Порядок призначення суддів на адміністративні 

посади. Кількість суддів у апеляційних судах. Повноваження апеляційного суду. Судові палати в 

апеляційних судах, порядок утворення та повноваження. Суддя апеляційного суду та його 

повноваження. Голова апеляційного суду та його заступники, їх права та обов‘язки. Канцелярія 

суду. Організація роботи в апеляційному суді. Тема 2.5. Вищі спеціалізовані суди. Вищі 

спеціалізовані суди. Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних 

справ, Вищий господарський суд України та Вищий адміністративний суд України, їх місце в 

системі судів загальної юрисдикції. Склад і повноваження вищих спеціалізованих судів. Пленум 

вищого спеціалізованого суду його склад, порядок діяльності та повноваження. Судові палати та їх 

компетенція. Секретар судової палати та його компетенція. Повноваження судді вищого 

спеціалізованого суду. Права та обов‘язки Голови вищого спеціалізованого суду. Науково-

консультативна рада вищого спеціалізованого суду. 

 

Тема 2.5. Верховний суд України. Компетенція Конституційного суду України. 

Верховний Суд України – найвищий судовий орган у системі судів загальної юрисдикції. Склад і 

повноваження Верховного Суду України. Вимоги до особи на посаду судді Верховного Суду 

України. Суддя Верховного Суду України та його повноваження. Голова Верховного Суду України 

та його повноваження. Порядок обрання Голови Верховного Суду України. Порядок дострокового 

звільнення з посади Голови Верховного Суду України. Склад і повноваження Пленуму Верховного 

Суду України. Організація роботи у Верховному Суді України. Наукова консультативна рада при 

Верховному Суді України. Конституційний Суд України. Його завдання і місце в системі судових 

органів. Порядок формування суддівського корпусу Конституційного Суду України. Повноваження 

судді та Голови Конституційного Суду України. Припинення повноважень судді Конституційного 

Суду України. Вимоги, що ставляться до кандидатів які призначаються до складу Конституційного 

Суду України. Порядок обрання Голови Конституційного Суду України. Порядок звільнення суддів 

і Голови Конституційного Суду України з посади. Строки повноважень суддів і Голови 

Конституційного Суду України. Конституційне подання та конституційне звернення як форми 

звернення до Конституційного Суду України. Порядок провадження в справах у Конституційному 

Суді України. Рішення і висновки Конституційного Суду України. 

 

Тема 2.6. Прокуратура України. Органи безпеки України та органи внутрішніх справ 

України. 

Поняття та система органів прокуратури в Україні. Проблеми реформування. Генеральна  

прокуратура  України.  Її  структура  та  компетенція. Повноваження Генерального прокурора 

України. Порядок його призначення. Колегія Генеральної прокуратури України, порядок її 

утворення, склад та компетенція. Структура апарату Генеральної прокуратури України. 

Прокуратура Автономної Республіки Крим. Прокуратури областей та міста Києва. Їх склад та 

структура. Прокурор області, міста Києва, його повноваження та порядок призначення. Структура 

апарату прокуратури області, міста Києва. Міські, районні (міжрайонні) прокуратури. Прокурор 

району (міста), його повноваження та порядок призначення.  Кадри прокуратури. Вимоги до осіб, 



які призначаються на посади прокурорів. Заохочення та дисциплінарна відповідальність 

працівників прокуратури. Класні чини працівників прокуратури. Міністерство внутрішніх справ 

України, його основні завдання, повноваження та структура. Загальне поняття про органи 

внутрішніх справ. Місце органів внутрішніх справ у системі правоохоронних органів. Загальне 

поняття про органи Служби безпеки України. Місце Служби безпеки в системі правоохоронних 

органів України. Система органів Служби безпеки України. Їх завдання, повноваження і основні 

напрямки діяльності. 

 

Тема 2.7. Міністерство юстиції України та його органи. 

Міністерство юстиції України в системі правоохоронних органів України. Система органів юстиції 

та їх завдання. Міністерство юстиції України, його склад та основні завдання. Міністр, його 

повноваження, порядок призначення на посаду. Основні напрямки діяльності Міністерства юстиції 

України та його органів. Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній 

Республіці Крим. Обласні, районні, Київське та Севастопольське міське управління юстиції. 

Порядок утворення, склад, структура. Основні завдання. 

 

Змістовий модуль 3. Загальні положення римського права 

 

Тема 3.1. Загальна характеристика римського права 

Поняття сучасного цивільного права. Поняття цивільного права в Древньому Римі. Складові 

частини системи цивільного права Древнього Рима. Цивільне право Древнього Рима його джерела 

. Причини встановлення посади претора для перегринів і його обов’язки. Право народів, 

передумови його виникнення. Які відношення і між ким право народів регулювало. Преторське 

право, причини виникнення і відношення, які воно регулювало. Публічне право, характер інтересів 

і відношення, які воно регулювало. Приватне право, характер інтересів відмінність від публічного. 

Які галузі сучасного права відносяться до публічного, а які до приватного.  Основні правові 

інститути, риси римського приватного права, що мають вирішальні значення для зміцнення 

рабовласницького панування і господарського обороту в Древньому Римі. Римське право приватної 

власності – розвиток, мета. Регулятор господарського обороту - договір у римському праві. 

Принцип формальної рівності в області римського приватного права усіх вільних осіб. 

Індивідуалізм у римському приватному праві – поняття і визначення. Тенденції Болонської школи. 

Історична заслуга Болонського університету. Причини необхідності середньовічної Європи 

прийняття і застосування норм римського права. Рецепція римського права. Рецепція римського 

права в Германії. Зв’язок римського права з іншими предметами (дисциплінами).  

 

Тема 3.2. Джерела римського права 

Поняття інституту галузі і системи права. Поняття джерела права. Соціально-економічні основи для 

виникнення й розвитку римського цивільного права. Коротка характеристика джерел 

правоутворення в Стародавньому Римі. Звичай - основна форма регулювання поведінки в умовах 

родового ладу. Постанови народних зборів. Види зборів. Процедура проходження законопроекту в 

різні періоди римської держави. Едикти магістрів причини виникнення і роль. Претор - завдання, 

повноваження, порядок обрання. Чи міг претор творити право? Манципация в цивільному 

римському праві. Система преторського права його кодифікація. Постанови сенату і їхня роль. 

Принципат і його роль. Синатусконсульти і їхня роль. Каста юристів і Фавія цивільне право. 

Діяльність юристів - основні напрямки. Вищий розквіт римської юриспруденції. Право юристів. 

Класична юриспруденція, школи. Основні напрямки діяльності класичної юриспруденції 

Імператорські конституції Джерела пізнання римського цивільного права. Причини проведення 

кодифікації при Юстиніані Дигести Юстиніана. Інституції Юстиніана. 

 

Тема 3.3. Особи в римському праві 

Правосуб’єктність загальна характеристика. Три статуси правосуб’єктності. Правоздатність і 

причини її виникнення. Дієздатність і причини її виникнення. Розподіли громадян на групи по 



дієздатності. Обмеження дієздатності. Правове положення жінки. Причини виникнення опіки і 

піклування, головні обов’язки опікунів і піклувальників. Виникнення римського громадянства і 

його припинення. Утримування правоздатності римського громадянина. Виникнення правового 

статусу латина і його правове оформлення. Можливість придбання латинами правового статусу 

римського громадянина. Виникнення правового (юридичного) статусу перегрина. Обмеження і 

відмінність правового статусу перегрина від латина і римського громадянина. Фізичні особи в 

римському праві. Виникнення правового положення рабів і причини його зміни. Експлуатація 

розумових здатностей раба в зв’язку з розширенням приватноправової правоздатності. Можливість 

одержання правової свободи рабом. Правове положення випущеного на свободу раба. Виникнення 

правового положення колонів. Обмеження прав колона (закріплення, приписка). Виникнення 

інституту юридичної особи. Визначення юридичної особи по ознаках. Види юридичних осіб. 

Припинення діяльності юридичної особи. 

 

Тема 3.4. Сім’я у римському праві 

Поняття родини - відношення і склад. Родина під владою домовладики. Зв’язок між членами 

родини. Правове положення членів агнатської родини. Лінії і ступені агнатського споріднення. 

Причини виникнення когнатської родини. Лінії кровного споріднення. Ступені кровного 

споріднення. Поняття шлюбу в римському праві. Два види шлюбу. Фактичні відношення вступу не 

в законний шлюб і їх наслідки. Шлюб без чоловічої влади. Причини його виникнення і припинення. 

Висновки шлюбу з чоловічою владою. Способи та умови вступу в шлюб. Припинення шлюбу. 

Визначені підстави до розлучення. Особисті відношення чоловіків при шлюбі з чоловічою владою. 

Майнові відношення чоловіків при шлюбі з чоловічою владою. Особисті відношення чоловіків при 

шлюбі без чоловічої влади. Майнові відношення чоловіків при шлюбі без чоловічої влади. Придане 

в шлюбі. Дарування в шлюбі. Правове відношення батьків і дітей. Встановлення батьківської влади. 

Утримування батьківської влади. Припинення батьківської влади.  

 

Тема 3.5. Римський приватний процес 

Система захисту прав у додержавний період. Причини створення державного суду. Процес. Види 

процесів. Сторони в справі. Легісакційний процес загальна характеристика. Форми легісакційних 

процесів. Стадії процесів. Формулярний процес загальна характеристика причини виникнення. 

Стадії формулярного процесу. Напрямки перетворення древнього цивільного права в нову систему 

правових норм. Екстраординарний процес загальна характеристика причина виникнення. Переваги 

екстраординарного процесу від звичайного цивільного процесу (формулярного). Поняття позову в 

цивільному праві Древнього Рима. Речовий позов. Особистий позов. Відмінність позовів суворого 

права від позовів доброї волі. Види майнових позовів відповідно до об’єму і мети. Позови за 

аналогією. Позови з фікцією. Види адміністративних форм захисту права. Інтердикти, стимуляція: 

визначення, характер, введення у володіння, відновлення в початковому положенні, випадки 

застосування. Необхідність термінів, як елемента судочинства. Основна відмінність законних 

термінів від позовної давності. Перерва, припинення, закінчення терміну позовної давнини.  

 

Тема 3.6. Речове право 

Поняття речового права. Поняття зобов’язального права. Різниця між інститутами зобов’язального 

й інститутами речового права відповідно до: а) об’єкта; б) характеру; в) тимчасових термінів; г) 

утримування та об’єму; д) зв’язку права із суб’єктом. Визначення речі. Види речей. Поняття плоди 

і їхні види; майно і його склад. Володіння – поняття і права. Елементи поняття володіння 

фактичного володіння. Види володіння. Виникнення володіння і припинення. Тримання. Перехід 

володіння. Захист факту володіння. Види захисту володіння. Інтердиктний захист. Петіторний 

захист. Посесорний захист. Суть захисту. Групи интердиктів для утримання наявного володіння. 

Групи інтердиктів для повернення утраченого володіння. Джерела виникнення права власності. 

Правомочності власника – складова частина права власності. Право володіння. Право 

користування. Право розпорядження. Види права власності. Квіритська власність. Преторська 

власність. Провінційна власність. Власність перегринів. Загальна власність. Надбання права 



власності. Початкове надбання права власності. Похідне надбання права власності. Захоплення 

нічійної речі. Переробка речей. Надбання права власності по давнині. З’єднання і змішання речей. 

Манципація речі. Поступка права на річ. Передача речі. Речовинно-правовий засіб захисту права 

власності. Поняття віндікації, необмеженої віндікації. Віндікаційний позов, позивач і відповідач. 

Витрати по володінню річчю. Негаторний позов. Публіціанський позов. Особисті позови. Поняття 

і види прав на чужі речі. Обмеження права власності. Сервітути: поняття і види. Сервітути легальні 

і міські. Сервітути предіальні і персональні. Узуфрукт. Припинення сервітуту. Довгострокова 

спадкова оренда й амфітевзис. Довгострокова оренда і суперфіцій.  Поняття застави в римському 

цивільному праві. Поняття заставного права і його утримування. Фідуціарна угода. Ручна застава. 

Іпотечна форма заставного права. Припинення заставного права. 

 

Тема 3.7. Зобов’язальне право 

Підстави і джерела виникнення зобов’язань. Делікт і контракт. Юридичний факт. Предмет 

зобов’язання. Альтернативні зобов’язання. «Кауза» у зобов’язанні. Згода сторін. Воля сторін. 

Пороки угоди. Долюс. Насильство. Множинність сторін у зобов’язанні. Час виконання 

зобов’язання. Прострочення виконання зобов’язання. Наслідки прострочення виконання і її 

припинення. Відповідність способу припинення зобов’язань способові виникнення. Виконання 

зобов’язання. Заміна виконання. Заміна предмета зобов’язання на збереження. Залік. Смерть однієї 

зі сторін. Збіг кредитора і боржника в одній особі. Заміна осіб у зобов’язанні. Цесія. Прийняття на 

себе чужого боргу. Мета і засоби забезпечення зобов’язання. Задаток. Неустойка. Поручительство. 

Застава (іпотека). Провина. Ступінь провини. Кустодіа. Непереборна сила. Інтерес. Договір і угода. 

Тлумачення договору. Пороки і згоди. Умови і терміни. Зобов’язання з деліктів – поняття і види. 

Injuria у римському цивільному праві – окремий делікт. Furtum – окремий делікт у римському праві. 

Ropina, metus, dolus в римському цивільному праві. Закон Аквілія. Зменшення майнової угоди. 

Поняття квазіделікту, види. 

 

Тема 3.8. Договори і контракти 

Класифікація договорів. Що таке контракт і пакт? Поняття вербального контракту. Поняття і сфера 

дій стипуляції. Поняття додаткового поручительства третьої сторони. Поняття літтерального 

контракту. Будинкові книги, синографи і хірографи. Поняття реального контракту. Договір 

позички. Договір позики. Виділення спільного і відмінного у позичці і позиці в римському праві. 

Договір збереження. Поняття консенсуального контракту. Визначення контракту купівлі-продажу. 

Складові частини контракту купівлі-продажу. Договір найму – види, поняття, визначення. Складові 

частини договору найму. Договір товариства - поняття, види, характеристика. Договір доручення: 

поняття, види, характеристика. Договір підряду: поняття, види, характеристика. Поняття і види 

безіменних контрактів. Договір міни - поняття, види, характеристика. Оціночний договір: 

визначення, поняття, характеристика. Поняття і види пактів. Преторська угода: поняття, види, 

характеристика. Імператорські пакти: поняття, види, характеристика. Квазіконтракти: поняття, 

види, характеристика. 

 

Тема 3.9. Спадкове право 

Поняття цивільного спадкування. Види цивільного спадкування. Заповіт:  поняття, форма, 

характеристика. Заповідальна правоздатність. Призначення спадкоємця. Утрата заповітом сили. 

Спадкування за законом ХІІ таблиць. Спадкування по преторському праві. Спадкування по праву 

Юстиніана. Класи спадкоємців за законом Юстиніана. Класи спадкування по праву представлення 

за законом Юстиніана. Необхідне спадкування – поняття. Обов’язкова частка й обмеження. Момент 

прийняття спадщини. Способи прийняття спадщини. Правові наслідки прийняття спадщини. 

Спадкова трансмісія. Поняття і види легата. Фідеікоміс. Обмеження свободи призначення 

фідеікоміса. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 



Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД 1 Здобувач здатен вільно орієнтуватися у структурі та перспективах навчального 

процесу, знати особливості та загальні вимоги, що передбачені законодавством про 

освіту 

РНД 2 Здобувач здатен аналізувати правові  акти,  які  регламентують  діяльність  судових  

та правоохоронних органів України 

РНД 3 Здобувач здатен зіставляти юридичні конструкції римського приватного права із 

конструкціями сучасного права України 

РНД 4 Здобувач здатен моделювати практичні життєві ситуації за участю представників 

юридичної професії, в яких би висвітлювалися функціональні особливості 

відповідної професійної спеціалізації праці юристів, а також їх взаємодія на рівні 

правових інституцій 

РНД 5 Здобувач володіє навичками використовувати  спеціальну  літературу,  обробляти,  

систематизувати, зберігати  та  використовувати  отриману  інформацію,  проводити  

її порівняльно-правовий аналіз та використовувати її на практиці 

РНД 6 Здобувач демонструє здатність до комунікації в усній та письмовій формах 

державною мовою для вирішення конкретних питань юридичного характеру у своїй 

професійній практичній діяльності 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН1 Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, цінностей та 

принципів функціонування національної правової системи. 

РН7 Правничої термінології, діючих класифікацій у галузі права в Україні та 

міжнародну класифікацію видів юридичної діяльності. 

РН9 Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої проблеми і 

демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання 

РН10 Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел. 

РН11 Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми. 

РН22 Доносити до респондента матеріал з певної проблематики доступно і зрозуміло. 

РН31 Здатність до самостійної роботи та самостійного прийняття рішень, здатність нести 

відповідальність за їх реалізацію 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Змістовий модуль 1. Юридична деонтологія. 
 

Тема 1.1. Загальна характеристика юридичної діяльності. Л.1, ПР.1. 

Тема 1.2. Юридична наука та юридична практика. Л.2, ПР.2. 

Тема 1.3. Система професійної підготовки юристів. Л.3, ПР.3. 

Тема 1.4. Характеристика професії юриста та окремих юридичних спеціальностей. Л.4, ПР.4. 
 



Змістовий модуль 2. Організація судових та правоохоронних органів. 

 

Тема 2.1. Загальне поняття судових та правоохоронних органів України. Л.5, ПР.5. 

Тема 2.2. Судова система України. Л.6, ПР.6. 

Тема 2.3. Місцеві суди. Суддівське самоврядування. Л.7, ПР.7. 

Тема 2.4. Апеляційні суди. Л.8, ПР.8. 

Тема 2.5. Верховний суд України. Компетенція Конституційного суду України. Л.9, ПР.9. 

Тема 2.6. Прокуратура України. Органи безпеки України та ОВС в Україні. Л.10, ПР.10. 
 

Змістовий модуль 3. Загальні положення римського права 

Тема 3.1. Загальна характеристика римського права. Л.11, ПР.11. 

Тема 3.3. Особи в римському праві. Л.12, ПР.12. 

Тема 3.6. Речове право. Л.13, ПР.13. 

Тема 3.7. Зобов’язальне право. Л.14, ПР.14. 

Тема 3.8. Договори і контракти. Л.15, ПР.15. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного-оглядового характеру; 

– дискусія, публічний виступ; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання. 

НД 2. Самостійна робота 

8. Методи викладання, навчання 

МН1. інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації з використанням 

мультимедійного обладнання); 

МН2. практичні заняття (навчальні дискусії, мозковий штурм, розв’язок ситуаційних вправ 

(кейсів));  

МН3. самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах).  

Лекції надають здобувачам основний теоретичний матеріал з питань юридичної деонтології, 

організації судових та правоохоронних органів, основ римського приватного права, що є основою 

для самостійного навчання, а також сприяють розвитку у здобувачів вищої освіти здатності до 

узагальнення та критичного мислення через участь в дискусіях. Лекції доповнюються практичними 

заняттями, що надають здобувачам вищої освіти можливість застосовувати теоретичні знання на 

реальних прикладах. Практичні заняття сконструйовані з застосуванням методів практико-

орієнтованого навчання, і передбачають розв’язок здобувачами вищої освіти кейсів на основі 

можливих реальних ситуацій. Самостійне навчання сприяє підготовці до лекцій, практичних занять, 

а також роботи індивідуально та в невеликих групах для підготовки презентацій, що будуть 

представлені іншим групам, та для виконання індивідуальних та групових ситуаційних вправ на 

практичних заняттях, участі в них тощо. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна шкала 

оцінювання 

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

A ВІДМІННО 5 (відмінно) 90-100 



B 
ДОБРЕ 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно) 

64-73 

E 60-63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – можливе 

складання заходу підсумкового 

семестрового контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 

F НЕЗАДОВІЛЬНО – до заходу 

підсумкового семестрового 

контролю не допускається, 

необхідний повторний курс з 

навчальної дисципліни 

1-34 

 

9. Методи оцінювання 

Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною «Вступ до юридичної спеціальності: 

юридична деонтологія, організація судових та правоохоронних органів, основи римського приватного 

права» - екзамен. 

5. Форми поточного контролю під час навчальних занять: тестування, контрольна робота, захист 

результатів виконання індивідуальних робіт, опитування тощо. 

6. Розподіл балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни «Вступ до юридичної 

спеціальності: юридична деонтологія, організація судових та правоохоронних органів, основи 

римського приватного права», наведено в таблиці 4. 

Таблиця 4 

Форми контролю результатів навчання студентів  

за навчальною дисципліною «Вступ до юридичної спеціальності: юридична деонтологія, організація 

судових та правоохоронних органів, основи римського приватного права» 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

С
у
м

а Робота на  

практичних 

заняттях 

Поточне  

тестування  

Виконання  

самостійної 

роботи 

Підготовка  

реферату 

Екзамен  

Т. 1.1-3.8 Т. 1.1.-3.8 Т. 1.1-3.8 Т. 1.1-3.8 

15 15 15 5 50 100 
 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.3 Засоби навчання ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп'ютери, комп’ютерні системи та 

мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2 Інформаційне та навчально-методичне 

забезпечення 

1. Юридична деонтологія:підр./за ред. 

В.М.Горшеньова, В.В.Комарова.- Х.:Основа, 

1993. 

2. Гусарєв С.Д. Юридична деонтологія. Основи 

юридичної діяльності: тереотичний та 

деонтолог. аспекти: навч.-метод. посіб.-

К.:Віра-Р,1999. 

3. Скакун О.Ф. Юридическая деонтология: 

учебн.-Х.:Эспада,2002. 

4. Гусарєв С.Д. Юридична деонтологія.-К.,2003. 



5. Сливка С.С. Юридична деонтологія: підручн.-

К.:Атіка,2010.-296с. 

 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО: КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ, ДЕРЖАВНЕ 

(КОНСТИТУЦІЙНЕ) ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН» 

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Конституційне право: Конституційне право 

України, Державне (конституційне) право 

зарубіжних країн 

Повна офіційна назва закладу вищої освіти ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного підрозділу Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра права і соціально-гуманітарних 

дисциплін 

Розробник Фоменко В.М., старший викладач кафедри 

права і соціально-гуманітарних дисциплін 

Рівень вищої освіти Перший рівень вищої освіти, НРК – 7 рівень, 

QF-LLL – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл 

Семестр вивчення навчальної дисципліни 15 тижнів протягом 3-го семестру 

Обсяг навчальної дисципліни 

 

 

Обсяг дисципліни становить 6 кредитів 

ЄКТС, 180 годин, з яких 60 годин становить 

контактна робота з викладачем (30 годин 

лекцій, 30 годин практичних занять), 2 

години - підготовка та захист 

індивідуального науково-дослідного 

завдання: підготовка реферату та презентації 

на задану тему, 115 годин становить 

самостійна робота, атестація: іспит 

Мова викладання Українською мовою 

Викладач Фоменко В.М., старший викладач кафедри 

права і соціально-гуманітарних дисциплін 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни Обов’язкова навчальна дисципліна для 

освітньої програми «Право» 

Передумови для вивчення дисципліни Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 



Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів фундаментальних знань змісту основних 

інститутів конституційного права України, вміння їх аналізувати в історичному та порівняльному 

плані, отримати всебічну картину конституційного ладу нашої країни і водночас розуміти ті 

нормативні положення, які мають вихідне значення для всіх інших галузей права; вивчення системи 

конституційно-правових норм, що регулюють суспільно-політичні відносини, пов'язані зі 

здійсненням державної влади в зарубіжних країнах; набуття широкого професійного світогляду. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Конституційне право України як галузь права, наука і навчальна дисципліна. 

Предмет, метод, поняття конституційного права України як галузі права. Система 

конституційного права: поняття системи конституційного права; інститути конституційного права; 

конституційно-правові норми; структура, зміст, класифікація.  

Джерела конституційного права: поняття і зміст; види джерел, юридична природа джерел 

конституційного права. 

Конституційно-правові відносини: поняття і види конституційно - правових відносин, об’єкти 

конституційно-правових відносин; юридичні факти в конституційному праві.  

Поняття і предмет науки конституційного права України. Система науки конституційного 

права. Методологія науки конституційного права. Конституційне право як навчальна дисципліна. 

 

Тема 2.Конституція – Основний Закон України 

Поняття і основні властивості Конституції України. Конституціоналізм як загальна теорія 

конституції. Основні етапи становлення Конституції України. Загальна характеристика Конституції 

України 1996 року. Функції Конституції. Реалізація Конституції. Правова охорона Конституції 

України. Підготовка, прийняття та зміна Конституції. Конституційна реформа в Україні. 

 

Тема 3. Загальні засади конституційного ладу України та його гарантії.  

Загальні засади – форма вираження конституційного ладу України. 

Ознаки конституційного ладу України. Основні принципи конституційного ладу України. 

Людина, її права і свободи – найвища соціальна цінність і визначальний принцип засад 

конституційного ладу. Конституційне закріплення суверенітету українського народу. 

Характеристика української держави як суверенної, демократичної, соціальної і правової. Політичні 

та економічні засади конституційного ладу. Ідеологічний і політичний плюралізм. 

Конституційно-правове регулювання державних символів України. Конституційне 

закріплення мовної політики в Україні. 

Правові засади захисту конституційного ладу України. Поняття конституційно-правової 

відповідальності, її місце в системі юридичної відповідальності. Правові механізми захисту 

Конституції України і конституційного ладу. Значення конституційно - правової відповідальності. 

  

Тема 4. Конституційні основи державного та суспільного ладу України. 

Поняття державного ладу України. Принципи державного ладу України. Механізм Української 

держави. Основні функції Української держави. 

Поняття і сутність суспільного ладу. Основні принципи суспільного ладу. Система суспільного 

ладу. Конституційні основи взаємовідносин держави і громадянського суспільства. Правовий статус 

об’єднань громадян, принципи їх організації і функціонування. Компетенція об’єднань громадян. 

Правові засади контролю держави за організацією і діяльністю громадських формувань. 

Конституційно-правовий статус політичних партій. Види релігійних організацій в Україні та 

їхній правовий статус. Причини взаємовідносин держави і релігійних організацій. 



 

Тема 5. Загальні засади конституційно-правового статусу людини і громадянина, 

національних меншин, іноземців і біженців в Україні 
Правовий статус людини і громадянина як інститут конституційного права. Поняття і види 

основних прав, свобод та обов’язків людини і громадянина в Україні. 

Громадянські права і свободи людини. Політичні права і свободи громадян України. 

Економічні, соціальні і культурні права й свободи людини та громадянина. Конституційні обов’язки 

людини і громадянина. Механізм реалізації і гарантії прав і свобод людини і громадянина. 

Співвідношення міжнародно-правового і національного регулювання прав і свобод людини та 

забезпечення міжнародних стандартів прав і свобод людини в Україні. 

Поняття громадянства і належність до громадянства України. Характеристика законодавства 

України про громадянство. Основні політико-правові принципи громадянства України. Набуття 

громадянства України. Припинення громадянства України. 

Органи, які беруть участь у вирішенні питань громадянства, їхня компетенція. Процедури з 

питань громадянства. Документи, що підтверджують громадянство України.  

Загальна характеристика законодавства про правовий статус національних меншин. Поняття 

«національні меншини», особливості їхнього правового статусу. Права національних меншин і 

гарантій їх дотримання їх в умовах формування в Україні правової, демократичної, соціальної 

держави. 

Характеристика законодавства України, що регулює правовий статус іноземців і біженців. 

Особливості правового статусу іноземців. Поняття «біженець». Підстави набуття та особливості 

правового статусу біженців. 

 

Тема 6. Теоретичні основи безпосереднього народовладдя. Вибори та референдум в 

Україні 
Поняття прямого народовладдя. Основні форми безпосередньої демократії. Класифікація форм 

безпосередньої демократії за результатами діяльності, механізмом діяльності, правовими засадами, 

територіальною ознакою та суб’єктами. 

Поняття виборів. Становлення інституту виборів. Загальна характеристика виборчої системи 

України. Принципи виборів.  

Види виборів і виборчих систем. Виборчий процес і його стадії. Відповідальність за порушення 

виборчого законодавства України. 

Поняття і види референдумів. За територіальною ознакою: всеукраїнські, місцеві; за 

предметом: обов’язковий, факультативний; за змістом предмету: конституційний, законодавчий; 

повторний і новий референдум. 

Принципи і порядок проведення референдумів. Відповідальність за порушення порядку 

проведення референдуму. 

 

Тема 7. Теоретичні основи організації і здійснення державної влади в Україні.  

Державна влада як інститут конституційного права. Теорія і практика співвідношення в 

Конституції України принципів народного суверенітету і розподілу державної влади в Україні. 

Конституційні загальні засади закріплення, організації та здійснення державної влади в 

Україні. Поняття, система та види органів державної влади. 

Парламент – Верховна Рада – єдиний орган законодавчої влади в Україні. Порядок формування 

Верховної Ради України, її органів та державних органів, передбачених Конституцією України 

(представницька функція парламенту). 

Установча функція Верховної Ради. Сесія Верховної Ради України – основна організаційно-

правова форма її діяльності. Повноваження Верховної Ради. 

Законодавча функція Верховної Ради України. Контрольна функція Верховної Ради. 

Поняття статусу народного депутата України. Форми діяльності і повноваження народного 

депутата України. Основні гарантії депутатської діяльності. 



Поняття виконавчої влади і система її органів. Кабінет Міністрів – вищий орган в системі 

органів виконавчої влади, його склад, основні функції та повноваження. 

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади. Місцеві держадміністрації. Акти 

органів виконавчої влади.   

Суди – виключні органи правосуддя в Україні. Система судів загальної юрисдикції. Функції і 

повноваження судів загальної юрисдикції. Основні засади судочинства в Україні. 

Конституційний Суд – єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні. Порядок 

формування і склад Конституційного Суду. Функції і повноваження Конституційного Суду. Порядок 

діяльності Конституційного Суду і процедури розгляду ним справ. 

Вища рада юстиції України: порядок формування, склад, основні функції та повноваження. 

Адвокатура. Поняття правового статусу прокуратури України. Система і структура прокуратури. 

Функції і повноваження прокуратури. Порядок діяльності органів прокуратур. Акти органів 

прокуратури. 

Становлення інституту Президента в Україні. Конституційно-правовий статус Президента 

України. Порядок виборів Президента України і вступу його на посаду. Функції і повноваження 

Президента України. Дострокове припинення повноважень Президента України та усунення його з 

поста в порядку імпічменту. Секретаріат Президента України. 

 

Тема 8. Територіальний устрій Україні. Конституційно-правовий статус Автономної 

Республіки Крим. Конституційні основи місцевого самоврядування в Україні 

Поняття територіального устрою України. Форма державного устрою. Ознаки України як 

унітарної держави. Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України. 

Автономна Республіка Крим – територіальна автономія у складі України. Основи 

конституційного статусу Автономної Республіки Крим. Конституція Автономної Республіки Крим 

1998 р.: загальна характеристика. 

Поняття місцевого самоврядування та його особливості. Територіальна основа і система 

місцевого самоврядування в Україні та її принципи. 

Організаційно-правова, матеріальна та фінансова основи місцевого самоврядування в Україні. 

Повноваження місцевого самоврядування. Конституційні гарантії місцевого самоврядування в 

Україні. 

 

Тема 9. Державне (конституційне) право зарубіжних країн як галузь права, наука і 

навчальна дисципліна. Конституції зарубіжних країн 

Виникнення та розвиток державного (конституційного) права зарубіжних країн. Поняття та 

загальна характеристика державного (конституційного) права як галузі права, науки та навчальної 

дисципліни. Предмет, об’єкт та методи регулювання державного (конституційного) права. Система 

конституційного права зарубіжних країн: принципи, норми, інститути. Конституційно-правові 

відносини та конституційно-правове регулювання. Джерела конституційного (державного) права в 

зарубіжних країнах. 

Поняття і сутність конституції. Форма конституцій. Структура, мова і стиль конституцій. 

Класифікація конституцій. Прийняття, зміна і відміна конституцій. Конституційний контроль: 

поняття, об'єкти, види, органи конституційного контролю. Основні тенденції конституційного 

розвитку в зарубіжних країнах на сучасному етапі. 

 

Тема 10. Основи правового статусу особи в зарубіжних країнах 

Інститут громадянства. Інститут прав і свобод громадян: загальна характеристика. Основні 

види прав і свобод громадян у державі. Обов'язки громадян і підданих у зарубіжних країнах. 

Обмеження прав і свобод. Гарантії конституційних прав і свобод. Способи забезпечення виконання 

конституційних обов’язків. Права і обов’язки громадян в умовах надзвичайного стану. 

 

Тема 11. Основи організації державної влади в зарубіжних країнах 



Форми державного правління в зарубіжних країнах. Монархія: абсолютна, парламентська, 

дуалістична. Республіка: президентська, парламентська, змішана, радянська. 

Форма територіально-політичного устрою держав. Територіальна автономія. Унітаризм, 

федералізм. Конфедерації. Залежні території. 

Державні (політичні) режими в зарубіжних країнах: демократичні, авторитарні, тоталітарні. 

 

Тема 12. Правове регулювання створення та діяльності політичних партій, громадських 

організацій та рухів у зарубіжних країнах. 

Поняття і сутність політичних партій та партійних систем. Соціально-політична і 

організаційна класифікація політичних партій. Інституціоналізація політичних партій та їх 

конституційно-правовий статус. Фінансування політичних партій. 

Конституційно-правове регулювання громадських організацій та рухів в зарубіжних країнах. 

 Тема 13. Виборче право і виборчі системи в зарубіжних країнах 

Поняття і сутність виборчого права. Види виборів. Періодичність виборів. Виборче право. 

Принципи виборчого права. Виборчий процес: поняття, призначення виборів, виборчі округи, 

виборчі органи, учасники виборів,. Реєстрація виборів, висунення кандидатів. Агітаційна компанія. 

Фінансування виборчих кампаній. Голосування. Підрахунки голосів і встановлення результатів 

виборів. Контроль за дотриманням виборчого законодавства. Відповідальність за виборчі 

правопорушення. Референдум. Народна законодавча ініціатива. Виборчі системи. Типологія 

виборчих систем. 

 

Тема 14. Законодавча, виконавча та судова влада в зарубіжних країнах та її органи 

Поняття, соціальні функції і повноваження парламенту. Структура парламенту і організація 

його палат. Статус парламентарія. Порядок роботи парламенту: сесії і загальні парламентські 

процедури. Законодавчий процес, інші спеціальні парламентські процедури. Допоміжний апарат 

парламенту. Органи, посадові особи при парламентах.  

Глава держави: поняття і місце в системі влади. Юридична форма глави держави. 

Повноваження. Монарх: особливості статусу. Президент: порядок обрання і заміни, привілеї, 

відповідальність. 

Уряд: поняття, компетенція, формування і склад. Голова уряду. Відомства та їх керівники. 

Відповідальність уряду і його членів. 

Поняття і соціальні функції судової влади. Структура судової влади. Статус суддів, 

прокурорів, слідчих. Конституційно-правові принципи організації і діяльності судових систем. 

Конституційна юстиція. Прокуратура. Адвокатура. 

 

Тема 15. Основи конституційного права США, Великобританії, та Франції  

Конституція США, її прийняття і структура, зміна. Основи правового статусу особи. Правове 

регулювання громадських об’єднань. Державний устрій. Виборча система. Конгрес. Президентська 

влада. Конституційні основи судової влади. Місцеве самоврядування. Американський федералізм. 

Особливості конституції Великобританії. Основи правового статусу особи. Правове 

регулювання громадських об’єднань та інститутів прямої демократії. Законодавча, виконавча та 

судова влада. Регіональне та місцеве управління і самоврядування.  

Загальна характеристика конституції Франції: структура, основні риси, зміна. Конституційний 

контроль. Конституційні засади правового статусу людини і громадянина. Правове регулювання 

громадських об’єднань. Правове регулювання інститутів прямої демократії. Система органів 

державної влади. Конституційні основи місцевого управління і самоврядування. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД 1 Здобувач здатен будувати професійну діяльність та стосунки з оточуючими на 

конституційних принципах (державний суверенітет, верховенство права, 



законність, пріоритет прав людини тощо) 

РНД 2 Здобувач здатен аналізувати чинне конституційне законодавство України з точки 

зору конституційно-правової теорії 

РНД 3  Здобувач здатен здійснювати конституційно-правову кваліфікацію подій і явищ, 

що відбуваються у різних сферах суспільного життя 

РНД 4 Здобувач здатен порівнювати і оцінювати конституції зарубіжних країн з точки 

зору рівня демократичних засад і прав людини 

РНД 5 Здобувач володіє навичками давати конституційно-правову оцінку правових актів, 

що складаються у процесі професійної діяльності або надходять від інших органів 

та посадових осіб 

РНД 6 Здобувач демонструє здатність до комунікації в усній та письмовій формах 

державною мовою для вирішення конкретних питань юридичного характеру у 

своїй професійній практичній діяльності 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН2 Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних 

правових інститутів і норм фундаментальних галузей права. 

РН4 Сучасних інформаційних систем доступу до публічної інформації. 

РН17 Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати 

юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки. 

РН18 Готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового 

висновку зробленого у різних правових ситуаціях. 

РН19 Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів 

у різних правових ситуаціях. 

РН24 Здатність виконувати роботу в команді, включаючи здатність взаємодії із колегами 

та виконання обов’язкової роботи в установлені терміни. 

РН31 Здатність до самостійної роботи та самостійного прийняття рішень, здатність нести 

відповідальність за їх реалізацію 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1. Конституційне право України як галузь права, наука і навчальна дисципліна. Л.1, ПР.1. 

Тема 2. Конституція – Основний Закон України. Л.2, ПР.2. 

Тема 3. Загальні засади конституційного ладу України та його гарантії. Л.3, ПР.3. 

Тема 4. Конституційні основи державного та суспільного ладу України. Л.4, ПР.4. 

Тема 5. Загальні засади конституційно-правового статусу людини і громадянина, національних 

меншин, іноземців і біженців в Україні. Л.5, ПР.5. 

Тема 6. Теоретичні основи безпосереднього народовладдя. Вибори та референдум в Україні. Л.6, 

ПР.6. 

Тема 7. Теоретичні основи організації і здійснення державної влади в Україні. Л.7, ПР.7. 

Тема 8. Територіальний устрій Україні. Конституційно-правовий статус   Автономної Республіки 

Крим. Конституційні основи місцевого самоврядування в Україні. Л.8, ПР.8. 



Тема 9. Державне (конституційне) право зарубіжних країн як галузь права, наука і навчальна 

дисципліна. Конституції зарубіжних країн. Л.9, ПР.9. 

Тема 10. Основи правового статусу особи в зарубіжних країнах. Л.10, ПР.10. 

Тема 11. Основи організації державної влади в зарубіжних країнах. Л.11, ПР.11. 

Тема 12. Правове регулювання створення та діяльності політичних партій, громадських 

організацій та рухів у зарубіжних країнах. Л.12, ПР.12. 

Тема 13. Виборче право і виборчі системи в зарубіжних країнах. Л.13, ПР.13. 

Тема 14. Законодавча, виконавча та судова влада в зарубіжних країнах та її органи. Л.14, ПР.14. 

Тема 15. Основи конституційного права США, Великобританії, та Франції. Л.15, ПР.15. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного-оглядового характеру; 

– дискусія, публічний виступ; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання. 

НД 2. Самостійна робота 

8. Методи викладання, навчання 

МН1. інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації з використанням 

мультимедійного обладнання); 

МН2. практичні заняття (навчальні дискусії, мозковий штурм, розв’язок ситуаційних вправ 

(кейсів));  

МН3. самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах).  

Лекції надають здобувачам основний теоретичний матеріал з питань конституційного права, що є 

основою для самостійного навчання, а також сприяють розвитку у здобувачів вищої освіти 

здатності до узагальнення та критичного мислення через участь в дискусіях. Лекції доповнюються 

практичними заняттями, що надають здобувачам вищої освіти можливість застосовувати 

теоретичні знання на реальних прикладах. Практичні заняття сконструйовані з застосуванням 

методів практико-орієнтованого навчання, і передбачають розв’язок здобувачами вищої освіти 

кейсів на основі можливих реальних ситуацій. Самостійне навчання сприяє підготовці до лекцій, 

практичних занять, а також роботи індивідуально та в невеликих групах для підготовки 

презентацій, що будуть представлені іншим групам, та для виконання індивідуальних та групових 

ситуаційних вправ на практичних заняттях, участі в них тощо. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання 

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

A ВІДМІННО 5 (відмінно) 90-100 

B 
ДОБРЕ 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно) 

64-73 

E 60-63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – можливе 

складання заходу підсумкового 

семестрового контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 



F НЕЗАДОВІЛЬНО – до заходу 

підсумкового семестрового 

контролю не допускається, 

необхідний повторний курс з 

навчальної дисципліни 

1-34 

 

9. Методи оцінювання 

Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною «Конституційне право: Конституційне 

право України, Державне (конституційне) право зарубіжних країн» - екзамен. 

7. Форми поточного контролю під час навчальних занять: тестування, контрольна робота, захист 

результатів виконання індивідуальних робіт, опитування тощо. 

8. Розподіл балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни «Конституційне право: 

Конституційне право України, Державне (конституційне) право зарубіжних країн», наведено в 

таблиці 4. 

Таблиця 4 

Форми контролю результатів навчання студентів  

за навчальною дисципліною «Конституційне право: Конституційне право України, Державне 

(конституційне) право зарубіжних країн» 

 

Поточне тестування та самостійна робота 
Сума 

Модуль 1 Модуль 2 

Екзамен 

Т
.1

 

Т
.2

 

Т
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100 
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10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.4 Засоби навчання ЗН1. Мультимедіа- та проекційна 

апаратура. 

ЗН2. Комп'ютери, комп’ютерні системи та 

мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2 Інформаційне та навчально-методичне 

забезпечення 

6. Олійник А.Ю. Актуальні проблеми 

конституційного права України: підручник. 

Київ: ЦУЛ, 2013. 554 с. 

7. Кафарський В.І., Припхан І. І. Конституційне 

право України у схемах: навч. посіб. Київ: 

Ліра, 2013. 272 с. 

8. Колодій, А. М. Права свободи та обов'язки 

людини і громадянина в Україні [Текст] : 

підручник / А. М. Колодій, А. Ю. Олійник. – 

К. : Правова єдність, 2008. – 350 с. 

9. Корогод, Г. І. Перша Конституція України. 

Пилип Орглик і його діяльність в еміграції 

[Текст] : навч. посібник / Г. І. Корогод, В. П. 



Гробова. – 2-е вид. доп. – Суми : 

Університетська книга, 2011. – 128 с. 

Тетарчук І. В., Дяків Т. Є. Конституційне 

право України: навч. посіб. Київ: ЦУЛ, 2013. 

218 с. 

 

 

 

 
СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 «ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН» 

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни  «Історія держави і права зарубіжних країн» 

Повна офіційна назва закладу вищої освіти ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного підрозділу 

Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра права і соціально-гуманітарних 

дисциплін 

Розробник 

Джолос С.В., кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри права і соціально-

гуманітарних дисциплін 

Рівень вищої освіти 
Перший рівень вищої освіти, НРК – 7 рівень, 

QF-LLL – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл 

Семестр вивчення навчальної дисципліни 
15 тижнів протягом 2-го семестру 

 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 6 кредитів ЄКТС, 

180 годин, з яких 60 годин становить контактна 

робота з викладачем (30 годин лекцій, 30 годин 

практичних занять), 5 годин підготовка та 

захист індивідуальної дослідницької роботи, 

115 годин становить самостійна робот, 

атестація: екзамен 

Мова викладання Українською мовою 

Викладач 

Джолос С.В., кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри права і соціально-

гуманітарних дисциплін 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 
Обов’язкова навчальна дисципліна для 

освітньої програми «Право» 

Передумови для вивчення дисципліни Передумови відсутні 



Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є засвоєння студентами історичних знань про формування, розвиток 

та функціонування інститутів держави і права упродовж історичного розвитку державних утворень 

та правових явищ на території зарубіжних країн. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Модуль 1 Історія держави і права зарубіжних країн часів Античності 

Тема 1. Предмет, методологія, періодизація історії держави і права зарубіжних країн. 

Поняття держави та права. Загальна характеристика держави та права країн 

Стародавнього сходу 

Предмет історії держави і права зарубіжних країн 

Методологія науки та курсу історії держави і права зарубіжних країн 

Періодизація науки та курсу історії держави і права зарубіжних країн 

Поняття держави та права 

Поняття «Стародавній Схід» 

Спільні риси держав Стародавнього Сходу 

 

Тема 2. Історія держави і права країн Стародавнього Сходу. Давній Вавилон, Єгипет, 

Індія, Китай 

Джерельна база пізнання історії держави і права Стародавнього Вавилону. Утворення та розвиток 

Вавилонської держави. Суспільний лад Вавилонської держави. Державний лад Вавилонської 

держави. Судова система та судовий процес Вавилонської держави. Збройні сили Вавилонської 

держави. Правова система Вавилонської держави: право власності, зобов’язальне право, сімейне 

право, спадкове право, кримінальне право. 

Джерела пізнання історії Стародавнього Єгипту. Періодизація історії Стародавнього Єгипту. 

Природно-кліматичні умови Стародавнього Єгипту. Населення Стародавнього Єгипту. Зародження 

державності Стародавнього Єгипту. Раннє Царство. Стародавнє Царство. Перехідний період. 

Середнє Царство. Нове Царство. Пізнє Царство. Правова система Стародавнього Єгипту: джерела 

права, право власності, зобов’язальне право, сімейне та спадкове право, кримінальне право, судовий 

процес. 

Джерельна база та періодизація історії Стародавньої Індії. Утворення та розвиток Стародавньої 

Індії. Суспільний лад Стародавньої Індії. Державний лад Стародавньої Індії. Судова система 

Стародавньої Індії. Збройні сили Стародавньої Індії. Правова система Стародавньої Індії: джерела 

права, право власності, зобов’язальне право, шлюбно-сімейне право, кримінальне право. 

Джерельна база, природно-кліматичні умови, населення та періодизація історії Стародавнього 

Китаю. Характеристика держави Шан-Інь. Характеристика держави Західне Чжоу. Характеристика 

держави Східне Чжоу. Характеристика імперії Цінь. Характеристика Західної Хань. 

Характеристика Східної Хань. Джерела та характерні риси права Стародавнього Китаю 

 

Тема 3. Держава та право Стародавньої Греції та Риму. 

Гомерівська Греція та органи влади у ній. Утворення Афінської держави. Реформи Тезея. Реформи 

Солона. Реформи Клісфена. Реформи Афінської держави з V ст. до н.е. до та її падіння. Суспільний 

лад періоду демократії. Державний лад періоду демократії. Правова система Стародавньої Греції: 

джерела права, право власності, зобов’язальне право, шлюбно-сімейне право, спадкове право, 

кримінальне право. Судовий процес у Стародавній Греції. 



Утворення Стародавньої Спарти. Розвиток Спарти з V ст. до н.е. Суспільний лад Стародавньої 

Спарти. Державний лад Стародавньої Спарти. Судові органи Стародавньої Спарти. Джерела та риси 

права Стародавньої Спарти. 

Джерела та періодизація римської історії та історії держави і права. Природні умови та населення 

Стародавнього Риму. Виникнення Риму. Суспільний лад та органи управління додержавного Риму. 

Реформи Серія Туллія. Виникнення Римської держави. Кінець царського періоду. Виникнення 

республіки. Рим у період Республіки. Зовнішня та внутрішня політика Риму у період Республіки. 

Громадянські війни у Римській Республіці. Кінець Римської республіки. Повстання Спартака. 

Тріумвірати. Принципат. Соціально-економічний стан Римської імперії. Домінат. Падіння Римської 

імперії. Джерела права періоду Римської Республіки та періоду Імперії. Основні риси римського 

права періоду Республіки та Імперії. 

 

Модуль 2 Історія держави і права зарубіжних країн епохи Сереньовіччя 

Тема 4. Загальна характеристика феодалізму. Історія держави та права франків та 

Середньовічної Франції. 

Загальна характеристика епохи феодалізму. Дофеодальна держава 

Виникнення Франкського королівства. Правління Хлодвіга І 

Держава франків періоду правління Карла Мартелла 

Розвиток Франкського королівства за часів Карла Великого 

Право салічних франків 

Утворення феодальної Франції 

Франція на етапі станово-представницької монархії 

Франція на етапі абсолютної монархії 

Характеристика права феодальної Франції 

 

Тема 5. Історія держави та права феодальної Німеччини 

Утворення феодальної Німеччини 

Священна Римська імперія германської нації 

«Золота булла». Початок правління династії Габсбургів 

Реформація та Селянська війна 

Німеччина на етапі абсолютної монархії 

Джерела німецького феодального права. «Саксонське зерцало». «Кароліна» 

 

Тема 6. Історія держави та права феодальної Англії 

Утворення феодальної Англії. Суспільний і державний лад Англії в англосаксонський період 

Феодальна Англія у період станово-представницької монархії. Виникнення парламенту. 

Суспільний і державний лад Англії за часів станово-представницької монархії 

Феодальна Англія у період абсолютної монархії 

Право феодальної Англії 

 

Тема 7. Історія держави та права Арабського Халіфату 

Виникнення та розвиток держави Арабський Халіфат та світової релігії ісламу 

Джерела мусульманського права. Відмінності у розумінні державно-правових питань у різних 

течіях ісламу 

Правовий статус особи за шаріатом. 

Речове право та зобов’язальне право за часів Арабського Халіфату 

Шлюбно-сімейне та спадкове право за часів Арабського Халіфату 

Кримінальне право, суд і судочинство за часів Арабського Халіфату 

 

Модуль 3 Історія держави і права зарубіжних країн епохи Нового часу 

Тема 8. Виникнення та розвиток буржуазної держави і права в Англії (середина XVII – 

XIX ст.) 



Формування капіталізму 

Правління Карла І. Англійська революція. Протекторат О. Кромвеля 

Правління Карла ІІ Стюарта та Якова ІІ Стюарта. «Славна революція» 

Промислова революція в Англії. Боротьба за права пролетаріату в Англії. 

Вікторіанська епоха. Розвиток Великобританії на початку ХХ ст. 

Колоніальна політика Великобританії. Ірландське питання 

Характеристика права буржуазної Англії 

 

Тема 9. Утворення та розвиток буржуазної держави та права у Франції. Паризька 

Комуна та утворення Третьої Французької республіки 

Причини та початок Великої Французької революції 

Конституція Франції 1791 р. та проголошення конституційної монархії 

Перша Французька республіка. Якобінська диктатура 

Термідоріанський переворот. Конституція Франції 1795 р. 

Конституція 1799 р. Особливості політики Наполеона 

Перша Французька імперія 

Реставрація Бурбонів 

Друга Французька республіка 

Друга Французька імперія 

Характеристика права буржуазної Франції 

Становлення Паризької комуни 

Державний лад Паризької Комуни. Характеристика основних нормативних актів Паризької Комуни 

Судові та каральні органи Паризької Комуни 

Повалення Паризької Комуни. Третя Республіка у Франції 

 

Тема 10. Виникнення і розвиток держави та права США 

Заснування та соціально-економічний розвиток північноамериканських колоній Великобританії 

Війна колоній за незалежність та утворення США 

Розвиток США у ХІХ ст. 

Адміністративно-територіальний поділ та органи управління США 

Правова система США 

 

Тема 11. Виникнення і розвиток буржуазної Німеччини. Об’єднання Німеччини. Історія 

держави і права Німеччини Новітнього часу 

Виникнення буржуазної держави у Німеччині. Окупація Німеччини Наполеоном І 

Віденський конгрес. Німецький Союз 

Північно-німецький Союз 

Німецька правова система у ХІХ ст. 

Листопадова революція 1918 р. в Німеччині. Веймарська конституція 

Наслідки Першої Світової війни для Німеччини 

Зародження нацизму. Режим Третього Рейху. Підготовка до Другої Світової війни та її наслідки для 

Німеччини 

Розвиток Німецької Демократичної Республіки. Проблема Західного Берліну. Проблема об’єднання 

Німеччини 

Структура органів влади Федеративної Республіки Німеччина 

Законодавство Німеччини після Другої Світової війни 

Механізм і структура органів правосуддя ФРН 

Соціальне законодавство Німеччини. Формування соціальної держави 

Особливості розвитку ФРН після об’єднання Німеччини. 

 

Модуль 4 Історія держави і права зарубіжних країн Новітнього часу 

Тема 12. Історія держави і права новітньої Франції 



Результати Першої Світової війни для Німеччини 

Розвиток Франції між двома світовими війнами 

Франція у Другій Світовій війні. Режим «Віші» 

Четверта республіка у Франції. Конституція 1946 р. 

Встановлення П’ятої республіки у Франції. Конституція 1958 р. 

Політичний курс Ф. Міттерана. Референдум 1992 р. у Франції щодо Маастріхтського договору 

Франція часів президентів Ж. Ширака, Н. Саркозі, Ф. Олланда, Е. Макрона 

Право Франції у Новітній період 

 

Тема 13. Історія держави і права новітньої Великобританії 

Розвиток Великобританії між двома світовими війнами 

Британська Співдружність націй 

Великобританія в роки  Другої Світової війни. Урядування У. Черчілля 

Повоєнна урядова політика лейбористів. Урядування консерваторів. М. Тетчер 

Політичний курс Дж. Мейджора. Урядування Т. Блера, Г. Брауна, Д. Кемерона, Т. Мей, 

Б. Джонсона 

Ольстерське питання. Референдум про незалежність Шотландії. Брексіт 

Структура органів влади Великобританії 

Особливості права новітньої Англії 

 

Тема 14. Історія держави і права новітніх США 

Розвиток США після Першої Світової війни 

«Новий курс» Ф.Д. Рузвельта 

Розвиток США після Другої Світової війни 

Структура органів влади США 

Законодавство США новітнього періоду 

 

Тема 15. Виникнення та розвиток незалежних держав у Центральній Європі 

Утворення незалежної Польщі та її розвиток між двома світовими війнами. Польща під час Другої 

світової війни. Польська Народна Республіка у 1947-1989 рр. Початок виступів за демократизацію 

Польщі. Діяльність «Солідарності». Демократична Польща сучасності 

Виникнення Чехословаччини та її розвиток між двома світовими війнами. «Празька весна». 

Оксамитова революція 1989 р. та В. Гавел. Сучасний етап розвитку Чеської республіки 

Утворення Югославії. Югославія за часів Другої Світової війни та після неї. Югославська криза 

1991-1992 рр. Боснійська криза 1992-1995 рр. 

Спільні риси у повоєнному розвитку держави і права Центрально-Європейських держав. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД 1 Здобувач демонструє знання історичних засад формування, 

функціонування та розвитку державно-правових явищ на території 

зарубіжних країн, їх сутності та призначення; 

РНД 2 Здобувач володіє вмінням досліджувати історичні засади формування, 

функціонування та розвитку державно-правових явищ на території 

зарубіжних країн, їх сутність та призначення; 

РНД 3 Здобувач аналізує історичні засади формування, функціонування та 

розвитку державно-правових явищ на території зарубіжних країн, їх 

сутність та призначення, а також прогнозує основні тенденції їх подільшого 

розвитку; 



 РНД 4 Здобувач обирає критерії та складає судження про історичні засади 

формування, функціонування та розвитку державно-правових явищ на 

території зарубіжних країн, їх сутність та призначення; 

РНД 5 Здобувач дає оцінку історичних засад формування, функціонування та 

розвитку державно-правових явищ на території зарубіжних країн, їх 

сутності та призначення; 

РНД 6 Здобувач демонструє знання та розуміння історичних засад формування, 

функціонування та розвитку державно-правових явищ на території 

зарубіжних країн, їх сутності та призначення; 

РНД 7 Здобувач демонструє розуміння природи історичних засад формування, 

функціонування та розвитку державно-правових явищ на території 

зарубіжних країн, їх сутності та призначення; 

РНД 8 Здобувач визначає та аналізує основні загальні закономірності історичних 

засад формування, функціонування та розвитку державно-правових явищ 

на території зарубіжних країн, їх сутності та призначення. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН1 

Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний 

науковий, методичний і аналітичний інструментарій для осягнення 

державно-правових феноменів та явищ в їх історичній ретроспективі; 

РН2 
Ідентифікувати проблеми в історії держави і права зарубіжних країн та 

обґрунтовувати методи їх вирішення; 

РН5 
Розглядати буття держави і права в стратегічній та тактичній історичній 

ретроспективі; 

РН6 

Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації 

державно-правових рішень, у т.ч. у непередбачуваних умовах, на основі 

глибокого засвоєння досвіду, накопиченого історією держави і права 

зарубіжних країн; 

РН10 

Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, 

взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення 

професійних задач; 

РН13 

Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, 

фінансове та кадрове забезпечення підрозділу на основі глибокого 

засвоєння досвіду історії держави і права зарубіжних країн. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1. Предмет, методологія, періодизація історії держави і права зарубіжних країн. Поняття 

держави та права. Загальна характеристика держави та права країн Стародавнього сходу. Л.1, 

ПР.1. 

Тема 2. Історія держави і права країн Стародавнього Сходу. Давній Вавилон, Єгипет, Індія, Китай. 

Л.2, ПР.2. 

Тема 3. Держава та право Стародавньої Греції та Риму. Л.3, ПР.3. 



Тема 4. Загальна характеристика феодалізму. Історія держави та права франків та Середньовічної 

Франції. Л.4, ПР.4. 

Тема 5. Історія держави та права феодальної Німеччини. Л.5, ПР.5. 

Тема 6. Історія держави та права феодальної Англії. Л.6, ПР.6. 

Тема 7. Історія держави та права Арабського Халіфату. Л.7, ПР.7. 

Тема 8. Виникнення та розвиток буржуазної держави і права в Англії (середина XVII – XIX ст.). 

Л.8, ПР.8. 

Тема 9. Утворення та розвиток буржуазної держави та права у Франції. Паризька Комуна та 

утворення Третьої Французької республіки. Л.9, ПР.9. 

Тема 10. Виникнення і розвиток держави та права США. Л.10, ПР.10. 

Тема 11. Виникнення і розвиток буржуазної Німеччини. Об’єднання Німеччини. Історія держави і 

права Німеччини Новітнього часу. Л.11, ПР.11. 

Тема 12. Історія держави і права новітньої Франції. Л.12, ПР.12. 

Тема 13. Історія держави і права новітньої Великобританії. Л.13, ПР.13. 

Тема 14. Історія держави і права новітніх США. Л.14, ПР.14. 

Тема 15. Виникнення та розвиток незалежних держав у Центральній Європі. Л.15, ПР.15. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного-оглядового характеру; 

– письмові роботи; 

– аналітична записка; 

– розв’язання тестів; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання. 

НД 2. Самостійна робота 

8.  Методи викладання, навчання 

МН1. інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації з використанням 

мультимедійного обладнання); 

МН2. практичні заняття (навчальні дискусії, мозковий штурм, розв’язок ситуаційних вправ, 

підготовка аналітичних записок, розв’язок проблемних ситуацій);  

МН3. самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах).  

Лекції надають студентам основний теоретичний матеріал з історії держави і права зарубіжних 

країн, що є основою для самостійного навчання здобувачів вищої освіти, а також сприяють розвитку 

в студентів критичного мислення через участь в дискусіях (РНД 1, РНД 2, РНД 5-РНД 8). Лекції 

доповнюються практичними заняттями, що надають студентам можливість застосовувати історико-

теоретичні знання на реальних прикладах. Практичні заняття сконструйовані з застосуванням 

методів практико-орієнтованого навчання, і передбачають глибоке засвоєння історичних фактів, їх 

теоретичне осмислення та обговорення основних аспектів історії держави і права зарубіжних країн, 

розв’язання студентами кейсів (результати навчання РНД 2 - РНД 4, РНД 7). Самостійне навчання 

сприяє підготовці до лекцій, практичних занять, а також роботи індивідуально та в невеликих 

групах для підготовки презентацій, що будуть представлені іншим групам, та для виконання 

індивідуальних та групових ситуаційних вправ на практичних заняттях, участі в них тощо (РНД 1, 

РНД 2 – РНД 4, РНД 8). 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

 



Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна шкала 

оцінювання 

Рейтингова бальна 

шкала оцінювання 

A ВІДМІННО 5 (відмінно) 90-100 

B 
ДОБРЕ 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно) 

64-74 

E 60-63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – 

можливе складання 

заходу підсумкового 

семестрового 

контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 

F НЕЗАДОВІЛЬНО – 

до заходу 

підсумкового 

семестрового 

контролю не 

допускається, 

необхідний 

повторний курс з 

навчальної 

дисципліни 

1-34 

 

9. Методи оцінювання 

Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною «Історія держави і права зарубіжних 

країн» – екзамен. 

9. Форми поточного контролю під час навчальних занять: тестування, контрольна робота, захист 

результатів виконання індивідуальних робіт, виступи з доповідями і промовами, опитування тощо. 

10. Розподіл балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни «Історія держави і 

права зарубіжних країн», наведено в таблиці 4. 

Таблиця 4 

 

Форми контролю результатів навчання студентів  

за навчальною дисципліною «Історія держави і права зарубіжних країн» 

Поточне тестування та самостійна робота 

З
ал

ік
 

С
у
м

а  

Змістовий  

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

Змістовий 

модуль 3 

Змістовий 

модуль 4 

10 10 15 15 50 100 
 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.5 Засоби навчання 

ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп'ютери, комп’ютерні системи та мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2 Інформаційне та навчально- 

методичне забезпечення 

1. Бостан Л.М. Історія держави і права у зарубіжних 

країнах: навч. посібник / Л.М. Бостан, С. К. Бостан. 



– 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Центр учб. л-ри, 

2008. – 730 с. 

2. Глиняний В. П. Історія держави і права 

зарубіжних країн [Текст]: навч. посібник / В. П. 

Глиняний. – К.: Істина, 2012. – 768 с. 

3. Історія держави і права зарубіжних країн [Текст]: 

підручник / Л. М. Маймескулов Д. А. Тихоненков, 

В. В. Россіхін, С. І. Власенко. – Х.: Право, 2013. – 

520 с. 

4. Історія держави і права зарубіжних країн [Текст]: 

хрестоматія: навч. посіб. для студ. юридичних спец. 

вищ. закл. освіти / Національна юридична академія 

України ім. Ярослава Мудрого, НДІ держ. 

будівництва та місцевого самоврядування Академії 

правових наук України; упоряд. В. Д. Гончаренко 

[та ін.]; ред. В. Д. Гончаренко. – К.: Видавничий 

Дім "Ін Юре", 2002. – 716 с. 

5. Крестовська Н. М. Історія держави і права 

зарубіжних країн [Текст]: хрестоматія-практикум / 

Н. М. Крестовська, О. Ф. Цвіркун. – Х.: Одіссей, 

2010. – 488 с. 

6. Макарчук В. С. Загальна історія держави і права 

зарубіжних країн [Текст]: навч. посібник / В. С. 

Макарчук. – 8-ме вид., доповн. – К.: Атіка; Х.: 

Право, 2015. – 624 с. 

7. Трофанчук Г.І. Історія держави і права 

зарубіжних країн: навч. посіб. / Г.І. Трофанчук. – 

К.: Юрінком Інтер, 2013. – 448 с. 

8. Хома Н.М. Історія держави та права зарубіжних 

країн. Навчальний посібник для студентів вищих 

закладів освіти. 3-тє видання, стереотипне. Львів: 

Новий Світ-2000, 2012.480 с. 

 

 

 

2 курс 
СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 «АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ» 

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Адміністративне право та адміністративна 

відповідальність 

Повна офіційна назва закладу вищої освіти ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного підрозділу Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра права і соціально-гуманітарних 

дисциплін 

Розробник Брайченко С.М., кандидат юридичних наук, 



доцент, завідувач кафедри права і соціально-

гуманітарних дисциплін 

Рівень вищої освіти Перший рівень вищої освіти, НРК – 7 рівень, 

QF-LLL – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл 

Семестр вивчення навчальної дисципліни 3-й та 4-й семестри 

Обсяг навчальної дисципліни Обсяг дисципліни становить 12 кредитів 

ЄКТС, 360 годин, з яких 120 годин становить 

контактна робота з викладачем (60 годин 

лекцій, 60 годин практичних занять), 233 годин 

становить самостійна робот, атестація: диф. 

Залік, екзамен 

Мова викладання Українською мовою 

Викладач Брайченко С.М., кандидат юридичних наук, 

доцент, завідувач кафедри права і соціально-

гуманітарних дисциплін 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни Обов’язкова навчальна дисципліна для 

освітніх програм «Право» 

Передумови для вивчення дисципліни Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Систематизоване вивчення механізму правового регулювання і захисту суспільних відносин, що 

виникають у сфері реалізації виконавчої влади та держаного управління, а також закладення основ 

для подальшого вивчення дисциплін адміністративно-правового спрямування. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади механізму функціонування 

адміністративного права 

 

Тема 1.1. Загальна характеристика адміністративного права 

Предмет, метод і система адміністративного права. Адміністративне право як 

галузь права. Предмет адміністративного права. Зв’язки адміністративного права з 

іншими галузями права. Метод адміністративного права. Принципи 

адміністративного права, особливості їх класифікації. Система адміністративного 

права. Наука адміністративного права.  

 

Тема 1.2. Адміністративні правовідносини 



Поняття адміністративно-правових відносин. Особливості адміністративно-

правових відносин. Види адміністративно-правових відносин. Суб’єкти та об’єкти 

адміністративно-правових відносин. Підстави виникнення, зміни або припинення 

адміністративно-правових відносин. 

 

Тема 1.3. Адміністративно-правові норми 

Поняття адміністративно-правової норми. Особливості норм 

адміністративного права. Структура норм адміністративного права. Види 

адміністративно-правових норм. Реалізація адміністративно-правових норм. Поняття 

джерела адміністративного права. Система та види джерел адміністративного права. 

Конституція як основне джерело адміністративного права. Систематизація 

адміністративного права. 

 

Тема 1.4. Суб’єкти адміністративного права 

Поняття та складові адміністративно-правового статусу громадянина. 

Адміністративна правоздатність громадянина. Адміністративна дієздатність 

громадянина. Права та обов’язки громадян у сфері державного управління. 

Особливості адміністративно-правового статусу іноземців та осіб без громадянства. 

Поняття, ознаки та правове становище органів виконавчої влади. Місце органів 

виконавчої влади в системі державного апарату. Види органів виконавчої влади. 

Система органів виконавчої влади. Адміністративно-правовий статус органів 

місцевого самоврядування. Повноваження і форми діяльності органів місцевого 

самоврядування. Власні та делеговані повноваження органів місцевого 

самоврядування, їх характер та співвідношення. Відносини органів місцевого 

самоврядування з місцевими органами виконавчої влади. 

 

Тема 1.5. Державна служба та служба в органах місцевого 

самоврядування 

Державна служба: поняття, види і принципи. Право на державну службу. 

Правове регулювання державної служби. Основні напрями державної політики у 

сфері державної служби. Державні службовці: поняття і види. Посада та посадова 

особа: співвідношення понять. Основні права та обов’язки державних службовців. 

Етика поведінки державного службовця. Проходження служби в державних органах 

та їх апараті: поняття і стадії. Прийняття на державну службу. Обмеження, пов’язані 

з прийняттям на державну службу. Способи зарахування на державну службу. 

Обмеження, пов’язані із перебуванням на державній службі. Службова кар’єра. 

Навчання і підвищення кваліфікації державних службовців. Матеріальне та 

соціально-побутове забезпечення державних службовців. Відповідальність 

державних службовців. Заходи дисциплінарного впливу, які застосовуються до 

державних службовців. Підстави припинення державної служби. 

 

Змістовий модуль 2. Правові основи державного управління 

 

Тема 2.1. Загальні засади державного управління 



Поняття функцій державного управління. Види функцій державного 

управління. Внутрішні та зовнішні функції державного управління. Постійні й 

тимчасові функції державного управління. Загальні та допоміжні функції державного 

управління. Спеціальні функції державного управління. Поняття і види форм 

державного управління Правові та неправові форми державного управління: поняття 

та юридичне значення. Поняття правових актів державного управління та їх 

юридичне значення. Вимоги до актів державного управління та наслідки їх 

недотримання. Класифікація актів державного управління. Нормативні та 

індивідуальні акти управління. Адміністративний договір як форма державного 

управління: ознаки, суб’єктний склад, особливості правового регулювання та сфера 

застосування. 

 

Тема 2.2. Державний контроль 

Контроль у державному управлінні, його сутність та юридичні підстави. 

Відмінність контролю від нагляду. Види контролю в державному управлінні. 

Контроль законодавчої влади. Контроль виконавчої влади. Судовий контроль як 

специфічний вид контролю в державному управлінні. Контрольні повноваження 

спеціалізованих контролюючих органів. Поняття, мета, завдання та предмет 

прокурорського нагляду в державному управлінні. Повноваження прокурора при 

здійсненні нагляду в державному управлінні. Державний та недержавний контроль в 

управлінні: їх співвідношення. Контрольні повноваження інститутів громадянського 

суспільства. Контрольні повноваження органів місцевого самоврядування. Звернення 

громадян та їх види. Вимоги до звернень громадян. Порядок розгляду звернень 

громадян згідно Закону України «Про звернення громадян». 

Змістовий модуль 3. Адміністративна відповідальність.  

Тема 3.1. Загальні положення про адміністративну відповідальність. 

Адміністративне правопорушення, його юридичний склад. Ознаки адміністративного 

правопорушення: суспільна шкідливість, протиправність, вина та адміністративна 

караність. 

Тема 3.2. Види адміністративних стягнень і загальні правила їх накладення 

Адміністративні стягнення. Класифікація адміністративних стягнень. Види 

адміністративних стягнень за Кодексом про адміністративні правопорушення. 

Адміністративні стягнення, передбачені іншими адміністративно-правовими 

нормами. Основні та додаткові стягнення. Попередження. Штраф. Оплатне 

вилучення та конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім 

об’єктом адміністративного правопорушення. Позбавлення спеціального права. 

Виправні роботи. Адміністративний арешт. Видворення за межі України. Заходи 

виховного впливу, що застосовуються до неповнолітніх. Загальні правила накладення 

стягнення за адміністративне правопорушення. Обставини, що пом’якшують або 

обтяжують відповідальність за адміністративні правопорушення. Накладення 

адміністративних стягнень при вчиненні кількох адміністративних правопорушень. 

Строки накладення адміністративних стягнень. 

 
 



5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД 1 Здобувач здатен вільно користуватися нормативним матеріалом з тем курсу та 

застосовувати його у конкретних ситуаціях 

РНД 2 Здобувач здатен аналізувати та застосовувати норми адміністративного права 

РНД 3  Здобувач здатен застосовувати зразки адміністративних документів у 

практичній діяльності для вирішення правових питань 

РНД 4 Здобувач здатен аналізувати конкретні випадки з практики застосування 

адміністративного законодавства і змодельованих ситуацій 

РНД 5 Здобувач володіє навичками розв’язувати теоретичні та практичні завдання з 

адміністративного права 

РНД 6 Здобувач демонструє здатність до комунікації в усній та письмовій формах 

державною мовою для вирішення конкретних питань юридичного характеру у 

своїй професійній практичній діяльності 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН2 Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних 

правових інститутів і норм фундаментальних галузей права. 

РН4 Сучасних інформаційних систем доступу до публічної інформації. 

РН17 Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати 

юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки. 

РН18 Готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до 

правового висновку зробленого у різних правових ситуаціях. 

РН19 Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів 

клієнтів у різних правових ситуаціях. 

РН24 Здатність виконувати роботу в команді, включаючи здатність взаємодії із 

колегами та виконання обов’язкової роботи в установлені терміни. 

РН31 Здатність до самостійної роботи та самостійного прийняття рішень, здатність 

нести відповідальність за їх реалізацію 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Модуль 1. Теоретичні засади механізму функціонування адміністративного права 

Тема 1.1. Загальна характеристика адміністративного права 

Тема 1.2. Адміністративні правовідносини 

Тема 1.3. Адміністративно-правові норми 

Тема 1.4. Суб’єкти адміністративного права 

Тема 1.5. Державна служба та служба в органах місцевого самоврядування 

Модуль 2. Правові основи державного управління 



Тема 2.1. Загальні засади державного управління 

Тема 2.2. Державний контроль 

Модуль 3. Адміністративна відповідальність.  

Тема 3.1. Загальні положення про адміністративну відповідальність.  

Тема 3.2. Види адміністративних стягнень і загальні правила їх накладення.  

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного характеру; 

– розрахункова робота; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання (кейси). 

НД 2. Самостійна робота 

8. Методи викладання, навчання 

МН1. інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації з використанням 

мультимедійного обладнання); 

МН2. практичні заняття (навчальні дискусії, мозковий штурм, розв’язок ситуаційних вправ 

(кейсів));  

МН3. самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах).  

Лекції надають здобувачам основний теоретичний матеріал з питань адміністративного права, що є 

основою для самостійного навчання, а також сприяють розвитку у здобувачів вищої освіти 

здатності до узагальнення та критичного мислення через участь в дискусіях. Лекції доповнюються 

практичними заняттями, що надають здобувачам вищої освіти можливість застосовувати 

теоретичні знання на реальних прикладах. Практичні заняття сконструйовані з застосуванням 

методів практико-орієнтованого навчання, і передбачають розв’язок здобувачами вищої освіти 

кейсів на основі можливих реальних ситуацій. Самостійне навчання сприяє підготовці до лекцій, 

практичних занять, а також роботи індивідуально та в невеликих групах для підготовки 

презентацій, що будуть представлені іншим групам, та для виконання індивідуальних та групових 

ситуаційних вправ на практичних заняттях, участі в них тощо. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання 

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

A ВІДМІННО 5 (відмінно) 90-100 

B 
ДОБРЕ 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно) 

64-73 

E 60-63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – можливе 

складання заходу підсумкового 

семестрового контролю 
2 (незадовільно) 

35-59 

F НЕЗАДОВІЛЬНО – до заходу 

підсумкового семестрового 

контролю не допускається, 

1-34 



необхідний повторний курс з 

навчальної дисципліни 
 

9. Методи оцінювання 

Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною «Адміністративне право та 

адміністративна відповідальність» - екзамен. 

11. Форми поточного контролю під час навчальних занять: тестування, контрольна робота, захист 

результатів виконання індивідуальних робіт (кейсів), аналітично-розрахункова робота, опитування 

тощо. 

12. Розподіл балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни «Адміністративне 

право та адміністративна відповідальність», наведено в таблиці 4. 

Таблиця 4 

Форми контролю результатів навчання студентів  

за навчальною дисципліною «Адміністративне право та адміністративна відповідальність» 

Поточне тестування та самостійна робота 

Е
к
за

м
ен

 

С
у
м

а  

Змістовий  

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

Змістовий 

 модуль 3 

 

20 20 10  50 100 
 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.6 Засоби навчання ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп'ютери, комп’ютерні системи та мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2 Інформаційне та навчально-

методичне забезпечення 

Основні законодавчі акти 

1. Конституція України. // Відомості Верховної Ради 

України. – 1996. - № 30. - ст. 141. 

2. Кодекс України про адміністративні 

правопорушення. // Відомості Верховної 

Ради УРСР. – 1984. – Додаток до № 51. – ст. 

1122. 

3. Про громадянство України: Закон України // 

Відомості Верховної Ради – 2001. – N 13. – 

ст.65. 

4. Про правовий статус іноземців та осіб без 

громадянства: Закон України //  Відомості 

Верховної Ради – 1994. – N 23. – ст.161. 

5. Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну 

громадян України: Закон України // 

Відомості Верховної Ради – 1994. – N 18. – 

ст.101. 

6. Про місцеві державні адміністрації: Закон 

України від 9 квітня 1999 р. // Відомості 

Верховної Ради України. – 1999. – № 20-21. – 

Ст. 190.  

7. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон 

України// Там же. - 1997. - № 24. - Ст.170. 

8. Про державну службу:Закон України // Відомості 



Верховної Ради. – 1993. – N 52. – ст.490. 

9. Про службу в органах місцевого самоврядування: 

Закон України // Відомості Верховної Ради. – 

2001. - № 33. - Ст. 175. 

10. Про міліцію: Закон України від 20 грудня 

1990 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 

1991. – № 4. – Ст. 20. 

11. Про основи містобудування: Закон України // 

Там же. - 1992. - № 52. - Про оборону 

України: Закон України // Відом. Верх. Ради 

України. - 1992. - № 9. - Ст.106. 

12. Про Збройні Сили України: Закон України // 

Там же. - 1992. - № 9. - Ст.108. 

13. Про загальний військовий обов’язок і 

військову службу: Закон України // Там же. - 

1992. - № 15. - Ст.188. 

14. Про альтернативну (невійськову) службу: 

Закон України //  Там же. - 1992. - № 27.- 

Ст.385. 

15. Про державний кордон України: Закон 

України // Там же. - 1992. - № 27. - Ст.384. 

16. Про державну таємницю: Закон України // 

Там же. - 1994. - № 16. - Ст.93. 

Основна література 

1. Адміністративне право України: підручник/ ред. 

Ю.П. Битяк. – К.: Юрінком Інтер, 2006. - 544 с. 

2.  Адміністративне право  : підручник / ред.: Ю. П. 

Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Зуй. - 2-е вид., переробл. 

и доп. - Х. : Право, 2013. - 656 с.  

3. Адміністративне право України: підручник/ ред. 

С.В. Ківалов. - Одеса: Юридична л-ра, 2003. - 896 с. 

4. Адміністративне процесуальне право : навч. 

посібник / ред. Т. П. Мінка. - Х. : Право, 2013. - 352 

с.  

5. Вєдєрніков Ю.А. Адміністративне право України: 

навч. посібник/ Ю.А. Вєдєрніков, В.К. Шкарупа. – 

К.: ЦНЛ, 2005. - 336 с. 

6. Гладун З.С. Адміністративне право України. - 

Тернопіль: Карт-Бланш, 2004. - 579 с. 

Додаткова література 

1. Адміністративна реформа для людини (науково-

практичний нарис) / За заг. ред. І.Б. Коліушка. — К., 

2001. — 72 с. 

2. Агапов А.Б. Административная ответственность: 

Учебник. - М.: «Статут», 2000. -251с. 

3. Административно-юрисдикционная деятельность 

органов внутренних дел (милиции): Учеб. пособие / 

Под ред. А.П.Коренева. - М.: МВШМ МВД СССР, 

1988. - 90 с. 

4. Андрійко О.Ф. Державний контроль у сфері 

виконавчої влади. — К., 1999. – 45 с. 

5. Андрійко О.Ф. Державний контроль в Україні: 



організаційно-правові засади. — К., 2004. — 300 с. 

6. Гаращук В.М. Контроль та нагляд у державному 

управлінні / Худож.-оформлювач О.Агєєв. – Х.: 

Фоліо, 2002. – 176 с. 

7. Головатенко В. Правові акти Президента України: 

юридична природа, статус, функції // Право 

України. – 2004. – №3. – С.24-27. 

8. Старилов Ю.Н. Административное право в 2 ч.: ч. 

2. Книга первая: субъекты, органы управления, 

государственная служба. – М. – НОРМА. – 2001. – 

600 с. 

Інформаційні ресурси 

1. http://www.rada.gov.ua – Верховна Рада України 

2. http://www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека 

України ім. В .І. Вернадського 

3. http://www.rada.kiev.ua – Бібліотека Верховної 

Ради України 

4. http://www.scilib.univ.kiev.ua – бібліотека 

Київського національного університету ім. Тараса 

Шевченка  

5. http://www.ukma.kiev.uа – наукова бібліотека 

Національного університету Києво-Могилянська 

академія  

6. http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/index.htm – 

Форум права (електронне наукове фахове видання) 

 

 

 
СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ЦИВІЛЬНЕ ТА СІМЕЙНЕ ПРАВО: ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО, СІМЕЙНЕ ПРАВО, 

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ» 

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Цивільне та сімейне право 

Повна офіційна назва закладу вищої освіти ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного підрозділу Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра права і соціально-гуманітарних 

дисциплін 

Розробник Колісник А.С., доцент кафедри права і 

соціально-гуманітарних дисциплін 

Рівень вищої освіти Перший рівень вищої освіти, НРК – 7 рівень, 

QF-LLL – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл 

Семестр вивчення навчальної дисципліни 30 тижнів протягом 5 та 6-го семестру 

Обсяг навчальної дисципліни 

 

Обсяг дисципліни становить 12 кредитів 

ЄКТС, 360 годин, з яких 120 годин становить 



 контактна робота з викладачем (60 годин 

лекцій, 60 годин практичних занять), 4 години 

– підготовка та захист індивідуального 

науково-дослідного завдання: підготовка 

реферату та презентації на задану тему, 233 

годин становить самостійна робота, атестація: 

екзамен 

Мова викладання Українською мовою 

Викладач Колісник А.С., доцент кафедри права і 

соціально-гуманітарних дисциплін 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни Обов’язкова навчальна дисципліна для 

освітньої програми «Право» 

Передумови для вивчення дисципліни 
Передумови відсутні 

Додаткові умови 
Додаткові умови відсутні 

Обмеження 
Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є вивчення основних принципів, понять та інститутів цивільного 

права, у тому числі сімейного права та права інтелектуальної власності, знайомство з 

особливостями правового регулювання цивільних відносин, вироблення навичок опрацювання 

нормативного матеріалу, вирішення правових проблем під кутом зору сучасного українського 

законодавства. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Загальні положення цивільного права 

 

Тема 1.1. Поняття цивільного права та його система 

Поняття цивільного права як самостійної галузі права. Місце цивільного права в системі 

правових галузей. Ознаки цивільного права. Соціальна обумовленість цивільного права. 

Співвідношення цивільного права і цивільної політики.  

Цивільне право в системі права України. Конституція України та її значення для цивільного 

права. Цивільне право та суспільні галузі права. Цивільне право і міжнародне право. 

Предмет цивільного права – майнові відносини та особисті немайнові відносини. Метод 

цивільно-правового регулювання. Загальне юридичне становище суб’єктів цивільних прав і 

обов’язків. Специфіка юридичних фактів у цивільному праві. Диспозитивні начала в цивільному 

праві. Особливості цивільно-правових санкцій. Функції цивільного права: регулятивна, охоронна, 

попереджувально-виховна, попереджувально-стимулююча. 

Визначення і система цивільного права. Цивільно-правові норми та інститути, їх поділ на 

загальні та спеціальні, особливі. Загальна частина. Особисті немайнові права фізичних осіб. Речове 

право. Право інтелектуальної власності. Зобов’язальне право. Сімейне право. Спадкове право. 

 Структура цивільного законодавства. Загальні засади цивільного законодавства. Акти 

цивільного законодавства України. Конституція України – основа цивільно-правового регулювання 



особистих немайнових відносин, відносин власності та ін. Цивільний Кодекс України. Закони 

України, їх роль для розвитку цивільного законодавства в Україні. Укази Президента. Постанови і 

розпорядження Кабінету Міністрів України. Відомчі нормативні акти. Акти цивільного 

законодавства і договір. Звичаї ділового обороту Аналогія права і закону у цивільному праві. 

Співвідношення галузевого і комплексного законодавства і міжнародні договори. Аналогія в 

цивільному законодавстві. Роль судової і арбітражної практики в удосконаленні, тлумаченні і 

застосуванні цивільного законодавства. Джерела опублікування цивільно-правових нормативних 

актів. 

 

Тема 1.2. Поняття і зміст цивільних правовідносин 
Поняття і особливості цивільних правовідносин. Елементи цивільно-правових відносин. 

Учасники цивільних правовідносин – фізичні особи, юридичні особи, держава Україна, Автономна 

Республіка Крим, територіальні громади, іноземні держави та інші суб’єкти публічного права. 

Об’єкти цивільних правовідносин – речі, дії, результати інтелектуальної творчості, особисті 

немайнові блага. Суб’єктивне право і суб’єктивний обов’язок. Види цивільно-правових відносин: 

регулятивні і охоронні, абсолютні і відносні, активні і пасивні, речові і зобов’язальні, майнові і 

особисті немайнові.  

 

Тема 1.3. Здійснення цивільних прав та виконання обов`язків. Захист цивільних прав 

та інтересів 

Можливості реалізації суб’єктивного цивільного права. Порядок вчинення дій, які здійснює 

управомочена особа. 

Способи захисту суб’єктивних цивільних прав та інтересів. Особливсті Примусового 

виконання обов’язків особи в натурі. Можливості звернення до компетентних державних органів за 

захистом права; особливість права на захист, здійснюваного через звернення особи до 

юрисдикційних органів. 

Форми захисту суб’єктивних цивільних прав та інтересів. Самозахист як основна 

неюрисдикційна форма захисту суб’єктивного цивільного права і інтересу, які підлягають правовій 

охороні. 

Самозахист суб’єктивних цивільних прав та інтересів. 

 

Тема 1.4. Фізична особа як суб’єкт цивільних правовідносин 

Поняття фізичної особи. Правоздатність фізичної особи. Початок та кінець правоздатності 

фізичної особи. Обсяг та зміст правоздатності фізичної особи. Співвідношення правоздатності та 

суб’єктивних прав фізичних осіб. Правоздатність громадян інших держав і осіб без громадянства. 

Цивільна дієздатність фізичних осіб, зміст та її види. Повна цивільна дієздатність. Часткова 

дієздатність фізичної особи та її зміст. Неповна цивільна дієздатність фізичної особи та її зміст. 

Емансипація (підстави та правові наслідки). Дієздатність громадян інших держав і осіб без 

громадянства. 

Обмеження та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи. Підстави та правові 

наслідки обмеження цивільної дієздатності фізичної особи. Порядок здійснення цивільних прав та 

обов’язків обмежено дієздатними особами. Поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, 

цивільна дієздатність якої була обмежена. 

Визнання фізичної особи недієздатною та поновлення в дієздатності. Підстави та правові 

наслідки визнання фізичної особи недієздатною. Момент визнання фізичної особи недієздатною. 

Порядок здійснення цивільних прав та обов’язків недієздатними особами. Поновлення цивільної 

дієздатності фізичної особи, яка була визнана недієздатною. 

Визнання фізичної особи безвісно відсутньою. Підстави та правові наслідки визнання 

фізичної особи безвісно відсутньою. Опіка над майном фізичної особи, яка визнана безвісно 

відсутньою, а також фізичної особи, місце перебування якої невідоме. Скасування рішення суду про 

визнання фізичної особи безвісно відсутньою та його правові наслідки. 

Оголошення фізичної особи померлою. Підстави та правові наслідки оголошення фізичної 



особи померлою. Правові наслідки появи фізичної особи, яка була оголошена померлою. 

Індивідуалізація фізичної особи. Ім’я, місце проживання особи та інші засоби 

індивідуалізації фізичних осіб, їх правове значення. 

Акти цивільного стану. Поняття та значення актів цивільного стану.  

Фізична особа-підприємець. Право фізичної особи на здійснення підприємницької 

діяльності. Цивільно-правова відповідальність фізичної особи-підприємця. Банкрутство фізичної 

особи-підприємця. Управління майном, що використовується у підприємницькій діяльності, 

органом опіки та піклування. 

 

Тема 1.5. Опіка та піклування 
Поняття та значення опіки та піклування. Обов’язок повідомляти про фізичних осіб, які 

потребують опіки та піклування. Встановлення опіки та піклування судом. Встановлення опіки та 

піклування органом опіки та піклування. Місце встановлення опіки або піклування. Призначення 

опікуна або піклувальника.  

Суб’єкти опіки та піклування. Орган опіки та піклування. Фізичні особи, над якими 

встановлюється опіка та піклування. Фізична особа, яка не може бути опікуном або 

піклувальником. Опіка або піклування над фізичною особою, щодо якої не призначено опікуна або 

піклувальника. 

 

Тема 1.6. Юридичні особи 

Поняття, ознаки та значення юридичних осіб. Вчення про юридичні особи. 

Види юридичних осіб. Юридичні особи приватного та публічного права. Участь юридичних 

осіб публічного права у цивільних правовідносинах. Органи внутрішніх справ як юридичні особи 

публічного права. Організаційно-правові форми юридичних осіб. Товариства та установи. 

Підприємницькі та непідприємницькі товариства. 

Способи створення юридичної особи. Створення юридичних осіб в залежності від 

організаційно-правових форм та цілей діяльності.  

Цивільна правоздатність та дієздатність юридичної особи. Момент виникнення цивільної 

правоздатності. Особисті немайнові та майнові права юридичної особи. 

Філії та представництва юридичної особи.  

Відповідальність юридичних осіб.  

Індивідуалізація юридичної особи. Найменування юридичної особи. Місцезнаходження 

юридичної особи. Інші засоби індивідуалізації. 

Припинення юридичної особи. Реорганізація юридичної особи шляхом злиття, приєднання, 

поділу та перетворення. Підстави та порядок ліквідації юридичної особи. Правові наслідки 

припинення юридичної особи. 

Поняття та види підприємницьких товариств. Поняття та види господарських товариств. 

Виробничий кооператив. 

 

Тема 1.7. Об’єкти цивільних прав 

Поняття і види об’єктів цивільних прав. Вчення про об’єкти цивільних прав. 

Оборотоздатність об’єктів цивільних прав.  

Речі як об’єкти цивільних прав. Поняття та правове значення речей як об’єктів цивільних 

прав. Тварини як особливий об’єкт цивільних прав. 

Класифікація речей та її правове значення. Рухомі та нерухомі речі. Речі подільні та 

неподільні. Споживні та неспоживчі. Речі, визначені родовими та індивідуальними ознаками. 

Головна річ та приналежність. Складові частини речі. Складні речі. Продукція, плоди та доходи. 

Оборотоздатність речей у цивільному праві. Речі, вилучені з цивільного обороту. Речі 

обмежено оборотоздатні. Роль поліції у регламентації порядку виготовлення, відчуження та 

схоронності речей, обмежених у цивільному обороті. 

Майно як особливий об’єкт цивільних прав. Поняття та види майна. Підприємство як єдиний 

майновий комплекс.  



Гроші (грошові кошти). Валютні цінності. Поняття та особливості грошей, валютних 

цінностей як об’єктів цивільних прав. 

Цінні папери. Поняття та види цінних паперів. Окремі види цінних паперів: облігація, 

вексель, акція, ощадний сертифікат тощо. Передання прав на цінні папери. 

Робота та послуги. Поняття та особливості робіт та послуг як об’єктів цивільних прав, їх 

поняття та види. 

Нематеріальні блага як об’єкти цивільних прав, їх поняття та види. 

Поняття та види особистих немайнових благ відповідно до Конституції України та 

Цивільного кодексу України. Результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, особисті 

немайнові блага. 

 

Тема 1.8. Правочини 
Поняття, ознаки та значення правочинів. 

Види правочинів. Правочини односторонні, двосторонні та багатосторонні. Оплатні та 

безоплатні правочини. Умовні правочини. Консенсуальні та реальні правочини. Каузальні та 

абстрактні правочини. Еквівалентні та алеаторні правочини.  

Чинність правочину. Загальні вимоги, додержання яких є необхідним для чинності 

правочину. 

Тлумачення змісту правочину. Значення тлумачення правочину. Правила тлумачення змісту 

правочину. 

Недійсність правочину. Поняття недійсності правочину. Порядок та правові наслідки 

визнання правочину недійсним. Види недійсних правочинів.  

 

Тема 1.9. Представництво 
Поняття, підстави виникнення та види представництва. Правове значення представництва. 

Представництво за законом. Комерційне представництво. Представництво за довіреністю. 

Передоручення. 

Вчинення правочинів представником. Правочини, які може вчиняти представник. Правові 

наслідки вчинення правочину представником. Вчинення правочинів з перевищенням повноважень. 

Довіреність. Поняття та види довіреності. Форма довіреності. Довіреність юридичної особи. 

Значення довіреності. 

Припинення представництва. Підстави припинення представництва. Припинення 

представництва за довіреністю. Скасування довіреність. Відмова представника від вчинення дій, які 

були визначені довіреністю. 

 

Тема 1.10. Строки та терміни у цивільному праві. Позовна давність 
Поняття строку і терміну, їх значення та види. Місце строків (термінів) у системі юридичних 

фактів цивільного права. 

Обчислення строків. Загальні правила про обчислювання строків. Початок та закінчення 

строку. Порядок вчинення дій в останній день строку. 

Поняття, сутність та значення позовної давності. Вимоги, на які позовна давність не 

поширюється. 

Види позовної давності. Загальна та спеціальна позовна давність. 

Обчислення та перебіг позовної давності. Правила обчислення позовної давності. Початок 

перебігу позовної давності. 

Зупинення та переривання перебігу строків позовної давності. Поняття, підстави та правове 

значення зупинення та переривання перебігу позовної давності. Перебіг позовної давності у разі 

залишення позову без розгляду. 

Наслідки спливу позовної давності. Застосування позовної давності до додаткових вимог. 

 

Змістовий модуль 2. Речове право 

 



Тема 2.1. Загальна характеристика права власності. Набуття та припинення права 

власності 

Поняття права власності та його зміст. Поняття права власності в об’єктивному та 

суб’єктивному розумінні. Недоторканість права власності. Суб’єкти та об’єкти права власності. 

Зміст права власності. 

Право власності Українського народу. Право приватної власності. Право державної 

власності. Право комунальної власності. Поняття та зміст. 

Підстави набуття права власності. Класифікація підстав (способів) набуття права власності 

та характеристика окремих способів.  

Момент виникнення права власності у набувача. Момент виникнення у набувача права 

власності за первісними підставами. Момент набуття права власності за правочином. 

Здійснення права власності. Порядок та межі здійснення права власності. Тягар утримання 

майна. Ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження майна. 

Право власності на землю (земельну ділянку). Земля (земельна ділянка) як об’єкт права 

власності. Суб’єкти та об’єкти права власності на землю (земельну ділянку). Право власника на 

забудову земельної ділянки. Самочинне будівництво. Право на земельну ділянку при придбанні 

житлового будинку, будівлі або споруди, що розміщені на ній. 

Право власності на житло. Поняття житла. Житловий будинок, садиба, квартира як об’єкти 

права власності. Права власника житлового будинку, квартири. Права житлово-будівельного 

(житлового) кооперативу та їх членів на квартиру в будинку кооперативу. Об’єднання власників 

житлових будинків, квартир. 

Припинення права власності. Підстави та порядок припинення права власності. 

 

Тема 2.2. Право спільної власності 
Поняття та види права спільної власності. Суб’єкти права спільної власності. Способи 

виникнення права спільної власності. Види спільної власності. Підстави виникнення права спільної 

власності.  

Спільна часткова і спільна сумісна власність. Зміст права спільної власності. Здійснення 

права спільної власності. Утримання майна, що перебуває у спільній власності. Виділення частки 

співвласника. Право привілейованої купівлі. Припинення права спільної власності.  

 

Тема 2.3. Речові права на чуже майно 
Види юридичних прав на чуже майно. Захист речових прав на чуже майно. Суб’єкти права 

володіння чужим майном. Виникнення права власності. Припинення права власності. Обов’язок 

недобросовісного володільця негайно повернути майно особі, яка має на нього право власності чи 

інше право або яка є добросовісним володільцем.  

Поняття користування чужим майном. Встановлення сервітуту. Зміст сервітуту. Право 

користування чужою земельною ділянкою або іншим нерухомим майном. Право членів сім’ї 

власника на користування цим житлом. Припинення сервітуту.  

Підстави виникнення права користування чужою земельною ділянкою для 

сільськогосподарських потреб. Строк договору про надання права користування цією земельною 

ділянкою. Права та обов’язки власника. Права та обов’язки землекористувача. Припинення права 

користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб.  

Підстави виникнення права користування чужою земельною ділянкою для забудови. Права 

та обов’язки власника земельної ділянки. Наданої для забудови. Права та обов’язки 

землекористувача. Припинення права користування земельною ділянкою для забудови. Правові 

наслідки припинення права користування земельною ділянкою. 

 

Змістовий модуль 3. Зобов’язальне право 

 

Тема 3.1. Зобов’язальне право: загальні положення 

Поняття зобов’язального права і його місце в системі галузі цивільного права. Поняття 



зобов’язального права в об’єктивному розумінні. Система зобов’язального права. Загальні та 

спеціальні норми зобов’язального права та їх співвідношення. 

Зобов’язальне правовідношення (зобов’язання). Поняття зобов’язального правовідношення 

(зобов’язання). Поняття і види підстав виникнення зобов’язань. Правова класифікація зобов’язань 

і критерії її здійснення. 

Суб’єкти зобов’язань. Треті особи у зобов’язанні. Зміна осіб у зобов’язанні. 

 

Тема 3.2. Виконання зобовʼязань 

Поняття та значення виконання зобов’язань. Основні принципи та способи виконання 

зобов’язань. Принципи належного виконання зобов’язань. Поняття їх належного виконання. 

Виконання обов’язку боржника іншою особою. Виконання зобов’язання частинами. Строк 

(термін) виконання зобов’язання. Дострокове виконання зобов’язання. Місце виконання 

зобов’язання. Валюта виконання грошового зобов’язання. Черговість погашення вимог за 

грошовими зобов’язаннями. Зустрічне виконання зобов’язання. Солідарне зобов’язання та 

солідарна вимога кредиторів. Солідарний обов’язок боржника. Підтвердження виконання 

зобов’язання. 

 

Тема 3.3. Забезпечення виконання зобов’язань 

Поняття, види та значення забезпечення виконання зобов’язань. Неустойка та її види. 

Законна та договірна неустойки. Штрафна, залікова, альтернативна та виключна неустойка. 

Співвідношення неустойки та збитків.  

Порука. Відповідальність поручителя. Права поручителя, який виконав зобов’язання. 

Припинення поруки.  

Гарантія. Поняття та строк дії обов’язки гаранта. Відмінність гарантії від поруки.  

Завдаток. Відмінність завдатку від авансу.  

Застава та її види. Особливості іпотеки. Заклад. Застава цінних паперів, товарів в обороті. 

Застава майнових прав. Права та обов’язки заставодавця та заставодержателя. Форма застави. 

Правові наслідки невиконання зобов’язання, забезпеченого заставою. Звернення стягнення на 

предмет застави. Реалізація предмету застави. Притримання. Припинення застави. 

Притримання як засіб забезпечення зобов’язань.  

Поняття та підстави припинення зобов’язань. 

 

Змістовий модуль 4. Особлива частина цивільного права 

 

Тема 4.1. Загальні положення про договір 
Цивільно-правовий договір. Поняття та види договорів. Принцип свободи договору. 

Публічний договір. Договір приєднання, попередній договір, договір на користь третьої особи. 

Форма договору.  

Зміст цивільно-правового договору і класифікація його умов. Істотні, звичайні та випадкові 

умови договору. Тлумачення умов договору. 

Порядок укладення договорів. Оферта. Акцепт.  

Підстави для зміни або розірвання договору.  

 

Тема 4.2. Договори про передання майна у власність 

Загальні та відмінні риси договорів про передання майна у власність. Види таких договорів. 

Договір купівлі-продажу: поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, 

форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) 

сторонами своїх обов’язків, різновиди договору купівлі-продажу. 

Договір роздрібної купівлі-продажу: поняття, правова ціль, юридична характеристика, 

істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного 

виконання) сторонами своїх обов’язків. 

Договір поставки: поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, 



права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх 

обов’язків. 

Договір контрактації: поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, 

форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) 

сторонами своїх обов’язків. 

Договір постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу: поняття, 

правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові 

наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків, різновиди цього 

договору. 

Договір міни: поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права 

та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх 

обов’язків, види. 

Договір ренти: поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права 

та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх 

обов’язків, види. 

Договір довічного утримання (догляду): поняття, правова ціль, юридична характеристика, 

істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного 

виконання) сторонами своїх обов’язків. 

Договір дарування. Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, 

права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх 

обов’язків. Пожертва. 

 

Тема 4.3. Договори про передання майна у тимчасове володіння та користування 

Загальні та відмінні риси договорів про оплатне передання майна у тимчасове володіння та 

користування. Види таких договорів. 

Договір найму (оренда). Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, 

форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) 

сторонами своїх обов’язків, різновиди договору найму (оренди).  

Договір прокату. Договір найму (оренди) земельної ділянки. Договір найму (оренди) будівлі 

або іншої капітальної споруди. Договір найму (оренди) транспортного засобу. Поняття, правова 

ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін.  

Договір найму (оренди) житла. Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні 

умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) 

сторонами своїх обов’язків, захист прав споживачів, різновиди найму житла. 

Договір позички. Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, 

права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх 

обов’язків. 

 

Тема 4.4. Договори про виконання робіт 

Загальні та відмінні риси договорів про оплатне виконання робіт. Види таких договорів. 

Договір підряду. Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та 

обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх 

обов’язків, різновиди договору підряду. 

Договір побутового підряду. Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні 

умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) 

сторонами своїх обов’язків, захист прав споживачів. 

Договір будівельного підряду. Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні 

умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) 

сторонами своїх обов’язків. 

Договір підряду на проектні та пошукові роботи. Поняття, правова ціль, юридична 

характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання 

(неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків. 



Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних 

робіт. Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки 

сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків. 

 

Тема 4.5. Договори про надання послуг 
Загальні положення про договори з надання послуг: предмет договору, умови виконання. 

Загальні та відмінні риси договорів про надання послуг. Види таких договорів. 

Договір перевезення. Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, 

форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) 

сторонами своїх обов’язків.  

Договір транспортного експедирування. Поняття, правова ціль, юридична характеристика, 

істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного 

виконання) сторонами своїх обов’язків.  

Договір зберігання. Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, 

права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх 

обов’язків.  

Договір страхування. Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, 

форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) 

сторонами своїх обов’язків, різновиди договору страхування.  

Договір доручення. Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, 

права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх 

обов’язків.  

Договір комісії. Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, 

права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх 

обов’язків. 

Договір управління майном. Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні 

умови, форма, права та обов’язки сторін, виконання договору управління майном, правові наслідки 

невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.  

Договір позики, кредитний договір, договір банківського вкладу. Поняття, правова ціль, 

юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки 

невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.  

Договір банківського рахунку. Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні 

умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) 

сторонами своїх обов’язків.  

Договір факторингу. Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, 

права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх 

обов’язків.  

Розрахунки. Загальні положення про розрахунки. Розрахунки із застосуванням платіжних 

доручень. Розрахунки за акредитивом. Розрахунки за інкасовими дорученнями. Розрахунки із 

застосуванням розрахункових чеків. 

 

Тема 4.6. Недоговірні зобов’язання 

Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу. Поняття, сторони, підстави 

виникнення, предмет, права та обов’язки сторін. 

Публічна обіцянка винагороди за результатами конкурсу. Поняття, сторони, підстави 

виникнення, предмет, права та обов’язки сторін. 

Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення. Поняття, сторони, підстави 

виникнення, предмет, права та обов’язки сторін. 

Рятування здоров’я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи. 

Зобов’язання, що виникають внаслідок рятування здоров’я та життя фізичної особи: поняття, 

сторони, підстави виникнення, предмет, права та обов’язки сторін. Зобов’язання, що виникають у 

зв’язку з рятуванням майна іншої особи: поняття, сторони, підстави виникнення, предмет, права та 



обов’язки. 

Створення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи. 

Зобов’язання, що виникають в разі створення загрози життю, здоров’ю, майну осіб: поняття, 

сторони, підстави виникнення, предмет, права та обов’язки сторін.  

Деліктні зобов’язання. Поняття і система деліктних зобов’язань. Суб’єкти і зміст деліктних 

зобов’язань. Класифікація деліктних зобов’язань. 

Правові умови виникнення деліктних зобов’язань. Необхідні та факультативні умови 

виникнення деліктних зобов’язань.  

Загальні положення про порядок та обсяг відшкодування заподіяної шкоди. Врахування вини 

потерпілого та майнового стану заподіювача шкоди в деліктних зобов’язаннях. 

Відшкодування шкоди, завданої особою у разі здійснення нею права на самозахист. 

Відшкодування шкоди, завданої у стані крайньої необхідності. 

Відшкодування моральної шкоди. Поняття, порядок та обсяг відшкодування моральної 

шкоди. 

Відшкодування шкоди, заподіяної найманим працівником установи, підприємства, 

організації під час виконання ним своїх трудових обов’язків. 

Відшкодування шкоди, заподіяної незаконними діями органів державної влади, органів 

влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування або їхніми посадовими 

особами. 

Відшкодування шкоди, заподіяної незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу 

дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду. 

Відшкодування шкоди, завданої злочином. 

Відшкодування шкоди, завданої особами, що не досягли повноліття та недієздатними 

особами. 

Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки. Відшкодування ядерної 

небезпеки. 

Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я або смертю. 

Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг). 

Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави (кондикційні зобов’язання): 

поняття, сторони, підстави виникнення, предмет, права та обов’язки. 

 

Тема 4.7. Загальні положення про спадкування 

Поняття спадкування, підстави спадкування. Відкриття спадщини, місце і час відкриття 

спадщини.  

Спадкова маса. Права та обов’язки, які входять до складу спадщини, права та обов’язки 

померлого, які не успадковуються.  

Суб’єкти спадкових правовідносин. Спадкоємці. Право на спадкування. Визначення кола 

спадкоємців, підстави усунення від спадкування. Роль ОВС при усуненні неналежних спадкоємців 

від спадкування. 

Об’єкти спадкового правонаступництва. Спадкування права на земельну ділянку; 

спадкування частки у праві спільної власності; спадкування права на вклад у банку; спадкування 

права на відшкодування збитків, моральної шкоди та сплату неустойки. 

Спадкування за заповітом. Поняття заповіту. Право на заповіт, право на зміну та скасування 

заповіту. Суб’єкти спадкування за заповітом. Загальні вимоги до форми заповіту. Секретний 

заповіт. Спадкування подружжя. Недійсність заповіту. 

Посвідчення заповіту. Посвідчення заповіту нотаріусами, іншими посадовими особами. 

Посвідчення заповіту при свідках.  

Зміст заповіту. Заповіт з умовою. Тлумачення заповіту.  

Види заповідальних розпоряджень. Призначення і підпризначення спадкоємців, 

заповідальний відказ, покладення.  

Право на обов’язкову частку у спадщині. 

Спадкування за законом. Підстави спадкування за законом. Черговість спадкування за 



законом. Зміна черговості закликання до спадкування. Спадкування за правом представлення. 

Частка спадкоємців за законом у спадковому майні. 

Право на прийняття спадщини. Строки для прийняття спадщини. Наслідки спливу строку 

для прийняття спадщини. Право на відмову від прийняття спадщини. Правові наслідки відмови від 

прийняття спадщини. Перехід права на прийняття спадщини. 

Дії, які свідчать про прийняття спадщини. Подання заяви на прийняття спадщини. Прийняття 

спадщини особою, яка постійно проживала зі спадкодавцем. Прийняття спадщини малолітніми, 

неповнолітніми, недієздатними особами та особами, дієздатність яких обмежена. 

Виконання заповіту. Призначення виконавця заповіту. Повноваження виконавця заповіту. 

Контроль за виконанням заповіту. Строк чинності повноважень виконавця заповіту. Право 

виконавця заповіту на відмову від здійснення своїх повноважень. 

Оформлення права на спадщину. Свідоцтво про право на спадщину. Строк видачі свідоцтва 

про право на спадщину. Державна реєстрація права на спадщину. Внесення змін до свідоцтва про 

право на спадщину та його анулювання. Визнання недійсним свідоцтва про право на спадщину. 

Спадковий договір. Спадковий договір, його поняття. Сторони спадкового договору. Форма 

спадкового договору. Обов’язки набувача у спадковому договорі. Особливості спадкового договору 

з участю подружжя. Забезпечення виконання спадкового договору. Розірвання спадкового 

договору. 

 

Змістовий модуль 5. Загальні положення сімейного права 

 

Тема 5.1. Поняття сімейного права. Сімейне законодавство 

Поняття сімейного права як юридичної науки, галузі права, правової дисципліни. 

Особливості сімейного права та його місце в системі права України. Предмет і метод сімейного 

права. Принципи сімейного права. Система сімейного права України. 

Державна охорона сім’ї. Концепція державної сімейної політики. Основні принципи та 

напрями державної сімейної політики.  

Загальні риси дореволюційного вітчизняного законодавства про шлюб та сім’ю. Історичний 

розвиток законодавства про шлюб та сім`ю в радянський період (з 1917 р.). Перші декрети в Україні 

про шлюб та сім`ю. Кодекс законів про акти громадянського стану, про сім`ю та опіку 1919 р. 

Кодекс законів про сім`ю, опіку та шлюб і акти громадянського стану УРСР 1926 р. Кодекс про 

шлюб та сім`ю України 1969 р. Сімейний кодекс України 2001 р. Звичай як джерело сімейного 

права в Україні. Договір як регулятор сімейних правовідносин. Правове значення постанов 

Пленуму Верховного Суду України у справах про шлюб та сім`ю. 

 

Тема 5.2. Сімейні правовідносини. 

Поняття сім’ї як правової категорії. Сім`я в соціологічному і юридичному значенні 

(порівняльна характеристика). Право особи на сім’ю. Поняття, особливості і види сімейних 

правовідносин. Підстави виникнення сімейних правовідносин. Суб`єкти, об`єкти і зміст сімейних 

правовідносин. Споріднення і свояцтво у сімейному праві України, їх юридичне значення. 

Суб`єктивні сімейні права і обов`язки. Здійснення сімейних прав та виконання сімейних обов’язків.  

Захист сімейних прав та інтересів. Строки і позовна давність у сімейному праві України. 

 

Змістовий модуль 6. Правовідносини подружжя 

 

Тема 6.1. Шлюб 

Поняття шлюбу та його ознаки. Умови укладення шлюбу. Шлюбний вік: поняття, значення. 

Право на шлюб. Зміст принципу добровільності укладення шлюбу. Державна реєстрація шлюбу. 

Порядок реєстрації шлюбу. Час та місце реєстрації шлюбу. Юридичне значення взаємної 

обізнаності осіб, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, про стан здоров’я одне одного. Заручини 

та їх правові наслідки.  

Правові наслідки реєстрації шлюбу. Правозгідність шлюбу. Перешкоди до укладення 



шлюбу. Наслідки порушення вимог закону щодо укладення шлюбу 

Поняття недійсності шлюбу. Абсолютно недійсні шлюби. Визнання шлюбів недійсними 

судом (порядок та підстави). Фіктивні шлюби і фіктивні розлучення. Шлюб, який може бути 

визнаний недійсним за рішенням суду Визнання шлюбу недійсним після його припинення. 

Юридичні наслідки недійсності шлюбу. 

 

Тема 6.2. Особисті немайнові правовідносини подружжя 

Загальна характеристика та особливості особистих немайнових правовідносин подружжя 

(чоловіка і дружини). Право на материнство і на батьківство. Право дружини та чоловіка на повагу 

до своєї індивідуальності. 

Права подружжя на вільний фізичний та духовний розвиток., особисту свободу. 

Право подружжя на прізвище, зміну прізвища у зв’язку з укладенням шлюбу та у шлюбі, та 

пов`язані з ним права.  

Права дружини та чоловіка на розподіл обов’язків та спільне вирішення питань життя сім`ї.  

Захист особистих прав подружжя.  

 

Тема 6.3. Майнові правовідносини подружжя 

Особливості майнових правовідносин у сімейному праві. Види майнових прав і обов`язків 

подружжя. Права подружжя укладати дозволені законом угоди.  

Майно подружжя. Поняття правового режиму майна подружжя. Поняття та особливості 

договірного режиму майна подружжя в Україні. Шлюбний договір та його зміст. Зміна умов та 

розірвання шлюбного договору. Визнання шлюбного договору недійсним. 

Право особистої приватної власності дружини та чоловіка та його здійснення. Майно, що є 

особистою приватною власністю дружини, чоловіка.  

Підстави набуття спільної сумісної власності подружжя. Правовий режим та об’єкти 

спільної сумісної власності подружжя. Здійснення подружжям права спільної сумісної власності. 

Право подружжя на розпорядження майном, що є об’єктом спільної сумісної власності. Захист прав 

подружжя у випадку укладення угод по розпорядженню майном без його згоди. Здійснення права 

спільної сумісної власності після розірвання шлюбу. Способи та порядок поділу майна, що є 

об’єктом спільної сумісної власності подружжя. Звернення стягнень на майно, що є об’єктом 

спільної сумісної власності. Позовна давність та поділ майна подружжя. 

Правовий режим майна чоловіка і жінки, що проживають однією сім’єю без реєстрації 

шлюбу. 

Право кожного подружжя на утримання. Підстави стягнення утримання на користь іншого з 

подружжя в примусовому порядку (під час перебування у шлюбі та після його розірвання). Договір 

подружжя про надання утримання. Обчислення аліментів, що стягуються на користь одного з 

подружжя. Припинення права чоловіка та дружини на утримання. Право на утримання жінки та 

чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою. 

 

Тема 6.4. Припинення шлюбу 

Поняття і підстави припинення шлюбу. Припинення шлюбу зі смертю одного з подружжя 

(оголошення померлим). Умови розірвання шлюбу в органах реєстрації актів цивільного стану за 

заявою подружжя, які не мають дітей. Розірвання шлюбу в органах РАЦС за заявою одного з 

подружжя. Визнання розірвання шлюбу фіктивним. Розірвання шлюбу за рішенням суду за 

спільною заявою подружжя. Розірвання шлюбу в суді за позовом одного з подружжя. Розгляд 

судових справ про розірвання шлюбу. Момент припинення шлюбу у випадку розірвання його через 

суд. Реєстрація розірвання шлюбу. Юридичні наслідки розірвання шлюбу.  

Підстави і порядок поновлення шлюбу. Встановлення режиму окремого проживання 

подружжя та його правові наслідки. 

 

Змістовий модуль 7. Сім’я 

 



Тема 7.1. Визначення походження дітей 

Поняття встановлення походження дітей. Встановлення материнства. Визначення 

походження дитини від матері та батька, які перебувають між собою у шлюбі. Визначення 

походження дитини від батька, матері при штучному заплідненні та імплементації зародка. 

Визначення походження дитини, батьки якої не перебувають у шлюбi мiж собою. Встановлення 

батьківства добровільним визнанням батьківства.  

Визнання батьківства і материнства за рішенням суду. Встановлення батьківства і 

материнства за рішенням суду.  

Засвідчення походження дітей. Реєстрація батьківства і материнства. Спір про 

батьківство, материнство. Поняття і підстави оспорювання батьківства (материнства). Порядок 

оспорювання батьківства. Позовна давність в оспорюванні батьківства. Обставини, що 

виключають можливість оспорювання батьківства (материнства). 

 

Тема 7.2. Загальні положення про державну реєстрація актів цивільного стану 

Загальні положення про державну реєстрація актів цивільного стану. Реєстрація 

народження. Реєстрація смерті. Реєстрація шлюбу. Реєстрація розірвання шлюбу. Реєстрація 

зміни імені. Видача повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану. 
 

Змістовий модуль 8. Право інтелектуальної власності 

 

Тема 8.1. Загальні положення про право інтелектуальної власності. Об’єкти та 

суб’єкти права інтелектуальної власності 
Поняття права інтелектуальної власності. Передумови правової регламентації відносин, 

пов’язаних з результатами інтелектуальної діяльності. Відмінність матеріальних об’єктів від 

нематеріальних. Теорії права інтелектуальної власності. Загальні риси виключних прав на 

нематеріальні об’єкти.  

Система виключних прав на нематеріальні об’єкти. Основні інститути права 

інтелектуальної власності: авторське право, суміжні права, право промислової власності, право 

на комерційну інформацію, тощо. Законодавство про інтелектуальну власність в Україні. 

Характеристика національних та міжнародних нормативних актів. 

Зміст права інтелектуальної власності. Особисті немайнові права інтелектуальної 

власності. Майнові права інтелектуальної власності. Передання майнових прав інтелектуальної 

власності. Вільне використання майнових прав. 

Здійснення права інтелектуальної власності, яке належить кільком особам. Права 

інтелектуальної власності на об’єкт, створений у зв’язку з виконанням трудового договору та 

за замовленням.  

Захист права інтелектуальної власності. Форми захисту права інтелектуальної власності. 

Способи захисту права інтелектуальної власності: загальні та специфічні. 

 

Тема 8.2. Авторське право та суміжні права 

Об’єкти авторського права. Поняття та ознаки об’єктів авторського права. Літературні та 

художні твори. Комп’ютерні програми. Компіляції даних. Інші твори. Обсяг правової охорони 

об’єктів авторського права. 

Зміст суб’єктивного авторського права. Загальні положення про суб’єктивне авторське 

право. Момент виникнення авторського права. Особисті немайнові та майнові права авторів. 

Строк дій авторського права. Правові наслідки закінчення строку чинності авторського права. 

Обмеження авторського права. Загальні засади обмеження авторського права. 

Використання цитат. Використання творів у наукових, освітніх, культурних та соціальних 

цілях. Вільне відтворення бібліотеками. Вільне відтворення творів у особистих цілях. 

Суміжні права. Об’єкти суміжних прав. Суб’єкти суміжних прав. Використання 



суміжних прав. 

 

Тема 8.3. Право промислової власності 
Об’єкти патентного права. Поняття та ознаки об’єктів патентного права. Винахід, 

корисна модель, промисловий зразок. Обсяг правової охорони об’єктів патентного права. 

Зміст суб’єктивного патентного права. Загальні положення про суб’єктивне патентне 

право. Момент виникнення прав з патенту. Строк дій прав з патенту. Правові наслідки 

припинення дії патенту та визнання патенту недійсним. 

Право на комерційне найменування. Поняття та ознаки комерційного найменування. 

Вимоги щодо комерційного найменування. Момент виникнення права на комерційне 

найменування. Строк дії. Припинення дії права на комерційне найменування. 

Право на торгівельну марку. Поняття та ознаки торгівельної марки. Критерії 

охороноздатності торгівельної марки. Момент виникнення права на торгівельну марку. Строк 

дії. Припинення дії права на торгівельну марку. 

 

Тема 8.4. Комерціалізація інтелектуальної власності 

Сутність комерціалізації інтелектуальної власності. Способи комерціалізації 

інтелектуальної власності. Поняття та види ліцензійних угод. Ліцензії та договори на ноу-хау. 

Види договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. 

 

Тема 8.5. Договір на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських та 

технологічних робіт 

Поняття, роль та значення договорів на виконання науково-дослідних, дослідно-

конструкторських та технологічних робіт. Сторони у договорах на виконання науково-

дослідних, дослідно-конструкторських та технологічних робіт. Форма договорів на виконання 

науково-дослідних, дослідно-конструкторських та технологічних робіт. Строки виконання 

робіт. Зміст договорів на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських та 

технологічних робіт. Права та обов’язки сторін. Наслідки неможливості досягнення результату. 

Відповідальність виконавця за порушення договору. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД 1 
Здобувач здатен вільно користуватися нормативним матеріалом з тем курсу та 

застосовувати його у конкретних ситуаціях 

РНД 2 
Здобувач здатен аналізувати та застосовувати норми цивільного та сімейного 

права 

РНД 3 
 Здобувач здатен застосовувати зразки цивільних документів у практичній 

діяльності для вирішення правових питань 

РНД 4 
Здобувач здатен аналізувати конкретні випадки з практики застосування 

цивільного та сімейного законодавства і змодельованих ситуацій 

РНД 5 
Здобувач володіє навичками розв’язувати теоретичні та практичні завдання з 

цивільного та сімейного права 

РНД 6 

Здобувач демонструє здатність до комунікації в усній та письмовій формах 

державною мовою для вирішення конкретних питань юридичного характеру у 

своїй професійній практичній діяльності 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  



Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН2 
Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових 

інститутів і норм фундаментальних галузей права. 

РН4 Сучасних інформаційних систем доступу до публічної інформації. 

РН17 
Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати 

юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки. 

РН18 
Готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового 

висновку зробленого у різних правових ситуаціях. 

РН19 
Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів 

у різних правових ситуаціях. 

РН24 
Здатність виконувати роботу в команді, включаючи здатність взаємодії із колегами 

та виконання обов’язкової роботи в установлені терміни. 

РН31 
Здатність до самостійної роботи та самостійного прийняття рішень, здатність нести 

відповідальність за їх реалізацію 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Змістовий модуль 1. Загальні положення цивільного права 

Тема 1.1. Поняття цивільного права та його система. Тема 1.2. Поняття і зміст цивільних 

правовідносин. Л.1, ПР.1. 

Тема 1.3. Здійснення цивільних прав та виконання обов`язків. Захист цивільних прав та 

інтересів. Л.2, ПР.2. 

Тема 1.4. Фізична особа як суб’єкт цивільних правовідносин. Л.3, ПР.3. 

Тема 1.5. Опіка та піклування. Л.4, ПР.4. 

Тема 1.6. Юридичні особи. Л.5, ПР.5. 

Тема 1.7. Об’єкти цивільних прав. Л.6, ПР.6. 

Тема 1.8. Правочини. Л.7, ПР.7. 

Тема 1.9. Представництво. Л.8, ПР.8. 

Тема 1.10. Строки та терміни у цивільному праві. Позовна давність. Л.9, ПР.9. 

 

Змістовий модуль 2. Речове право 

Тема 2.1. Загальна характеристика права власності. Набуття та припинення права 

власності. Л.10, ПР.10. 

Тема 2.2. Право спільної власності. Л.11, ПР.11. 

Тема 2.3. Речові права на чуже майно. Л.12, ПР.12. 

 

Змістовий модуль 3. Зобов’язальне право 

Тема 3.1. Зобов’язальне право: загальні положення. Тема 3.2. Виконання зобовʼязань. Л.13, 

ПР.13. 

Тема 3.3. Забезпечення виконання зобов’язань. Л.14, ПР.14. 

 

Змістовий модуль 4. Особлива частина цивільного права 

Тема 4.1. Загальні положення про договір. Л.15, ПР.15. 

Тема 4.2. Договори про передання майна у власність. Л.16, ПР.16. 



Тема 4.3. Договори про передання майна у тимчасове володіння та користування. Л.17, 

ПР.17. 

Тема 4.4. Договори про виконання робіт. Л.18, ПР.18. 

Тема 4.5. Договори про надання послуг. Л.19, ПР.19. 

Тема 4.6. Недоговірні зобов’язання. Тема 4.7. Загальні положення про спадкування. Л.20, 

ПР.20. 

 

Змістовий модуль 5. Загальні положення сімейного права 

Тема 5.1. Поняття сімейного права. Сімейне законодавство. Л.21, ПР.21. 

Тема 5.2. Сімейні правовідносини. Л.22, ПР.22. 

 

Змістовий модуль 6. Правовідносини подружжя 

Тема 6.1. Шлюб. Л.23, ПР.23. 

Тема 6.2. Особисті немайнові правовідносини подружжя. Тема 6.3. Майнові 

правовідносини подружжя. Л.24, ПР.24. 

Тема 6.4. Припинення шлюбу. Л.25, ПР.25. 

 

Змістовий модуль 7. Сім’я 

Тема 7.1. Визначення походження дітей. Тема 7.2. Загальні положення про державну 

реєстрація актів цивільного стану. Л.26, ПР.26. 

 

Змістовий модуль 8. Право інтелектуальної власності 

Тема 8.1. Загальні положення про право інтелектуальної власності. Об’єкти та суб’єкти 

права інтелектуальної власності. Л.27, ПР.27. 

Тема 8.2. Авторське право та суміжні права. Л.28, ПР.28. 

Тема 8.3. Право промислової власності. Л.29, ПР.29. 

Тема 8.4. Комерціалізація інтелектуальної власності. Тема 8.5. Договір на виконання 

науково-дослідних, дослідно-конструкторських та технологічних робіт. Л.30, 

ПР.30. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного-оглядового характеру; 

– дискусія, публічний виступ; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання. 

НД 2. Самостійна робота 

8. Методи викладання, навчання 

МН1. інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації з 

використанням мультимедійного обладнання); 

МН2. практичні заняття (навчальні дискусії, мозковий штурм, розв’язок ситуаційних вправ 

(кейсів));  

МН3. самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах).  

Лекції надають здобувачам основний теоретичний матеріал з питань цивільного та сімейного 

право, що є основою для самостійного навчання, а також сприяють розвитку у здобувачів вищої 

освіти здатності до узагальнення та критичного мислення через участь в дискусіях. Лекції 

доповнюються практичними заняттями, що надають здобувачам вищої освіти можливість 



застосовувати теоретичні знання на реальних прикладах. Практичні заняття сконструйовані з 

застосуванням методів практико-орієнтованого навчання, і передбачають розв’язок 

здобувачами вищої освіти кейсів на основі можливих реальних ситуацій. Самостійне навчання 

сприяє підготовці до лекцій, практичних занять, а також роботи індивідуально та в невеликих 

групах для підготовки презентацій, що будуть представлені іншим групам, та для виконання 

індивідуальних та групових ситуаційних вправ на практичних заняттях, участі в них тощо. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання 

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

A ВІДМІННО 5 (відмінно) 90-100 

B 
ДОБРЕ 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно) 

64-73 

E 60-63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – можливе 

складання заходу підсумкового 

семестрового контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 

F НЕЗАДОВІЛЬНО – до заходу 

підсумкового семестрового 

контролю не допускається, 

необхідний повторний курс з 

навчальної дисципліни 

1-34 

 

9. Методи оцінювання 

Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною «Цивільне та сімейне право» - екзамен. 

13. Форми поточного контролю під час навчальних занять: тестування, контрольна робота, захист 

результатів виконання індивідуальних робіт, опитування тощо. 

14. Розподіл балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни «Цивільне та сімейне 

право», наведено в таблиці 4. 

Таблиця 4 

Форми контролю результатів навчання студентів  

за навчальною дисципліною «Цивільне та сімейне право» 

Поточне тестування та самостійна робота 
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15 5 3 10 3 5 2 7 50 100 

 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.7 Засоби навчання ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп’ютери, комп’ютерні системи та 

мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2 Інформаційне та навчально-методичне 

забезпечення 

10. Цивільне право України. Особлива частина: 

підручник / ред. О.В. Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 

2010. – 1176 с. 

11. Цивільне право України. Загальна частина: 

підручник / ред. О.В. Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 

2010. – 976 с. 

12. Базилевич В. Д.  Інтелектуальна власність: 

підручник . – К. : Знання, 2014. – 671 с. 

13. Кухарєв О. Є. Спадкове право України: навч. 

посібник. – К. : Алерта, 2013. – 328 с.  

14. Апопій І. В.  Сімейне право України: 

навч.посібник. – К.: ЦУЛ, 2011. – 360 с. 

15.  Договірне право : навч. посібник. / ред. О.В. Дзери. 

– К.: Юрінком Інтер, 2008. – 896 с. 

 

 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
 «КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО» 

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Кримінальне право 

Повна офіційна назва закладу вищої освіти ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного підрозділу Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра права і соціально-гуманітарних 

дисциплін 

Розробник Брайченко С.М., кандидат юридичних наук, 

доцент, завідувач кафедри права і соціально-

гуманітарних дисциплін 

Рівень вищої освіти Перший рівень вищої освіти, НРК – 7 рівень, 

QF-LLL – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл 

Семестр вивчення навчальної дисципліни 3-й семестр 

Обсяг навчальної дисципліни Обсяг дисципліни становить 6 кредитів ЄКТС, 



180 годин, з яких 60 годин становить контактна 

робота з викладачем (30 годин лекцій, 30 

години практичних занять), 115 години 

становить самостійна робот, атестація: екзамен 

Мова викладання Українською мовою 

Викладач Брайченко С.М., кандидат юридичних наук, 

доцент, завідувач кафедри права і соціально-

гуманітарних дисциплін 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни Обов’язкова навчальна дисципліна для 

освітніх програм «Право» 

Передумови для вивчення дисципліни Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є ознайомлення студентів на підставі чинного кримінального 

законодавства України з основними положеннями та інститутами кримінального права, які 

передбачені нормами Кримінального кодексу України, для формування у них в подальшому 

теоретичних знань, а також практичних навичок та вмінь, необхідних для вирішення проблем 

кримінально-правової кваліфікації суспільно небезпечних діянь, які існують у правозастосовчій 

практиці. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Модуль1. Загальна частина  

Тема 1. Поняття та загальна характеристика кримінального права України як окремої галузі 

права. 

1. Поняття та предмет кримінального права як галузі права 

2. Кримінальне право у системі права України 

3. Наука кримінального права. Кримінальне право як навчальна дисципліна 

4. Завдання та функції кримінального права, як галузі права 

5. Принципи кримінального права 

6. Система кримінального права 

Тема 2. Кримінальний кодекс та інші джерела кримінального  

права України. 

1. Джерела кримінального права. 

2. Поняття закону про кримінальну відповідальність. 

3. Структура закону про кримінальну відповідальність. 

4. Тлумачення закону про кримінальну відповідальність. 

5. Чинність закону про кримінальну відповідальність у просторі. 

6. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі. 

Тема 3. Поняття злочину та класифікація злочинів. 

1. Формування й розвиток визначення поняття злочину в історії кримінального права 



2. Поняття та ознаки злочину  

3. Поняття та ознаки малозначного діяння, що формально містить ознаки злочину 

4. Класифікація злочинів. Практичне значення класифікації злочинів. 

5. Відмінність злочинів від інших правопорушень. 

Тема 4. Кримінальна відповідальність 

1. Поняття кримінальної відповідальності. Види кримінальної відповідальності 

2. Форми реалізації кримінальної відповідальності 

3. Межі та стадії кримінальної відповідальності 

4. Підстави кримінальної відповідальності 

5. Юридичні факти у кримінальному праві 

Тема 5. Склад злочину та його види 

1. Поняття і значення складу злочину. 

2. Види складу злочину. Функції складу злочину. 

3. Співвідношення понять злочину та складу злочину. 

4. Склад злочину й кваліфікація злочину. 

5. Елементи складу злочину та їх ознаки. Обов’язкові та факультативні ознаки складу злочину. 

Тема 6. Об’єкт злочину 

1. Поняття об’єкта злочину. 

2. Види об’єктів злочину: 

А) загальний об’єкт; 

Б) родовий об’єкт; 

В) безпосередній об’єкт. 

3. Предмет злочину. 

4. Потерпілий від злочину. 

Тема 7. Об’єктивна сторона складу злочину 

1. Поняття та значення об’єктивної сторони складу злочину. 

2. Суспільно небезпечне діяння та його види. 

3. Суспільно небезпечні наслідки. 

4. Причиновий зв’язок між діянням і суспільно небезпечними наслідками. 

5. Факультативні ознаки об’єктивної сторони складу злочину. 

Тема 8. Суб’єкт злочину. 

1. Поняття суб’єкта злочину. 

2. Осудність. 

3. Обмежена осудність. 

4. Неосудність. 

5. Вік, з якого настає кримінальна відповідальність. 

6. Спеціальний суб’єкт злочину. 

7. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені у стані сп’яніння. 

Тема 9. Суб’єктивна сторона складу злочину 

1. Поняття та значення суб’єктивної сторони складу злочину.  

2. Вина: її поняття та форми.  

3. Поняття та види умислу. 

4. Поняття та види необережної форми вини. 

5. Складна (подвійна) форма вини. 

6. Мотив і мета злочину. Помилка та її кримінально-правове значення. 

Тема 10. Стадії вчинення злочину 

1. Поняття й види стадій вчинення злочину 

2. Готування до злочину. Відмежування готування до злочину від вияву наміру 

3. Замах на злочин та його види 

4. Замах на непридатний предмет і замах непридатними засобами 

5. Підстави та межі кримінальної відповідальності за попередню злочинну діяльність. 



6. Добровільна відмова від вчинення злочину та її відмінністьвід дієвого каяття. 

Тема 11. Співучасть у злочині.  

1. Поняття та ознаки співучасті у злочині. 

2. Види співучасників.  

3. Форми співучасті. 

4. Теорії співучасті у кримінальному праві. 

5. Підстави та межі відповідальності співучасників. Ексцес виконавця. 

6. Добровільна відмова співучасників від вчинення злочину.Причетність до злочину. 

Тема 12. Множинність злочинів 

1. Одиничний злочин та його види 

2. Поняття множинності злочинів. Кількісні та якісні ознаки множинності злочинів. 

3. Повторність злочинів. 

4. Сукупність злочинів. 

5. Рецидив злочинів. 

6. Поєднання у поведінці особи кількох форм множинності злочинів. 

7. Кримінально правові наслідки множинності злочинів 

Тема 13. Обставини, що виключають злочинність діяння 

1. Поняття, юридична природа та ознаки обставин, що виключають злочинність діяння 

2. Поняття необхідної оборони та умови її правомірності 

3. Уявна оборона 

4. Затримання особи, що вчинила злочин, та умови його правомірності 

5. Крайня необхідність. Відмінність між необхідною обороною і крайньою необхідністю 

6. Фізичний або психічний примус 

7. Виконання наказу або розпорядження 

8. Діяння, пов’язане з ризиком 

9. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності 

організованої групи чи злочинної організації 

Тема 14. Звільнення від кримінальної відповідальності 

1. Поняття та правові наслідки звільнення від кримінальної відповідальності. 

2. Види звільнення від кримінальної відповідальності. 

3. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям. 

4. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим. 

5. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки. 

6. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з зміною обстановки. 

7. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з закінченням строків давності. 

Тема 15.Поняття та цілі покарання. Види покарання 

1. Поняття та ознаки покарання. 

2. Теорії покарання у науці кримінального права 

3. Мета та функції покарання. 

4. Поняття системи покарання та принципи її побудови. 

5. Класифікація покарання за чинним законодавством та в науці кримінального права. 

6. Основні покарання. 

7. Додаткові покарання. 

8. Покарання, які можуть застосовуватися як основні і як додаткові. 

Тема 16. Призначення покарання 

1. Загальні засади призначення покарання. 



2. Обставини, що пом’якшують покарання. 

3. Обставини, що обтяжують покарання. 

4. Призначення покарання більш м’якого, ніж передбаченого законом. 

5. Призначення покарання за сукупністю злочинів. 

6. Призначення покарання за сукупністю вироків. 

Тема 17. Звільнення від покарання та його відбування 

1. Поняття звільнення від покарання та його відбування. 

2. Звільнення від відбування покарання з випробуванням – його правові наслідки та види. 

3. Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох 

років. 

4. Звільнення від відбування покарання за хворобою. 

5. Звільнення від відбування покарання у зв’язку із закінченням строків давності виконання 

обвинувального вироку. 

6. Звільнення від покарання на підставі закону України про амністію або акта про помилування. 

Тема 18. Судимість 

1. Поняття та правові наслідки судимості. 

2. Строки погашення судимості. 

3. Обчислення строків погашення судимості. 

4. Зняття судимості. 

Тема 19. Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування 

1. Поняття та мета примусових заходів медичного характеру. 

2. Види примусових заходів медичного характеру та їх застосування. 

3. Поняття, мета та порядок застосування примусового лікування. 

Тема 20. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх 

1. Загальні положення кримінальної відповідальності неповнолітніх. 

2. Звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітніх. 

3. Покарання, які застосовуються до неповнолітніх, та їх особливості. 

4. Призначення покарання неповнолітнім. 

5. Звільнення від відбування покарання з випробуванням щодо неповнолітніх. 

6. Звільнення від покарання із застосуванням примусових заходів виховного характеру. 

7. Звільнення від кримінальної відповідальності та відбування покарання неповнолітніх у зв’язку 

із закінченням строків давності. 

8. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання неповнолітніх. 

9. Погашення та зняття судимості щодо неповнолітніх. 

Тема 21. Основні питання Загальної частини кримінального права іноземних держав 

1. Загальна характеристика основних сучасних правових сімей. 

2. Кримінальне право країн романо-германської сім’ї. 

3. Кримінальне право країн загального права. 

4. Кримінальне право мусульманських країн. 

5. Кримінальне право держав Далекого Сходу. 

Тема 22. Заходи кримінально-правового характеру щодо  

юридичних осіб 

1. Підстави для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру. 

2. Юридичні особи, до яких застосовуються заходи кримінально-правового характеру. 

3. Підстави для звільнення юридичної особи від застосування заходів кримінально-правового 

характеру. 

4. Види заходів кримінально-правового характеру, що застосовуються до юридичних осіб. 

5. Загальні правила застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру. 

Модуль 2. Особлива частина 

Тема1.Поняття, система та значення Особливої частини кримінального права 
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1. Поняття і система Особливої частини кримінального права. 

2. Поняття, стадії та техніка кваліфікації злочинів. 

3. Кваліфікація злочинів за об’єктивними ознаками. 

4. Кваліфікація злочинів за суб’єктивними ознаками. 

5. Кваліфікація за сукупністю злочинів та конкуренцією кримінально-правових норм. 

Тема2. Злочини проти основ національної безпеки України 

1. Історія розвитку кримінального законодавства України щодо злочинів проти основ національної 

безпеки України. 

2. Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення 

державної влади. 

3. Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України. 

4. Державна зрада та її відмінність від шпигунства. 

5. Посягання на життя держаного чи громадського діяча. 

6. Диверсія. 

Тема 3.Злочини проти життя та здоров’я особи. 

1. Поняття та кримінально правова характеристика вбивства.Види вбивств та їх характерні ознаки 

2. Поняття та кримінально правова характеристика тілесного ушкодження.Види тілесних 

ушкоджень та їх характерні ознаки 

3. Відмінність умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, від 

умисного вбивства та вбивства через необережність 

4. Відмежування залишення в небезпеці від ненадання допомоги особі, яка перебуває в 

небезпечному для життя стані 

5. Кримінально правова характеристика незаконного проведення аборту 

6. Аналіз юридичних складів злочину «ненадання допомоги хворому медичним працівником» 

7. Аналіз юридичних складів злочину «порушення встановленого законом порядку трансплантації 

органів або тканин людини» 

Тема 4. Злочини проти волі, честі та гідності особи 

1. Загальна характеристика і система злочинів проти волі, честі та гідності особи. 

2. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини 

3. Захоплення заручників 

4. Підміна дитини  

5. Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини  

6. Експлуатація дітей 

Тема 5. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи 

1. Загальна характеристика і система злочинів проти статевої свободи і статевої недоторканності 

особи. 

2. Визначення статевої свободи і статевої недоторканності особи. Значення наведених понять для 

кваліфікації злочинів. 

3. Зґвалтування та його відмінність від насильницького задоволення статевої пристрасті 

неприродним способом. 

4. Примушування до вступу в статевий зв'язок. 

5. Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості. 

6. Розбещення неповнолітніх. 

Тема 6. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і 

громадянина 

1. Загальна характеристика злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод 

людини і громадянина. 



2. Злочини, пов’язані з перешкоджанням здійсненню виборчого права або права брати участь у 

референдумі. 

3. Злочини, пов’язані з порушенням порядку проведення виборів або референдуму. 

4. Злочини, пов’язані з порушенням особистих прав громадян 

5. Злочини, пов’язані з порушенням рівності громадян. 

Тема 7. Злочини проти власності 

1. Загальна характеристика та види злочинів проти власності 

2. Корисливі злочини, пов’язані з оберненням чужого майна на користь винного чи інших осіб 

3. Корисливі злочини, не пов’язані з оберненням чужого майна на користь винного чи інших осіб 

4. Некорисливі посягання на власність 

5. Злочини, що пов’язані з самовільним зайняттям земельної ділянки та самовільним будівництвом 

Тема 8. Злочини у сфері господарської діяльності 

1. Види злочинів у сфері господарської діяльності 

2. Злочини проти порядку обігу грошей, цінних паперів, інших документів. 

3. Злочини проти системи оподаткування 

4. Злочини проти встановленого порядку переміщення предметів через митний кордон України 

5. Злочини проти встановленого порядку зайняття підприємницькою діяльністю та іншою 

господарською діяльністю. 

6. Злочини проти добросовісної конкуренції. 

7. Злочини проти прав та законних інтересів споживачів. 

8. Злочини проти порядку приватизації. 

Тема 9. Злочини проти довкілля 

1. Загальна характеристика, поняття та види злочинів проти довкілля 

2. Злочини проти екологічної безпеки 

3. Злочини, що посягають на встановлений порядок використання землі, її надр 

4. Злочини, що посягають на встановлений порядок використання водних ресурсів та 

атмосферного повітря 

5. Злочини,що посягають на встановлений порядок використання флори та фауни 

Тема 10. Злочини проти громадської безпеки 

1. Види та загальна характеристика злочинів проти громадської безпеки 

2. Злочини, пов’язані з діяльністю злочинних організацій 

3. Злочини, пов’язані з тероризмом 

4. Злочини, які порушують правила поводження з предметами, які становлять підвищену 

суспільну небезпеку 

5. Злочини, пов’язані з нападом на об’єкти, на яких є предмети, що становлять підвищену 

небезпеку для оточення. 

6. Злочини, пов’язані з порушенням спеціальних прав 

Тема 11. Злочини проти безпеки виробництва 

1. Загальна характеристика та види злочинів проти безпеки виробництва 

2. Злочинні порушення загальних правил охорни праці 

3. Злочинні порушення правил виконання окремих видів робіт 

Тема 12. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту. 

1. Поняття і види злочинівпроти безпеки руху та експлуатації транспорту 

2. Злочини, що посягають на безпеку руху та експлуатації усіх видів транспорту 

3. Злочини, що посягають на безпеку руху або експлуатації залізничного, водного, повітряного та 

магістрального трубопровідного транспорту 

4.  Злочини, що посягають на безпеку руху та експлуатації автомобільного та міського 

електричного транспорту 



Тема13. Злочини проти громадського порядку та моральності 

1. Аналіз юридичних складів злочину «хуліганство» 

2. Відмежування хуліганства від групового порушення громадського порядку та інших злочинів 

3. Аналіз юридичних складів злочину «масові заворушення» 

4. Аналіз юридичних складів злочину «знищення, руйнування або пошкодження пам’яток – 

об’єктів культурної спадщини та самовільне проведення пошукових робіт на археологічній 

пам’ятці» 

5. Поняття творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, а також порнографічних 

предметів 

6. Аналіз юридичних складів злочину, передбаченого ст.303 КК України 

7. Кримінально-правова характеристика втягнення неповнолітніх у злочинну та інші види 

антигромадської діяльності 

Тема14.Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 

прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення. 

1. Поняття наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів 

2. Аналіз юридичних складів злочину, передбаченого ст.308 КК України 

3. Аналіз юридичних складів злочину «схиляння до вживання наркотичних засобів, психотропних 

речовин або їх аналогів»  (ст.315), його відмежування від спонукання неповнолітніх до 

застосування допінгу (ст.323) та схиляння неповнолітніх до вживання одурманюючих засобів 

(ст.324 КК України) 

4. Поняття отруйних і сильнодіючих речовин, а також мікробіологічних та інших біологічних 

агентів чи токсинів 

5. Аналіз юридичного складу злочину «порушення правил боротьби з епідеміями» 

Тема15.Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, 

забезпечення призову та мобілізації 

1. Поняття і види злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканості 

державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації. 

2. Злочини проти встановленого режиму державної таємниці і конфіденційної 

інформації, яка є власністю держави. 

3. Злочини проти порядку перетинання державного кордону України і безпеки 

міжнародних польотів. 

4. Злочини проти порядку компенсування збройних сил та інших військових 

формувань, а також ведення військового обліку і підготовки 

військовозобов’язаних. 

5. Злочини проти порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають 

державному експортному контролю. 

Тема 16. Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування та об’єднань громадян 

1. Загальна характеристика злочинів проти авторитету органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян. 

2. Злочини у сфері використання державних символів. 

3. Злочини, пов’язані з перешкоджанням діяльності організацій та об’єднань 

громадян. 

4. Злочини проти представників влади, органів місцевого самоврядування, 

працівників правоохоронних органів, членів громадських формувань. 

5. Злочини у сфері використання документів і засобів отримання інформації. 

6. Інші злочини проти авторитету держави, органів місцевого самоврядування та 

діяльності об’єднань громадян. 

Тема 17. Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), 

систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку 



1. Загальна характеристика злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних 

машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку. 

2. Кримінально-правова характеристика несанкціонованого втручання в роботу 

електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, 

комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку. 

3. Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи 

технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут: характеристика складу злочину. 

4. Кримінально-правова характеристика несанкціонованих дій з інформацією, яка 

обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих 

системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені 

особою, яка має право доступу до неї. Особливості суб’єкта злочину. 

5. Порушення правил експлуатації електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), 

автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку або порядку чи 

правил захисту інформації, яка в них обробляється. 

Тема 18. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з 

наданням публічних послуг 

1. Кримінально правова характеристика службових злочинів.Поняття службової особи 

2. Аналіз юридичних складів злочину «зловживання владою або службовим становищем»; 

відмінність цього злочину від перевищення влади або службових повноважень 

3. Аналіз юридичних складів злочину «службове підроблення». Відмінність підроблення 

матеріального від інтелектуального 

4. Аналіз юридичних складів злочину «службова недбалість» 

5. Аналіз юридичних складів злочину «одержання, пропозиція або давання хабара» 

6. Кримінально-правова характеристика зловживання повноваженнями та перевищення 

повноважень службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-

правової форми 

7. Кримінально-правова характеристика зловживання повноваженнями особами, які надають 

публічні послуги. 

Тема19. Злочини проти правосуддя. 

1. Загальна характеристика та види злочинів проти правосуддя 

2. Кримінально правова характеристика притягнення завідомо невинного до кримінальної 

відповідальності 

3. Кримінально правова характеристика втручання в діяльність судових органів (ст.376), 

відмежування цього злочину від погрози або насильства щодо судді, народного засідателя чи 

присяжного (ст.377 КК України) 

4. Кримінально правова характеристика злісної непокори вимогам адміністрації виправної 

установи 

5. Аналіз юридичного складу злочину «порушення правил адміністративного нагляду» 

6. Кримінально правова характеристика приховування злочину; відмінність цього злочину від 

співучасті у злочині 

7. Аналіз складу злочину «посягання на життя захисника чи представника особи у зв’язку з 

діяльністю, пов’язаною з наданням правової допомоги». 

Тема 20. Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. 

1. Загальна характеристика і види злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного 

правопорядку 

2. Особливості об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст.436 КК України 

3. Поняття агресивної війни та агресивних воєнних дій 

4. Аналіз юридичних складів злочину «порушення законів та звичаїв війни» 

5. Поняття зброї масового знищення (статті 439 та 440 КК України) 

6. Аналіз юридичних складів злочинів «екоцид» та «геноцид» 

7. Аналіз юридичного складу злочину «посягання на життя представника іноземної держави» 



8. Кримінально правова характеристика злочинів проти осіб та установ, що мають міжнародний 

захист 

9. Аналіз юридичних складів злочину «піратство» та «найманство» 

 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД 1 Здобувач здатен вільно користуватися нормативним матеріалом з тем курсу та 

застосовувати його у конкретних ситуаціях 

РНД 2 Здобувач здатен аналізувати та застосовувати норми кримінального права 

РНД 3  Здобувач здатен застосовувати зразки документів, пов’язаних з кримінально-

правовою кваліфікацією у практичній діяльності для вирішення правових 

питань 

РНД 4 Здобувач здатен аналізувати конкретні випадки з практики застосування 

кримінального законодавства і змодельованих ситуацій 

РНД 5 Здобувач володіє навичками розв’язувати теоретичні та практичні завдання з 

кримінального права 

РНД 6 Здобувач демонструє здатність до комунікації в усній та письмовій формах 

державною мовою для вирішення конкретних питань юридичного характеру у 

своїй професійній практичній діяльності 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН2 Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних 

правових інститутів і норм фундаментальних галузей права. 

РН4 Сучасних інформаційних систем доступу до публічної інформації. 

РН17 Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати 

юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки. 

РН18 Готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до 

правового висновку зробленого у різних правових ситуаціях. 

РН19 Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів 

клієнтів у різних правових ситуаціях. 

РН24 Здатність виконувати роботу в команді, включаючи здатність взаємодії із 

колегами та виконання обов’язкової роботи в установлені терміни. 

РН31 Здатність до самостійної роботи та самостійного прийняття рішень, здатність 

нести відповідальність за їх реалізацію 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Модуль 1. Загальна частина кримінального права 
Тема 1:Поняття та загальна характеристика кримінального права України як окремої галузі права. 



Тема 2:Кримінальний кодекс та інші джерела кримінального права України 

Тема 3: Поняття злочину та класифікація злочинів 

Тема 4 Кримінальна відповідальність 

Тема 5: Склад злочину та його види 

Тема 6: Об’єкт злочину 

Тема 7: Об’єктивна сторона складу злочину 

Тема 8 :Суб’єкт злочину 

Тема 9 :Суб’єктивна сторона складу злочину 

Тема 10: Стадії вчинення злочину 

Тема 11: Співучасть у злочині 

Тема 12: Множинність злочинів 

Тема 13:Обставини, що виключають злочинність діяння 

Тема 14:Звільнення від кримінальної відповідальності 

Тема 15:Поняття та цілі покарання. Види покарання 

Тема 16: Призначення покарання 

Тема 17: Звільнення від покарання та його відбування 

Тема 18: Судимість 

Тема 19: Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування 

Тема 20:Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх 

Тема 21: Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб 

Модуль 2. Особлива частина Кримінального права. 

Тема 22: Поняття, система та значення Особливої частини кримінального права 

Тема 23: Злочини проти основ національної безпеки України  

Тема 24: Злочини проти життя та здоров’я особи 

Тема 25 :Злочини проти волі, честі та гідності особи 

Тема 26 :Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи 

Тема 27: Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і 

громадянина  

Тема 28:Злочини проти власності 

Тема 29:Злочини у сфері господарської діяльності 

Тема 30:Злочини проти довкілля 

Тема 31:Злочини проти громадської безпеки 

Тема 32:Злочини проти безпеки виробництва 

Тема 33: Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту 

Тема 34: Злочини проти громадського порядку та моральності 

Тема 35:Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 

прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення 

Тема 36: Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, 

забезпечення призову та мобілізації  

Тема 37: Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та 

об’єднань громадян 

Тема 38: Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем 

та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку 

Тема 39: Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням 

публічних послуг 

Тема 40: Злочини проти правосуддя 

Тема 41 :Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) 

Тема 42:Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 



– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного характеру; 

– розрахункова робота; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання (кейси). 

НД 2. Самостійна робота 

8. Методи викладання, навчання 

МН1. інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації з використанням 

мультимедійного обладнання); 

МН2. практичні заняття (навчальні дискусії, мозковий штурм, розв’язок ситуаційних вправ 

(кейсів));  

МН3. самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах).  

Лекції надають здобувачам основний теоретичний матеріал з питань кримінального права, що є 

основою для самостійного навчання, а також сприяють розвитку у здобувачів вищої освіти 

здатності до узагальнення та критичного мислення через участь в дискусіях. Лекції доповнюються 

практичними заняттями, що надають здобувачам вищої освіти можливість застосовувати 

теоретичні знання на реальних прикладах. Практичні заняття сконструйовані з застосуванням 

методів практико-орієнтованого навчання, і передбачають розв’язок здобувачами вищої освіти 

кейсів на основі можливих реальних ситуацій. Самостійне навчання сприяє підготовці до лекцій, 

практичних занять, а також роботи індивідуально та в невеликих групах для підготовки 

презентацій, що будуть представлені іншим групам, та для виконання індивідуальних та групових 

ситуаційних вправ на практичних заняттях, участі в них тощо. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання 

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

A ВІДМІННО 5 (відмінно) 90-100 

B 
ДОБРЕ 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно) 

64-73 

E 60-63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – можливе 

складання заходу підсумкового 

семестрового контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 

F НЕЗАДОВІЛЬНО – до заходу 

підсумкового семестрового 

контролю не допускається, 

необхідний повторний курс з 

навчальної дисципліни 

1-34 

 

9. Методи оцінювання 

Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною «Кримінальне право» - екзамен. 

15. Форми поточного контролю під час навчальних занять: тестування, контрольна робота, захист 

результатів виконання індивідуальних робіт (кейсів), аналітично-розрахункова робота, опитування 

тощо. 

16. Розподіл балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни «Кримінальне 



право», наведено в таблиці 4. 

Таблиця 4 

Форми контролю результатів навчання студентів  

за навчальною дисципліною «Кримінальне право» 

Поточне тестування та самостійна робота 

Е
к
за

м
ен

 

С
у
м

а  

Змістовий  

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

  

25 25   50 100 
 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.8 Засоби навчання ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп'ютери, комп’ютерні системи та мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2 Інформаційне та навчально-

методичне забезпечення 

екомендована література 

Загальна частина 

1. Конституція України //Відомості Верховної 

Ради України.- 1996.- № 30. –Ст.141. 

2. Кримінальний кодекс України: чинне 

законодавство зі змінами та допов. Станом на 

27 верес. 2011 р.: (ОФІЦ. ТЕКСТ). – К.: 

ПАЛИВОДА А.В., 2011. – 216 с. 

3. Постанови Пленуму Верховного Суду 

України у кримінальних справах (1973–2004) 

/ [за заг. Ред. В. Т. Маляренка]. – [Офіційне 

вид.]. – К. : Концерн «Видавничий Дім «Ін 

Юре», 2004. – 335 с. 

4. Кримінальний кодекс України: Науково-

практичний коментар у 2-х томах / За заг. 

ред. В.Я.Тація, В.П. Пшонки, В.І.Борисова, 

В.І. Тютюгіна. – Харків: Вид. «Право», 2013. 

– І т. – 376 с. 

5. Діордіца І.В.Кримінальне право 

України:посібник для підготовки до 

іспитів/І.В. Діордіца.-Київ:Ліпкан 

О.С.,2010.-288 с. 

6. Кримінальне право України. Загальна 

частина:підручник/за ред. Проф. В.В. 

Сташиса, В.Я. Тація.-4-те вид., преробл. та 

допов.-Харків:Право,2010.-456 с. 

7. Кримінальне право України. Особлива 

частина:підручник/за ред. Проф. В,В. 

Сташиса, В.Я. Тація.-4-те вид., переробл. та 

допов.-Харків:Право,2010.-608 с. 

8. Кримінальне право України. Загальна 

частина:[підручник]/В.К. Гіжевський, М.О. 

Ліненко, І.І. Митрофанов.-Київ:Атіка,2012.-

708 с. 



9. Кримінальне право України. 

Практикум:навчальний посібник/за ред. 

Проф. С. С. Яценка.-Вид. 3-тє, перероб. та 

доп.–Київ:Правова єдність,2010.-640 с. 

10. Козаченко О. Кримінально-правові заходи: 

культуро-антропологічна концепція / О. 

Козаченко // Право України. – 2013. – № 1-2. 

– С. 351-357. 

11. Колб О., Пришко І. Деякі аспекти правового 

статусу засуджених до позбавлення волі / О. 

Колб, І. Пришко // Вісник прокуратури. – 

2012. – № 7. – С. 24-31. 
 

Особлива частина 
 

1. Конституція України //Відомості Верховної Ради 

України.- 1996.- № 30. –Ст.141. 

2. Кримінальний кодекс України// Відомості 

Верховної Ради України,- 2001.-№25-26.-ст.131 

3. Кримінально-виконавчий кодекс України: Станом 

на 28 січня 2013. – Харків: Вид. «Право», 2013. – 88 

с. 

4. Про Військову службу правопорядку у Збройних 

Силах України: Закон України від  7 березня 2002 

року N 3099-III // Відомості Верховної Ради України. 

– 2002. - №32. – Ст.225. 

5. Про державний захист працівників суду і 

правоохоронних органів: Закон України  від  23 

грудня 1993 року N 3781-XII // Відомості Верховної 

Ради України. – 1994. - №11. – Ст.50. 

6. Про державний кордон України: Закон України 

від 4 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради 

України. -1991. -№ 51. 

7. Про дорожній рух: Закон України від 30 червня 

1993р. //Відомості Верховної Ради України. - 1993. - 

№31. - Ст.338.  

8. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у 

кримінальному судочинстві: Закон України від 23 

грудня 1993 р. //Відомості Верховної Ради України. -

1994. - №11. - Ст.51. 

9. Про загальний військовий обов'язок і військову 

службу: Закон України від 16 листопада 1999 р.// 

Відомості Верховної Ради України. -1999. - № 33. – ст. 

270. 

10. Про залізничний транспорт: Закон України від 14 

травня 1996р. //Відомості Верховної Ради. - 1996. - № 40. – 

ст.183. 

11. Про заходи протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів та зловживанню ними: Закон України 

від 15 лютого 1995 р. // Відомості Верховної Ради 

України.-1995.-№ 10. – Ст.62. 

http://pravoua.com.ua/ua/store/pravoukr/pravukr_2013_1-2/Kozachenko_1-2/
http://pravoua.com.ua/ua/store/pravoukr/pravukr_2013_1-2/Kozachenko_1-2/


12. Про збройні сили України: Закон України від 6 

грудня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України 

(ВВР), 1992, № 9, ст.108 

13. Про лікарські засоби: Закон України від 4 

квітня 1996 р. // Відомості Верховної Ради 

України. - 1996. - № 22. - Ст. 86. 

14. Про міліцію: Закон України  від 20 грудня 1990 

року // Відомості Верховної Ради України, 1991, №4, 

Ст.20. 

15. Про наркотичні засоби, психотропні речовини 

і прекурсори: Закон України від 15 лютого 

1995р.// Відомості Верховної Ради України. -1995. 

- № 10- Ст. 60. 

16. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон 

України  від 18 лютого 1992 року N 2135-XII // 

Відомості Верховної Ради України. – 1992. - №22. – 

Ст.303. 

17. Про організаційно-правові основи боротьби з 

організованою злочинністю: Закон України від 30 

червня 1993 року № 3341-XII // Відомості Верховної 

Ради України,  1993, № 35, ст.358 

18. Про охорону культурної спадщини: Закон України від 8 

червня 2000 р.// Відомості Верховної Ради України. – 2000. - 

№ 39. – Ст. 333. 

19. Про прокуратуру: Закон України від 5.11.1991 р. 

// Вiдомостi Верховної Ради України.-1991. - № 53. - 

Ст. 793. 

20. Про судоустрій і статус суддів: Закон України 

від  7.07.2010 року № 2453-VII // Відомості 

Верховної Ради України, 2010, № 41-42, № 43, N 44-

45, ст.529 

21. Про транспорт: Закон України від 26 вересня 

1994 р. // Відомості Верховної Ради -1994. - № 51, ст. 

446. 

22. Збірник постанов Пленуму Верховного Суду 

України з кримінальних справ (1973-2012 роки) 

станом на 1 червня 2013 року / Упорядники: 

Ю.М. Грошевий, О.В. Капліна, В.І. Тютюгін. – 

Харків: Вид. «Право», 2013. – 456 с. 

23. Заславська М.Г. Неналежне виконання обов’язків 

щодо охорони життя та здоров’я дітей: соціальна 

обумовленість і склад злочину. Монографія. – 

Харків: Вид. «Право», 2013. – 216 с. 

24. Кирилко В.М. Практичний посібник з кримінального 

права України. – Харків, 2010, ФІНН – 720 с. 

25. Кримінальне право України (Особлива частина): 

навч.-метод. посібник для самостійної роботи та 

практичних занять. Для студентів ІІІ курсу / уклад.: 

Г.М. Анісімов, А.О. Байда, В.І. Борисов та ін. – 2-ге 

вид., переробл. та допов. – Харків: Вид. «Право», 

2012. – 136 с. 

 



13. Інформаційні ресурси 
 

1. www.president.gov.ua 

2. www.kmu.gov.ua 

3. www.iportal.rada.gov.ua 

4. www.scourt.gov.ua 

5. www.mvs.gov.ua 

6. www.gp.gov.ua 

7. www.zakon2.rada.gov.ua 

8. www.nbuv.gov.ua 

9. www.pravoznavec.com.ua 

10. www.allpravo.ru 

11. www.law.edu.ru 

12. www.uazakon.com 

13. www.pravo.prostir.ua 

 

 

 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ТРУДОВЕ ПРАВО» 

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Трудове право 

Повна офіційна назва закладу вищої освіти ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного підрозділу Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра права і соціально-гуманітарних 

дисциплін 

Розробник Фоменко В.М., старший викладач кафедри 

права і соціально-гуманітарних дисциплін 

Рівень вищої освіти Перший рівень вищої освіти, НРК – 7 рівень, 

QF-LLL – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл 

Семестр вивчення навчальної дисципліни 15 тижнів протягом 4-го семестру 

Обсяг навчальної дисципліни 

 

 

Обсяг дисципліни становить 6 кредитів ЄКТС, 

180 годин, з яких 60 годин становить контактна 

робота з викладачем (30 годин лекцій, 30 годин 

практичних занять), 2 години - підготовка та 

захист індивідуального науково-дослідного 

завдання: підготовка реферату та презентації на 

задану тему, 115 годин становить самостійна 

робота, атестація: екзамен 

Мова викладання Українською мовою 

Викладач Фоменко В.М., старший викладач кафедри 

права і соціально-гуманітарних дисциплін 

http://www.president.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.iportal.rada.gov.ua/
http://www.mvs.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.pravoznavec.com.ua/
http://www.allpravo.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.pravo.prostir.ua/


2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни Обов’язкова навчальна дисципліна для 

освітньої програми «Право» 

Передумови для вивчення дисципліни Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є оволодіння студентами науково-теоретичними та практичними 

знаннями про механізми правового регулювання трудових правовідносин, відносин зайнятості та 

працевлаштування, стійкими навиками застосування прийомів та засобів юридичної техніки у сфері 

трудових правовідносин, тлумачення та застосування норм трудового законодавства. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Загальні засади трудового права 

 

Тема 1.1. Загальна характеристика трудового права 

Поняття трудового права як галузі права. Місце трудового права в системі права України. 

Співвідношення трудового права за галузями публічного та приватного права. Предмет 

регулювання трудового права. Функції трудового права. Особливості методів правового 

регулювання трудових відносин. Система трудового права як галузі права. Принципи трудового 

права. Властивості та зміст принципів трудового права. Реалізація загальних принципів права в 

рамках трудових правовідносин. Співвідношення загальних та галузевих принципів трудового 

права. Вплив міжнародного та європейського права на систему спеціальних принципів трудового 

права України. 

 

Тема 1.2. Джерела трудового права 

Поняття та ознаки джерел трудового права. Класифікація джерел трудового права за юридичною 

силою, видавцем та сферою застосування. Дія джерел трудового права у часі, просторі та за колом 

осіб. Конституція України в системі джерел трудового права. Міжнародно-правові акти в системі 

джерел трудового права. Спеціальні трудові міжнародні договори. Конвенції та рекомендації 

Міжнародної організації праці як джерела трудового права України. Законодавчі акти в системі 

джерел трудового права. Співвідношення Кодексу законів про працю України та спеціальних 

законів у сфері трудових правовідносин. Перспективи розробки та запровадження нового 

Трудового кодексу України. Підзаконні нормативно-правові акти в системі джерел трудового права 

України. Вплив судової практики на розвиток трудового права України. Локальні та партнерські 

правові акти в системі джерел трудового права. Колективні договори та угоди в системі джерел 

трудового права. 

 

Тема 1.3. Трудові правовідносини 

Поняття та правова природа трудових правовідносин. Загальні та спеціальні ознаки трудових 

правовідносин. Структура трудових правовідносин. Організаційний, майновий та особистий 

компоненти структури трудових правовідносин. Поняття сторін та інших учасників трудових 

правовідносин. Умови набуття трудової правосуб’єктності працівником. Обсяг трудової 

правосуб’єктності працівника. Мінімальний вік прийняття на роботу. Зміст трудових 



правовідносин. Основні трудові права та обов’язки працівника. Трудові права та обов’язки 

роботодавця. Особливості трудових правовідносин з іноземним елементом. Види трудових 

правовідносин, ускладнених іноземним елементом. Трудові правовідносини за участю громадян 

України, що працюють за кордоном, на які поширюється законодавство України. Категорії 

іноземних працівників, яким не потрібний дозвіл на працевлаштування. 

 

Тема 1.4. Колективні трудові правовідносини 

Поняття трудового колективу. Принципи правового регулювання діяльності трудового колективу. 

Загальні та спеціальні повноваження трудового колективу. Повноваження трудового колективу, що 

виходять за межі трудових правовідносин. Форми реалізації повноважень трудового колективу. 

Безпосередня реалізація повноважень трудового колективу. Проведення загальних зборів та 

конференції трудового колективу. Особливості правового статусу конференції трудового колективу 

вищого навчального закладу. Професійні спілки як суб’єкти трудового права. Види профспілок та 

профспілкових організацій. Основні функції профспілок. Типи та зміст повноважень профспілки. 

Погоджувальні, рекомендаційні та контрольні повноваження профспілок. Поняття та правова 

природа колективного договору. Місце колективних договорів в системі соціального діалогу. 

Принципи соціального діалогу та їх вплив на колективні трудові правовідносини. Види та рівні 

укладання колективних договорів (угод). Сторони колективного договору (угоду). Зміст 

колективного договору. Інформаційні, нормативні та зобов’язальні положення колективного 

договору. Порядок укладання та виконання колективного договору. Реєстрація колективних 

договорів та угод. Контроль за виконанням колективних договорів та угод. 

Тема 1.5. Правове регулювання зайнятості та працевлаштування 

Правові засади державного управління у сфері зайнятості та працевлаштування. Поняття та види 

зайнятості. Повна, неповна та продуктивна зайнятість. принципи державної політики у сфері 

зайнятості. Права ТА обов’язки особи у сфері зайнятості. Категорії громадян, що мають додаткові 

гарантії у сфері зайнятості. Самозайнята діяльність особи та самостійний пошук особою роботи. 

Державне сприяння зайнятості. Професійна орієнтація і професійне навчання. Послуги з 

посередництва у працевлаштуванні. Органи державної виконавчої влади у сфері зайнятості. Заходи 

сприяння зайнятості. Правовий статус безробітних та громадян, які шукають роботу. Категорії 

громадян за ознакою зайнятості. Правовий статус безробітних та осіб, що шукають роботу. Права 

та обов’язки зареєстрованих безробітних. Поняття та критерії підходящої роботи. Критерії 

непідходящої роботи. Реєстрація безробітних та облік громадян, які шукають роботу. Підстави для 

зняття безробітних з реєстрації. Випадки порушення законодавства про зайнятість, що є підставою 

для припинення реєстрації безробітного. Соціальне забезпечення безробітних. Види соціального 

забезпечення безробітних. Умови та строки виплати допомоги по безробіттю. Розмір допомоги по 

безробіттю застрахованим особам. Обмеження розміру допомоги по безробіттю 

 

Змістовий модуль 2. Правове регулювання реалізації права на працю 
 

Тема 2.1. Трудовий договір. Прийняття на роботу 

Поняття та правова природи трудового договору. Специфічні риси трудового договору. Підстави 

укладення трудового договору. Підстави укладення трудового договору, визначені законодавством 

чи установчими документами роботодавця. Класифікація трудових договорів за формою укладання 

та строком дії. Особливі види трудових договорів. Зміст та форма трудового договору. Титульні, 

обов’язкові та факультативні умови трудового договору. Недійсність положень трудового 

договору. Випадки обов’язковості письмової форми трудового договору. Укладення трудового 

договору та прийняття на роботу. Документи, що подаються при прийнятті на роботу. Документи 

та відомості, що забороняється вимагати при прийнятті на роботу. Обмеження при прийнятті на 

роботу. Обов’язки роботодавця при прийнятті працівника на роботу. Випробування при прийнятті 

на роботу. Правові наслідки випробування при прийнятті на роботу. Строки випробування при 

прийнятті на роботу. Категорії працівників, щодо яких не допускається встановлення 

випробування. 



 

Тема 2.2. Зміна та припинення трудових відносин 

Поняття та види зміни умов трудового договору Зміна умов трудового договору. Поняття та 

підстави Переведення на іншу роботу за згодою працівника та без згоди працівника. Умови 

переведення при простої. Умови переведення для відвернення або ліквідації наслідків стихійного 

лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій, а також інших обставин, які ставлять або можуть 

поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей. Категорії працівників, переведення 

яких без їх згоди не допускається. Умови переміщення на інше робоче місце. Загальний механізм 

зміни істотних умов праці. Підстави припинення трудового договору Припинення та розірвання 

трудового договору. Умови правомірності припинення трудового договору Підстави припинення 

трудового договору за спільною ініціативою сторін, ініціативою працівника, роботодавця та третьої 

сторони. Механізм звільнення з ініціативи працівника. Загальні підстави розірвання трудового 

договору з ініціативи роботодавця. Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи 

роботодавця. Вихідна допомога при звільненні. Звільнення у зв’язку із змінами в організації 

виробництва і праці. Основні зміни в організації виробництва і праці: ліквідація, реорганізація, 

банкрутство, скорочення чисельності працівників, скорочення штату працівників. Процедура 

звільнення у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці. Переважне право на залишення 

на роботі у випадку звільнення у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці. Категорії 

працівників, яким надається переважне право на залишення на роботі. Повноваження 

профспілкових органів при вирішенні питань про звільнення. Надання згоди на звільнення 

працівника. Висунення вимоги про звільнення керівника підприємства. Випадки, в яких надання 

профспілкою згоди на звільнення є обов’язковим. Випадки, в яких звільнюється без попередньої 

згоди профспілки. Відсторонення від роботи. Порядок відсторонення від роботи. Загальні підстави 

відсторонення від роботи. Порядок відсторонення державних службовців. Випадки проведення 

службового розслідування щодо державних службовців. 

 

Тема 2.3. Робочий час 

Поняття та структура робочого часу. Робочий час нормальної тривалості, скорочений та неповний 

робочий час. Встановлення неповного робочого часу за згодою сторін, в односторонньому порядку 

з ініціативи роботодавця, в порядку зміни істотних умов праці, на вимогу працівника. Категорії 

працівників, на вимогу яких може бути встановлений неповний робочий день. Скорочений робочий 

час. Режим робочого часу. Поденний та підсумований облік робочого часу. Умови встановлення 

(зміни) тривалості робочого тижня. Спеціальні режими робочого часу. Ненормований робочий 

день; поділ робочого дня на частини; гнучкий графік роботи; робота змінами; вахтовий метод 

роботи. Умови застосування ненормованого робочого дня. Умови застосування поділу робочого 

дня на частини. Елементи гнучкого графіку роботи. Умови застосування роботи змінами. Категорії 

працівників, яких забороняється залучати до роботи вахтовим методом. Умови застосування 

вахтового методу роботи. Режим роботи у нічний час та вихідні дні. Надурочні роботи. Випадки 

проведення надурочних робіт. Умови проведення надурочних робіт. Категорії працівників, що не 

можуть залучатися до надурочних робіт. 

 

Тема 2.4.Час відпочинку 

Поняття та види часу відпочинку. Загальний режим перерви протягом робочого дня. Режим 

додаткової перерви для годування грудних дітей. Загальний режим вихідних днів. Святкові та 

неробочі дні. Поняття та види відпусток. Гарантії права на відпустку. Реалізація права на відпустку 

у випадку звільнення. Щорічні відпустки: основні звичайної та подовженої тривалості, додаткові за 

роботу із шкідливими та важкими умовами праці, за особливий характер праці, для окремих 

категорій працівників, визначених законом. Подовжена тривалість щорічної відпустки. Засади 

надання щорічних відпусток. Пільги при наданні щорічних відпусток. Надання щорічні відпустки 

повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи надаються та за 

бажанням працівника в зручний для нього час надаються. Спеціальні умови надання щорічних 

відпусток. Соціальні відпустки та відпустки без збереження заробітної плати. Оплата відпусток. 



Перенесення, поділ та відкликання із відпустки. Загальні засади оплати відпусток. Оплата відпусток 

у випадку звільнення. Підстави звільнення, при яких не провадиться перерахунок за використану 

відпустку. Умови поділу та відкликання з відпустки. Загальні засади перенесення відпусток. 

 

Тема 2.5. Оплата праці 

Поняття та методи правового регулювання оплати праці. Функції заробітної плати. Основні 

принципи організації оплати праці. Методи правового регулювання оплаті праці. Державне, 

договірне (колективно-договірне, індивідуально-договірне) регулювання оплати праці. Форми 

державного регулювання оплати праці. Структура заробітної плати. Основна заробітна плата, 

додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати. Нормування праці. Види 

норм праці. Загальний механізм нормування праці. Основні нормативи праці: норма часу; норма 

виробітку; норма обслуговування; норма управління; норма чисельності; нормоване завдання. 

Умови застосування базових норм праці. Системи оплати праці. Тарифна система оплати праці. 

Почасова система оплати праці. Відрядна система оплати праці. Основні елементи тарифної 

системи оплати праці. Тарифна сітка. Схема посадових окладів. Гарантійні та компенсаційні 

виплати. Виплата заробітної плати. Загальні засади виплати заробітної плати. Форми виплати 

заробітної плати (готівкова, натуральна, безготівкова). Загальні засади відрахування із заробітної 

плати. Індексація заробітної плати. Компенсація заробітної плати. Механізм індексації та 

компенсації заробітної плати. 

 

Змістовий модуль 3. Правове регулювання окремих видів трудових правовідносин 

 

Тема 3.1. Охорона праці 

Принципи охорони праці. Основні форми забезпечення охорони праці. Обов’язки роботодавця у 

сфері охорони праці. Обов’язки працівника у сфері охорони праці. Організація охорони праці на 

підприємстві, в установі, організації. Система заходів з управління охороною праці на підприємстві. 

Органи з охорони праці на підприємстві. Служба охорони праці. Комісія з питань охорони праці. 

Організаційні форми служби охорони праці. Повноваження служби охорони праці. Основні заходи 

з охорони праці на підприємстві. Загальні гарантії права на охорону праці. Гарантії права на 

охорону праці під час укладання трудового договору. Гарантії права на охорону праці під час 

роботи. Гарантії прав працівників з важкими та шкідливим умовами праці. Спеціальні гарантії 

права на охорону праці. Заходи охорони праці жінок; заходи охорони праці неповнолітніх; заходи 

охорони праці інвалідів. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань. Нещасні випадки та професійні захворювання, що підлягають розслідуванню та 

обліку. Загальна процедура дій у разі нещасного випадку. Повноваження комісії з розслідування 

нещасних випадків на виробництві. Основні види виплат Фонду соцстраху у разі нещасного 

випадку (професійного захворювання). 

 

Тема 3.2. Трудова дисципліна та внутрішній трудовий розпорядок 

Поняття трудової дисципліни. Співвідношення понять «трудова дисципліна» та «дисципліна 

праці». Функції норм права, що визначають зміст трудової дисципліни. Засоби забезпечення 

трудової дисципліни. Основні методи забезпечення трудової дисципліни. Внутрішній трудовий 

розпорядок. Учасники відносин внутрішнього трудового розпорядку. Рівні регулювання 

внутрішнього трудового розпорядку. Загальна структура Правил внутрішнього трудового 

розпорядку. Процедура прийняття Правил внутрішнього трудового розпорядку. Заходи заохочення 

працівників. Рівні правового регулювання заходів заохочення працівників: локальний, нормативно-

правовий. Порядок прийняття рішення про застосування заходів заохочення. Основні види 

заохочень працівників: моральні, матеріальні, організаційні. 

 

Тема 3.3 Відповідальність у трудовому праві 

Загальні засади відповідальності у трудовому праві. Правові наслідки відхилення від нормального 

перебігу трудових правовідносин. Поняття та ознаки трудового правопорушення. Теоретичні 



підходи до розуміння сутності трудового правопорушення. Юридичні наслідки трудового 

правопорушення. Співвідношення дисциплінарної та матеріальної відповідальності. 

Дисциплінарна відповідальність. Система дисциплінарної відповідальності та дисциплінарних 

стягнень. Загальні підстави застосування звільнення в якості дисциплінарного стягнення. Додаткові 

підстави застосування звільнення в якості дисциплінарного стягнення. Загальна процедура 

притягнення до дисциплінарної відповідальності. Правові наслідки накладення дисциплінарного 

стягнення. Види матеріальної відповідальності. Обставини, що виключають матеріальну 

відповідальність працівника. Способи реалізації матеріальної відповідальності працівників. 

Випадки повної матеріальної відповідальності. Підстави укладення договору про повну 

матеріальну відповідальність. Умови застосування колективної (бригадної) матеріальної 

відповідальності. Порядок реалізації матеріальної відповідальності працівників. Особливості 

матеріальної відповідальності роботодавця за шкоду, заподіяну працівнику. Причини втрати 

заробітку, що підлягає відшкодуванню роботодавцем. 

Тема 3.4. Порядок вирішення індивідуальних трудових спорів 

Поняття та ознаки трудового спору. Причини виникнення трудових спорів. Правова природа та 

система вирішення трудових спорів. Предмет індивідуального трудового спору. Класифікація 

трудових спорів. Основні способи вирішення індивідуальних трудових спорів. Організація 

діяльності комісії по трудових спорах. Загальні засади створення КТС. Порядок розгляду 

індивідуальних трудових спорів комісією з трудових спорів. Процедура розгляду спору в КТС. 

Умови звернення до КТС. Загальні засади розгляду спору в КТС. Зміст рішення КТС. Зміст 

посвідчення КТС. Судовий розгляд індивідуальних трудових спорів. Компетенція місцевих судів з 

розгляду трудових спорів. Трудові спори, що підлягають безпосередньому розглядові у місцевих 

судах. Трудові спори про прийняття на роботу, що підлягають безпосередньому розглядові у 

місцевих судах. Строки звернення до суду у трудових спорах. Правила обчислення строків у 

трудових спорах. 

 

Тема 3.5. Порядок вирішення колективних трудових спорів 

Поняття та специфічні ознаки колективного трудового спору (конфлікту). Сторони колективного 

трудового спору (конфлікту): на виробничому, галузевому, територіальному та національному 

рівнях. Основні групи питань, що складають предмет колективного трудового договору. Загальна 

модель колективного трудового спору (конфлікту). Види колективних трудових спорів 

(конфліктів): виробничі галузеві територіальні національні. Формування колективного трудового 

спору (конфлікту). Загальна модель виникнення колективного трудового спору. Формування та 

затвердження вимог працівників. Порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів). 

Органи, що беруть участь у вирішенні колективного трудового спору (конфлікту). Примирна 

комісія. Трудовий арбітраж. Незалежний посередник. Національна служба посередництва і 

примирення. Послідовність вирішення колективних трудових спорів (конфліктів). Процедура 

розгляду колективного трудового спору примирною комісією. Особливості діяльності примирної 

комісії. Процедура розгляду колективного трудового спору трудовим арбітражем. Особливості 

діяльності трудового арбітражу. Юридична сила рішень у колективному трудовому спорі 

(конфлікті). Права та обов’язки сторін колективного трудового спору (конфлікту). Компетенція 

національної Служби посередництва і примирення. Правове регулювання проведення страйку. 

Правова основа права на страйк. Умови застосування страйку. Процедура проведення страйку на 

виробничому рівні. Правові наслідки оголошення страйку. Гарантії для працівників під час страйку. 

Підстави визнання страйку незаконним. Випадки, за яких забороняється проведення страйку. 

Спеціальні обмеження права на страйк. 

 

Тема 3.6. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю 

Поняття та види нагляду і контролю. Державний нагляд і контроль за додержанням законодавства 

про працю. Громадський контроль за додержанням законодавства про працю. Відповідальність за 

порушення законодавства про охорону праці. Кримінальна відповідальність за порушення 

законодавства про охорону праці. 



 

Змістовий модуль 4. Міжнародне та європейське трудове право 

 

Тема 4.1. Міжнародне трудове право 

Поняття міжнародного трудового права. Предмет міжнародного трудового права. Суб’єкти 

міжнародного трудового права. Історичні передумови створення Міжнародної організації праці. 

Структура Міжнародної організації праці. Особливості нормотворчої діяльності Міжнародної 

організації праці. Специфіка контрольного механізму МОП. Вплив контрольного механізму МОП 

на розвиток системи міжнародного контролю дотримання прав людини. Участь Міжнародної 

організації праці в системі міжнародно-правового захисту трудящих-мігрантів та членів їх сімей. 

Співвідношення проблеми трудової міграції та принципу заборони будь-якої дискримінації у 

трудових відносинах. Зміст міжнародно-правових актів ООН, спрямованих на захист трудящих-

мігрантів. Характеристика Конвенцій Міжнародної організації праці щодо захисту трудящих 

мігрантів та членів їх сімей. 

 

Тема 4.2. Європейське трудове право 

Місце європейського трудового права в системі права ЄС. Основні етапи розвитку трудового та 

соціального права Євросоюзу. Заборона дискримінації у сфері трудового та соціального права 

Євросоюзу. Групи  норм права ЄС, що стосуються забезпечення недискримінації за ознаками 

расового, етнічного походження; забезпечення недискримінації за ознаками релігії або переконань, 

інвалідності, віку, сексуальної орієнтації; забезпечення рівноправності між жінками та чоловіками 

в професійному житті. Засоби попередження прямої та опосередкованої дискримінації. Засобів 

захисту для осіб, що постраждали від дискримінації. Основні принципи європейського трудового 

права. Принцип віктимізації,  принцип рівності між жінками та чоловіками, принцип рівної оплати 

праці за рівну або рівноцінну роботу, принцип рівного ставлення до жінок та чоловіків у трудових 

відносинах. Регламентація робочого часу та часу відпочинку в праві Європейського Союзу. Право 

працівників на щорічну оплачувану відпустку Права працівників Євросоюзу у разі звільнення 

Захист працівників у випадку банкрутства підприємства. Система гарантійних фондів з оплати 

праці. Захист прав працівників при зміні власника. Захист працівників у випадку колективного 

звільнення. Право працівників Євросоюзу на участь в управлінні підприємством. Інформування, 

консультації та участь працівників в управлінні підприємством. Мінімальні стандарти 

інформування та проведення консультацій. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД 1 Здобувач здатен правильно кваліфікувати трудові правовідносини, відносини 

зайнятості та працевлаштування 

РНД 2 Здобувач здатен тлумачити акти трудового законодавства 

РНД 3 Здобувач здатен застосовувати акти міжнародного права та законодавства 

Європейського Союзу в рамках вітчизняного правового середовища 

РНД 4 Здобувач володіє навичками складати проекти трудових договорів, заяв працівника 

та внутрішніх актів роботодавця з питань організації праці 

РНД 5 Здобувач демонструє здатність до комунікації в усній та письмовій формах 

державною мовою для вирішення конкретних питань юридичного характеру у своїй 

професійній практичній діяльності 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 



РН2 Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових 

інститутів і норм фундаментальних галузей права. 

РН4 Сучасних інформаційних систем доступу до публічної інформації. 

РН17 Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати 

юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки. 

РН18 Готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового 

висновку зробленого у різних правових ситуаціях. 

РН19 Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів 

у різних правових ситуаціях. 

РН24 Здатність виконувати роботу в команді, включаючи здатність взаємодії із колегами 

та виконання обов’язкової роботи в установлені терміни. 

РН31 Здатність до самостійної роботи та самостійного прийняття рішень, здатність нести 

відповідальність за їх реалізацію 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Змістовий модуль 1. Загальні засади трудового права 
Тема 1.1. Загальна характеристика трудового права. Л.1, ПР.1 

Тема 1.2. Джерела трудового права. Л.2, ПР.2 

Тема 1.3. Трудові правовідносини. Л.3, ПР.3 

Тема 1.4. Колективні трудові правовідносини. Л.4, ПР.4 

Тема 1.5. Правове регулювання зайнятості та працевлаштування. Л.5, ПР.5. 

 

Змістовий модуль 2. Правове регулювання реалізації права на працю 
Тема 2.1. Трудовий договір. Прийняття на роботу. Л.6, ПР.6 

Тема 2.2. Зміна та припинення трудових відносин. Л.7, ПР.7 

Тема 2.3. Робочий час. Тема 2.4.Час відпочинку. Л.8, ПР.8 

Тема 2.5. Оплата праці. Л.9, ПР.9 

 

Змістовий модуль 3. Правове регулювання окремих видів трудових правовідносин 

Тема 3.1. Охорона праці. Л.10, ПР.10 

Тема 3.2. Трудова дисципліна та внутрішній трудовий розпорядок. Л.11, ПР.11. 

Тема 3.3 Відповідальність у трудовому праві. Л.12, ПР.12. 

Тема 3.4. Порядок вирішення індивідуальних трудових спорів. Тема 3.5. Порядок вирішення 

колективних трудових спорів. Л.13, ПР.13. 

Тема 3.6. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю. Л.14, ПР.14. 

 

Змістовий модуль 4. Міжнародне та європейське трудове право 

Тема 4.1. Міжнародне трудове право. Тема 4.2. Європейське трудове право. Л.15, ПР.15. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного-оглядового характеру; 

– дискусія, публічний виступ; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання. 



НД 2. Самостійна робота 

8. Методи викладання, навчання 

МН1. інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації з використанням 

мультимедійного обладнання); 

МН2. практичні заняття (навчальні дискусії, мозковий штурм, розв’язок ситуаційних вправ 

(кейсів));  

МН3. самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах).  

Лекції надають здобувачам основний теоретичний матеріал з питань трудового права, що є основою 

для самостійного навчання, а також сприяють розвитку у здобувачів вищої освіти здатності до 

узагальнення та критичного мислення через участь в дискусіях. Лекції доповнюються практичними 

заняттями, що надають здобувачам вищої освіти можливість застосовувати теоретичні знання на 

реальних прикладах. Практичні заняття сконструйовані з застосуванням методів практико-

орієнтованого навчання, і передбачають розв’язок здобувачами вищої освіти кейсів на основі 

можливих реальних ситуацій. Самостійне навчання сприяє підготовці до лекцій, практичних занять, 

а також роботи індивідуально та в невеликих групах для підготовки презентацій, що будуть 

представлені іншим групам, та для виконання індивідуальних та групових ситуаційних вправ на 

практичних заняттях, участі в них тощо. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання 

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

A ВІДМІННО 5 (відмінно) 90-100 

B 
ДОБРЕ 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно) 

64-73 

E 60-63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – можливе 

складання заходу підсумкового 

семестрового контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 

F НЕЗАДОВІЛЬНО – до заходу 

підсумкового семестрового 

контролю не допускається, 

необхідний повторний курс з 

навчальної дисципліни 

1-34 

 

9. Методи оцінювання 



Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною «Трудове право» - екзамен. 

17. Форми поточного контролю під час навчальних занять: тестування, контрольна робота, захист 

результатів виконання індивідуальних робіт, опитування тощо. 

18. Розподіл балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни «Трудове право», 

наведено в таблиці 4. 

Таблиця 4 

Форми контролю результатів навчання студентів  

за навчальною дисципліною «Трудове право» 

 

Робота на 

практичних заняттях 

Контрольна 

робота №1 

 

Контрольна 

робота №2 

 

 

Особова 

справа 

працівника  

 

Екзам

ен  

 

 

Т. 1-15 Т. 1-5 Т. 6-10 Т. 1-15 

20 10 10 20 50 100 

 

 

 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.9 Засоби навчання ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп'ютери, комп’ютерні системи та 

мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2 Інформаційне та навчально-методичне 

забезпечення 

1. Болотіна, Н. Б. Трудове право України [Текст 

] : підручник / Н.Б. Болотіна. – К. : Вікар, 2003. 

– 725 с.  

2.Науково-практичний коментар 

законодавства України про працю [Текст ] : 

наукове видання / В. Г. Ротань, І. В. Зуб, О. Є. 

Сонін. – 15-те вид., переробл. та доп. – К. : 

Алерта, 2013. – 686 с. – ISBN978-617-566-173-

4 

3. Теліпко, В. Е. Трудове право України 

[Електронний ресурс] : навч.посібник / В. Е. 

Теліпко, О. Г. Дутова. – К. : ЦНЛ, 2009. – ел. 

опт. диск. – (Електронні видання). 

4. Трудове право [Текст] : підручник / ред. : В. 

В. Жернаков. – Х. : Право, 2013. – 496 с. – 

ISBN978-966-458-315-9 

5. Трудове право України [Текст ] : підручник / 

Г.І. Чанишевої; Ред. Н.Б. Болотіної. – К. : 

Знання; КОО, 2001. – 564 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 курс 

 
СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО» 

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Господарське право 

Повна офіційна назва закладу вищої освіти ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного підрозділу Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра права і соціально-гуманітарних 

дисциплін 

Розробник Фоменко В.М., старший викладач кафедри 

права і соціально-гуманітарних дисциплін 

Рівень вищої освіти Перший рівень вищої освіти, НРК – 7 рівень, 

QF-LLL – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл 

Семестр вивчення навчальної дисципліни 15 тижнів протягом 5-го семестру 

Обсяг навчальної дисципліни 

 

 

Обсяг дисципліни становить 6 кредитів ЄКТС, 

180 годин, з яких 60 годин становить 

контактна робота з викладачем (30 годин 

лекцій, 30 годин практичних занять), 2 години 

- підготовка та захист індивідуального 

науково-дослідного завдання: підготовка 

реферату та презентації на задану тему, 115 

годин становить самостійна робота, атестація: 

іспит 

Мова викладання Українською мовою 

Викладач Фоменко В.М., старший викладач кафедри 

права і соціально-гуманітарних дисциплін 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни Обов’язкова навчальна дисципліна для 

освітньої програми «Право» 

Передумови для вивчення дисципліни Передумови відсутні 



Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів теоретично і емпірично обґрунтованих 

знань господарського законодавства України, правових основ здійснення господарської діяльності, 

правового регулювання діяльності суб’єктів господарювання, господарських зобов’язань та 

договорів, відповідальності, правове регулювання різних видів господарської діяльності, а також 

про об’єктивні закономірності розвитку господарських відносин. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Поняття, предмет регулювання, місце і роль господарського права в 

сучасному господарському житті держави  

Тема 1. Загальна характеристика господарського права та господарського 

законодавства. 

Поняття, предмет регулювання, господарського права. Господарське право як галузь права, 

галузь юридичної науки та навчальна дисципліна. Господарська діяльність як предмет 

господарського права. Види господарської діяльності та інструменти державного впливу на неї. 

Принципи і методи господарського права. Господарське законодавство: поняття, структура, етапи 

формування.  

Тема 2. Господарська діяльність та господарські відносини. 

Поняття, зміст та підстави виникнення господарських правовідносин. Господарська діяльність 

(некомерційна господарська діяльність). Свобода господарської діяльності. Сфера господарських 

відносин. Господарсько-виробничі відносини. Організаційно-господарські відносини. 

Внутрішньогосподарські відносини. Методи правового регулювання господарських відносин. 

Тема 3. Правові основи обмеження монополізму та захист суб’єктів господарювання і 

споживачів від недобросовісної конкуренції. 

Загальна характеристика конкурентного законодавства України. Антимонопольні органи 

держави, їх структура та компетенція. Монопольне становище суб’єкта господарювання на ринку та 

зловживання ім. Види правопорушень антимонопольного законодавства. Антиконкурентні 

узгоджені дії. Дискримінація суб’єктів господарювання органами влади та управління. 

Антимонопольний контроль за економічною концентрацією суб’єктів господарювання: поняття та 

види. Недобросовісна конкуренція: поняття, форми та склади порушень. Підстави порушення та 

порядок розгляду справ про порушення антимонопольного законодавства. Відповідальність за 

порушення антимонопольного законодавства. Порядок оскарження і виконання рішень 

Антимонопольного комітету України. 

Змістовий модуль 2. Правові засади здійснення господарської діяльності  

Тема 4. Поняття та види суб'єктів господарської діяльності. 



Поняття, ознаки та види суб’єктів господарського права. Господарські організації та їх види: 

загальна характеристика. Індивідуальні підприємці як суб’єкти господарського права. Поняття, 

характерні риси і види підприємств. Особливості правового становища державних і казенних 

підприємств. Порядок і способи створення підприємств. Структурні підрозділи підприємств 

Установчі документи підприємства. Підстави і правові форми припинення діяльності підприємств. 

Механізм ліквідації підприємства. Правове становище виробничих (господарських) кооперативів. 

Поняття і види господарських товариств. Загальні правові засади статусу та діяльності господарських 

товариств. Акціонерне товариство. Правове становище товариства з обмеженою відповідальністю і 

товариства з додатковою відповідальністю. Особливості правового становища повного і 

командитного товариств. Механізм створення та ліквідації господарських товариств. Господарські 

об'єднання: поняття, ознаки, компетенція. Порядок створення та припинення діяльності об'єднань 

підприємств. Види господарських об'єднань: асоціація, корпорація, консорціум, концерн. 

Холдингові компанії. 

Тема 5. Легалізація суб'єктів підприємницької діяльності. 

Поняття та види легалізації. Порядок державної реєстрації суб'єктів підприємницької 

діяльності. Особливості перереєстрації суб'єктів підприємництва і реєстрації змін в їх установчих 

документах та державної реєстрації відособлених підрозділів юридичних осіб - суб'єктів 

підприємництва. Підстави і порядок скасування державної реєстрації суб'єктів підприємництва. 

Ліцензування окремих видів господарської діяльності. Підстави і порядок видачі ліцензії. Правові 

аспекти патентування деяких видів підприємницької діяльності. Торговий патент: поняття, види, 

підстави і порядок придбання, термін дії та оплата вартості патенту. 

Тема 6. Майнові основи господарювання. 

Правовий режим суб'єктів господарювання. Право власності — основне речове право у сфері 

господарювання. Організаційно-установчі повноваження власника. Право господарського відання. 

Право оперативного управління. Майно у сфері господарювання. Джерела формування майна 

суб'єктів господарювання. Особливості правового режиму державного майна у сфері 

господарювання. Підстави виникнення майнових прав і обов'язків суб'єкта господарювання. 

Приватизація державних і комунальних підприємств. Гарантії і захист майнових прав суб'єктів 

господарювання. Використання в господарській діяльності прав інтелектуальної власності. Цінні 

папери в господарській діяльності. 

Тема 7. Господарські зобов’язання. 

Поняття господарських зобов’язань. Характеристика договірних і позадоговірних зобов’язань. 

Виникнення господарських зобов’язань. Забезпечення виконання господарських зобов’язань як 

додаткова гарантія належного виконання зобов’язань.  

Господарський договір: поняття, ознаки, форма. Істотні умови господарського договору. Види 

господарських договорів. Способи (неконкурентний та конкурентні) і порядок укладання 

господарського договору. Порядок виконання господарського договору. Порядок зміни та розірвання 

господарського договору. Підстави визнання господарського договору недійсним. Процедура 

визнання господарського договору недійсним. Наслідки визнання недійсним господарського 

договору. Тлумачення господарського договору. 

Змістовий модуль 3. Поняття та ознаки господарсько-правової відповідальності 

Тема 8. Правове регулювання відновлення платоспроможності та банкрутства 



Поняття неплатоспроможності і банкрутства та його характерні ознаки. Законодавство, що 

регулює провадження у справах про банкрутство. Суб’єкти банкрутства. Сторони у справі про 

банкрутство. Учасники провадження у справі про банкрутство. Стадії провадження у справі про 

банкрутство. Порушення провадження у справі про банкрутство. Визнання боржника банкрутом та 

його правові наслідки. Припинення провадження у справі про банкрутство. Особливості банкрутства 

окремих категорій суб’єктів підприємницької діяльності. Процедура розпорядження майном 

боржника. Процедура санації у справі про банкрутство. Укладення мирової угоди та її умови. 

Ліквідаційна процедура. 

Тема 9. Господарсько-правова відповідальність. 

Поняття і склад господарського правопорушення. Класифікація правопорушень у 

господарській сфері. Причини господарських правопорушень. Поняття та ознаки господарсько-

правової відповідальності. Підстави. Форми і види господарсько-правової відповідальності. 

Класифікація санкцій. Штраф, пеня, неустойка: різновиди і механізм їх реалізації. Відповідальність 

за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань. Оперативно-господарські санкції. Функції 

господарсько-правової відповідальності. 

Тема 10. Правове регулювання стандартизації та сертифікації галузі господарської 

діяльності. 

Правове регулювання стандартизації. Нормативні документи з стандартизації: вимоги до них 

та державна реєстрація. Державні органи з стандартизації, їх компетенція. Правове регулювання 

сертифікації продукції, товарів. Види сертифікації. Органи з сертифікації, їх компетенція. 

Обов’язкова сертифікація: підстави та порядок. Сертифікат і знак відповідності. Сертифікація 

продукції, що імпортується. Правове регулювання метрології. Нормативні документи з метрології. 

Структура метрологічної служби України. Види метрологічного контролю та нагляду. Об’єкти 

метрологічного контролю та нагляду. Відповідальність суб’єктів господарювання за порушення 

стандартів, норм і правил. 

Змістовий модуль 4. Особливості правового регулювання в окремих галузях 

господарювання  

Тема 11. Ціни та ціноутворення в сфері господарювання. 

Поняття та характеристика ціни. Поняття та характеристика тарифу. Класифікація цін і 

тарифів. Характеристика вільних цін. Порядок установлення вільних цін. Характеристика 

фіксованих і регульованих цін і порядок їх установлення. Правові засади встановлення та 

використання комунальних цін. Контроль за додержанням державної дисципліни цін. 

Тема 12. Правове регулювання кредитно-розрахункових відносин. 

 Правове регулювання розрахункових відносин у господарському обігу України. Механізм 

безготівкових розрахунків та його форми. Характеристика платіжних інструментів: акредитиву, 

інкасо, платіжного доручення тощо Порядок відкриття рахунків у банках України. Види та правовий 

режим рахунків у національній та іноземній валюті. Правове регулювання обігу готівки. 

Відповідальність за правопорушення у розрахункових відносинах. 

Поняття і форми кредиту. Суб'єкти кредитних відносин. Види банківського кредитування. 

Комерційний кредит. Лізинговий кредит. Іпотечний кредит Кредитний договір: умови, форма та 

порядок укладання. Засоби забезпечення належного виконання кредитних зобов'язань. 



Відповідальність сторін за порушення умов кредитної угоди. Особливості правового регулювання 

кредитування в іноземній валюті 

Тема 13. Особливості правового регулювання господарсько-торговельної діяльності. 

Поставка. Договір поставки. Предмет, кількість і асортимент поставки. Строки і порядок 

поставки. Якість товарів, що поставляються. Контрактація сільськогосподарської продукції. 

Особливості виконання договорів контрактації. Відповідальність за договором контрактації. Договір 

енергопостачання. Строки, ціни і порядок розрахунків за договором енергопостачання. Правила 

користування енергією. Торговельно-біржова діяльність. Права й обов'язки товарної біржі. Правила 

біржової торгівлі. Оренда майна і лізинг. Умови договору оренди. Основні права й обов'язки 

орендаря. Комерційне посередництво (агентські відносини) у сфері господарювання Підстави 

виникнення агентських відносин. Предмет агентського договору. 

Використання у підприємницькій діяльності прав інших суб'єктів господарювання 

(комерційна концесія) Договір комерційної концесії. Зміна і розірвання договору комерційної 

концесії. Наслідки зміни торговельної марки чи іншого позначення правовласника. 

Тема 14. Правове регулювання біржової діяльності. 

Товарна біржа і її правове положення. Поняття і правове положення фондової біржі Поняття і 

види біржових операцій. Учасники біржової торгівлі. Порядок і умови проведення біржових торгів. 

Розгляд спорів на біржах. 

Тема 15. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

Поняття, види і принципи здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Суб'єкти 

зовнішньоекономічної діяльності. Поняття і види зовнішньоекономічного контракту. Форма, 

структура, умови, зміст та порядок укладання зовнішньоекономічного контракту. Квотування та 

ліцензування експорту та імпорту. Правила «ІНКОТЕРМС» Зовнішньоекономічні операції з 

давальницькою сировиною. Товарообмінні (бартерні) зовнішньоекономічні операції. Порядок 

здійснення розрахунків при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. Відповідальність за 

порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність. Спеціальні санкції за порушення 

законодавства про зовнішньоекономічну діяльність. 

Тема 16. Захист прав і інтересів суб'єктів господарювання. 

Форми і способи захисту прав і інтересів суб'єктів господарювання. Види господарських спорів. 

Розгляд господарських спорів господарським судом. Розгляд господарських спорів третейським 

судом. Нотаріальний та адміністративний захист майнових прав підприємців. Захист прав 

підприємців при їх порушенні незаконними актами державних та інших органів. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД 1 Здобувач здатен вільно користуватися нормативним матеріалом з тем курсу та 

застосовувати його у конкретних ситуаціях 

РНД 2 Здобувач здатен аналізувати та застосовувати норми господарського права 



РНД 3  Здобувач здатен застосовувати зразки господарських документів у практичній 

діяльності для вирішення правових питань 

РНД 4 Здобувач здатен аналізувати конкретні випадки з практики застосування 

господарського законодавства і змодельованих ситуацій 

РНД 5 Здобувач володіє навичками розв’язувати теоретичні та практичні завдання з 

господарського права 

РНД 6 Здобувач демонструє здатність до комунікації в усній та письмовій формах 

державною мовою для вирішення конкретних питань юридичного характеру у своїй 

професійній практичній діяльності 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН2 Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових 

інститутів і норм фундаментальних галузей права. 

РН4 Сучасних інформаційних систем доступу до публічної інформації. 

РН17 Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати 

юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки. 

РН18 Готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового 

висновку зробленого у різних правових ситуаціях. 

РН19 Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів 

у різних правових ситуаціях. 

РН24 Здатність виконувати роботу в команді, включаючи здатність взаємодії із колегами 

та виконання обов’язкової роботи в установлені терміни. 

РН31 Здатність до самостійної роботи та самостійного прийняття рішень, здатність нести 

відповідальність за їх реалізацію 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Змістовий модуль 1. Поняття, предмет регулювання, місце і роль господарського права в 

сучасному господарському житті держави  

Тема 1. Загальна характеристика господарського права та господарського законодавства. Л.1, 

ПР.1. 



Тема 2. Господарська діяльність та господарські відносини.  Л.2, ПР.2. 

Тема 3. Правові основи обмеження монополізму та захист суб’єктів господарювання і споживачів 

від недобросовісної конкуренції. Л.3, ПР.3. 

Змістовий модуль 2. Правові засади здійснення господарської діяльності  

Тема 4. Поняття та види суб'єктів господарської діяльності. Л.4, ПР.4. 

Тема 5. Легалізація суб'єктів підприємницької діяльності. Л.5, ПР.5. 

Тема 6. Майнові основи господарювання. Л.6, ПР.6. 

Тема 7. Господарські зобов’язання. Л.7, ПР.7. 

Змістовий модуль 3. Поняття та ознаки господарсько-правової відповідальності 

Тема 8. Правове регулювання відновлення платоспроможності та банкрутства. Л.8, ПР.8. 

Тема 9. Господарсько-правова відповідальність. Л.9, ПР.9. 

Тема 10. Правове регулювання стандартизації та сертифікації галузі господарської діяльності. 

Л.10, ПР.10. 

Змістовий модуль 4. Особливості правового регулювання в окремих галузях 

господарювання  

Тема 11. Ціни та ціноутворення в сфері господарювання. Л.11, ПР.11. 

Тема 12. Правове регулювання кредитно-розрахункових відносин. Л.12, ПР.12. 

Тема 13. Особливості правового регулювання господарсько-торговельної діяльності. Л.13, ПР.13. 

Тема 14. Правове регулювання біржової діяльності. Л.14, ПР.14. 

Тема 15. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Тема 16. Захист прав і інтересів 

суб'єктів господарювання. Л.15, ПР.15. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного-оглядового характеру; 

– дискусія, публічний виступ; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання. 

НД 2. Самостійна робота 

8. Методи викладання, навчання 

МН1. інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації з використанням 

мультимедійного обладнання); 

МН2. практичні заняття (навчальні дискусії, мозковий штурм, розв’язок ситуаційних вправ 

(кейсів));  



МН3. самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах).  

Лекції надають здобувачам основний теоретичний матеріал з питань господарського права, що є 

основою для самостійного навчання, а також сприяють розвитку у здобувачів вищої освіти 

здатності до узагальнення та критичного мислення через участь в дискусіях. Лекції доповнюються 

практичними заняттями, що надають здобувачам вищої освіти можливість застосовувати 

теоретичні знання на реальних прикладах. Практичні заняття сконструйовані з застосуванням 

методів практико-орієнтованого навчання, і передбачають розв’язок здобувачами вищої освіти 

кейсів на основі можливих реальних ситуацій. Самостійне навчання сприяє підготовці до лекцій, 

практичних занять, а також роботи індивідуально та в невеликих групах для підготовки 

презентацій, що будуть представлені іншим групам, та для виконання індивідуальних та групових 

ситуаційних вправ на практичних заняттях, участі в них тощо. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання 

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

A ВІДМІННО 5 (відмінно) 90-100 

B 
ДОБРЕ 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно) 

64-73 

E 60-63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – можливе 

складання заходу підсумкового 

семестрового контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 

F НЕЗАДОВІЛЬНО – до заходу 

підсумкового семестрового 

контролю не допускається, 

необхідний повторний курс з 

навчальної дисципліни 

1-34 

 

9. Методи оцінювання 

Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною «Господарське право» - екзамен. 

19. Форми поточного контролю під час навчальних занять: тестування, контрольна робота, захист 

результатів виконання індивідуальних робіт, опитування тощо. 

20. Розподіл балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни «Господарське право», 

наведено в таблиці 4. 



Таблиця 4 

Форми контролю результатів навчання студентів  

за навчальною дисципліною «Господарське право» 

Поточне тестування та самостійна робота 

Е
к
за

м
ен

 

С
у
м

а Модуль 1 

Змістовий  

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

Змістовий 

 модуль 3 

Змістовий  

модуль 4 

10 10 10 20 50 100 
 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.10 Засоби навчання ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп'ютери, комп’ютерні системи та 

мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2 Інформаційне та навчально-методичне 

забезпечення 

1. Актуальні проблеми господарського права: 

навч.посібник/ред. В.С. Щербина.- К.: 

Юрінком Інтер, 2013.-528 с. 

2. Беляневич, О.А. Господарське договірне 

право України (теоретичні аспекти) [Текст] : 

монографія. –К.: Юрінком Інтер, 2006. -592 с.  

3. Вінник, О.М. Господарське право. Курс 

лекцій / –К.: АТІКА, 2005. -624 с. 

4. Вінник, О.М. Інвестиційне право [Текст]: 

навч.посібник. – К.: Юридична думка, 2005. -

568 с.  

5. Віхров , О.П. Господарське право. 

Спеціальна частина[Текст] : навч. посібник. -

К.: Слово, 2004. -344 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО» 

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Міжнародне приватне право 

Повна офіційна назва закладу вищої освіти ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного підрозділу Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра права і соціально-гуманітарних 

дисциплін 

Розробник Колісник А.С., доцент кафедри права і 

соціально-гуманітарних дисциплін 

Рівень вищої освіти Перший рівень вищої освіти, НРК – 7 рівень, 

QF-LLL – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл 

Семестр вивчення навчальної дисципліни 15 тижнів протягом 5-го семестру 

Обсяг навчальної дисципліни 

 

 

Обсяг дисципліни становить 6 кредитів ЄКТС, 

180 годин, з яких 60 годин становить 

контактна робота з викладачем (30 годин 

лекцій, 30 годин практичних занять), 2 години 

– підготовка та захист індивідуального 

науково-дослідного завдання: підготовка 

реферату та презентації на задану тему, 115 

годин становить самостійна робота, атестація: 

екзамен 

Мова викладання Українською мовою 

Викладач Колісник А.С., доцент кафедри права і 

соціально-гуманітарних дисциплін 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни Обов’язкова навчальна дисципліна для 

освітньої програми «Право» 

Передумови для вивчення дисципліни 
Передумови відсутні 

Додаткові умови 
Додаткові умови відсутні 

Обмеження 
Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є оволодіння студентами науково-теоретичними та практичними 

знаннями про механізми правового регулювання приватних правовідносин, ускладнених іноземним 

елементом, стійкими навиками застосування прийомів та засобів юридичної техніки у міжнародних 

приватних відносин, тлумачення та застосування норм міжнародного приватного права. 



4. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Загальна частина міжнародного приватного права 

 

Тема 1.1. Загальна характеристика міжнародного приватного права 
Поняття міжнародного приватного права. Склад і природа норм міжнародного права. Місце 

міжнародного приватного права у правовій системі. Сфера дії міжнародного приватного права, його 

роль в організації міжнародних економічних, наукових та культурних зв’язків. Значення 

міжнародного приватного права в перебудові зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Предмет 

міжнародного приватного права. Приватні відносини міжнародного характеру. Поняття та види 

іноземного елемента у відносинах цивільно-правового характеру. Методи правового регулювання в 

міжнародному приватному праві. Визначення застосованого права на основі колізійних норм 

внутрішньодержавного права. Принципи та функції міжнародного приватного права. Види джерел 

міжнародного приватного права в Україні та інших країнах. Судова та арбітражна практика окремих 

країн як джерела міжнародного приватного права. Міжнародний договір як джерело міжнародного 

приватного права. Види міжнародних договорів. Багатосторонні договори, які містять уніфіковані 

колізійні та матеріальні норми. Міжнародні центри з піготовки конвенцій в галузі міжнародного 

приватного права. Звичай як джерело міжнародного приватного права. Торгові звичаї. Міжнародні 

правила інтерпретації комерційних термінів (ІНКОТЕРМС). Уніфіковані правила та звичаї для 

документарних акредитивів 1970 р. Уніфіковані правила з інкасо та інші міжнародні звичаї. 

 

Тема 1.2. Колізійні норми та застосування іноземного права 
Загальні питання застосування колізійних норм. Регулятивна функція колізійної норми та її 

складові: визначення статуту правовідносин (первинна кваліфікація) та застосування конкретних 

матеріально-правових норм (вторинна кваліфікація). Проблеми застосування конкретної норми 

права (неізольованість норми, її відображеність у судовому прецеденті). Визначення змісту 

іноземного закону. Процес тлумачення норми іноземного закону у міжнародному приватному праві. 

Специфіка визначення змісту норми іноземного закону в міжнародному приватному праві. 

Складнощі тлумачення норми права в міжнародному приватному праві (різний зміст термінів, різне 

положення в системі права окремих правових інститутів). Правова доктрина щодо проблеми 

кваліфікації та встановлення змісту іноземного закону. Зворотна відсилка та відсилка до третього 

закону. Коли виникає проблема, пов’язана зі зворотною відсилкою. Поняття та приклади зворотної 

відсилки в міжнародному приватному праві. Випадок «трансмісії». Спроба уніфікації питань, 

пов’язаних з відсиланням (Женевська конвенція 1930 р. про врегулювання колізійних питань 

вексельного права). Застереження щодо публічного порядку. Поняття та зміст застереження щодо 

публічного порядку. Позитивна та негативна концепції застереження. Уніфікація положень щодо 

цього застереження у міжнародному приватному праві (Гаагська конвенція про закон, що 

застосовується до міжнародної купівлі-продажу товарів 1955 р„ Гаагська конвенція про закон, що 

застосовується при передачі права власності у міжнародній купівлі-продажу товарів 1958 р.). Обхід 

закону у міжнародному приватному праві.  

 

Тема 1.3. Суб’єкти міжнародного приватного права 
Фізичні особи як суб’єкти міжнародного приватного права. Поняття «іноземець» в 

українському праві. Джерела правового регулювання положення фізичних осіб у міжнародному 

приватному праві України та іноземних держав. Міжнародні договори України та іноземних держав 

як джерела правового регулювання положення фізичних осіб у міжнародному приватному праві. 

Колізійні критерії визначення особистого статусу за правом України і правом іноземних держав. 

Сфера дії особистого статусу. Обмеження дієздатності, безвісна відсутність та оголошення померлим 

у колізійному праві. Режими правового статусу іноземців в Україні. Правове положення іноземців та 

осіб без громадянства в Україні (майнові, сімейні, трудові та інші права). Межі застосування 

національного режиму стосовно іноземців за правом України і правом іноземних держав. Юридичні 

особи як суб’єкти міжнародного приватного права. Джерела правового регулювання положення 



юридичних осіб у міжнародному приватному праві України та іноземних держав. Міжнародні 

договори України та іноземних держав як джерела правового регулювання положення юридичних 

осіб у міжнародному приватному праві. Транснаціональні корпорації в міжнародному приватному 

праві. Транскордонне банкрутство. 

Держава як суб’єкт міжнародного цивільного і торгового обігу. Види участі держави в цьому 

обігу. Теорія «абсолютного імунітету» держави та її власності. Види «абсолютного імунітету». 

Теорія «функціонального імунітету» держави та її власності. 

 

Тема 1.4. Правочини і договори в міжнародному приватному праві 
Місце інститутів правочинів і договорів у міжнародному приватному праві. Джерела 

правового регулювання правочинів і договорів у міжнародному приватному праві України та 

зарубіжних держав. Міжнародні договори України та іноземних держав як джерело правового 

регулювання правочинів та договорів у міжнародному приватному праві. Поняття 

«зовнішньоекономічного правочину» та «правочину з іноземним елементом» у праві України. 

Колізійні питання правочинів та договорів за правом України та іноземних держав. Критерій 

«найбільш тісного зв’язку». Сфера дії зобов’язального статуту. Право, що застосовується до форми і 

сутності правочинів і договорів. Форма і порядок підписання зовнішньоекономічних правочинів у 

праві України. Акцесорні зобов’язання в міжнародному приватному праві. Зміст і особливості 

правового регулювання договорів з участю споживачів у колізійному і матеріальному праві України 

та зарубіжних держав. Особливості правового регулювання окремих видів договорів у праві 

міжнародної торгівлі. Універсальні міжнародні конвенції з міжнародної купівлі-продажу. Звичаї в 

міжнародній торгівлі. Зміст і сутність «Принципів міжнародних комерційних договорів 1994 р. 

(Приніирів УНІДРУА)» та «Принципів європейського контрактного права (доповнена і 

переглянутЖерсія 1998 р.)». Позадоговірні зобов’язання в міжнародному приватному праві. 

Зобов’язання із заподіяння шкоди. 

Колізійне регулювання деліктних відносин у праві України та зарубіжних держав. Принцип 

Lex loci delicti comissi . Причини що обумовлюють його обмеження. Практика застосування цього 

принципу у країнах континентального права. Специфічні складнощі його застосування у країнах 

англо-саксонського права. Закон Угорщини про міжнародне приватне право (1979 р.) стосовно 

відповідальності за деліктними зобов’язаннями. Колізійні питання деліктних зобов’язань у 

законодавстві України. Міжнародне регулювання питань, пов’язаних з деліктною відповідальністю. 

Укладення договорів про взаємну правову допомогу. Головні положення Мінської конвенції 1993 р. 

Кишинівська конвенція від 07.10.02. Договори незалежної України з цих питань. Приклади договорів 

про взаємну правову допомогу, які чинні для України на підставі право- наступництва. Правова 

регламентація деліктних зобов’язань за цими двосторонніми договорами. 

 

Змістовий модуль 2. Особлива частина міжнародного приватного права 
 

Тема 2.1. Право власності та речові права в міжнародному приватному праві 
Питання права власності та інших речових прав у міжнародному цивільному і торговому 

обігу. Колізійне регулювання права власності та інших речових прав в Україні та в іноземних 

державах. Закон місця знаходження речі та ролі цієї прив’язки. Сфера застосовуваного статуту, його 

відмежування від зобов’язального статуту. Спеціальні колізійні прив’язки для окремих питань, 

пов’язаних з речово-правовими відносинами. Матеріально-правове регулювання права власності та 

інших речових прав в Україні щодо наявності іноземного елемента. Поняття принципів «право 

слідування» та «право переваги». Класифікація речей в цивільному праві за об’єктом, за 

відношенням до цивільного обороту, за місцем знаходження та іншими ознаками. Міжнародні 

договори з питань права власності та інших речових прав. Взаємозв’язок і взаємовідношення питань 

права власності та інших речових прав з рештою інститутів міжнародного приватного права. Право 

власності на валютні цінності в міжнародному приватному праві. 

Тема 2.2. Право інтелектуальної власності у міжнародному приватному праві 
Поняття авторського права. Немайнові та майнові права авторів. Загальне поняття права 



інтелектуальної власності. Поняття авторського права: територіальний характер дії, розділених права 

автора на майнові та немайнові права. Головні майнові та немайнові (особисті) права автора. 

Авторські та суміжні права. Поняття та головні особливості суміжних прав. Захист прав іноземців за 

законодавством України. Принципи та положення Бернської конвенції про охорону міжнародних і 

художніх творів 1886 р. Специфіка захисту авторських прав за Всесвітньою конвенцією про 

авторське право 1952 р. Основні положення Женевської конвенції 1971 р. про охорону інтересів 

виробників фонограм від незаконних відтворень їх фонограм. Визначення та основні поняття права 

промислової власності. Поняття та основні об’єкти права промислової власності. Принципові 

положення Паризької конвенції про охорону промислової власності (Конвенція про застосування 

ВОІВ від 14.07.67): надання національного режиму, право конвенційного пріоритету, термінова 

охорона на міжнародних виставках. Вашингтонський договір про патентну кооперацію (РСТ) 1970 

р. та Мадридська конвенція 1891 р. про реєстрацію фабричних і товарних знаків. Співвідношення 

останньої Конвенції з Женевським договором про закони щодо товарних знаків. Європейські 

патентні конвенції. Охорона нових сортів рослин. Специфіка цього об’єкта промислової власності. 

Основні положення Міжнародної конвенції про захист нових сортів рослин 1961 р. Ліцензійні угоди. 

Поняття та визначення ліцензійної угоди. Види ліцензійних угод: повна ліцензія, виключна ліцензія 

та проста (невключена) ліцензія. Стан регулювання ліцензійних питань в Україні. 

 

Тема 2.3. Договори перевезення у міжнародному приватному праві 
Особливості та види міжнародних перевезень. Внутрішні міжнародні перевезення. Роль 

міжнародних договорів (транспортних угод) в організації транспортних перевезень. Типи зазначених 

угод. Визначення міжнародного перевезення. Види міжнародних перевезень: у прямому сполученні, 

у непрямому сполученні, перевезення, що здійснюються в сусідському, транзитному та наскрізному 

сполученні. Безпересадочні (безперевантажувальні) та пересадочні (переван- 

тажувальні)леревезення. 

Загальні питання міжнародних залізничних перевезень. Основні положення Угоди про 

міжнародні залізничні перевезення (КОТИФ). Єдині правила перевезення вантажів (МВК): 

міжнародні залізничні лінії, форма залізничної накладної, строки доставлення вантажу, 

відповідальність за втрату багажу чи спричинення шкоди, порядок відшкодування. Угоди про 

міжнародне вантажне та міжнародне пасажирське сполучення (УМВС, УМПС) та їх співвідношення 

з КОТИФ. Угоди 1994 та 1997 р. держав-учасниць СНД щодо УМВС та УМПС. Специфіка 

міжнародних залізничних перевезень територією України. Європейська угода про міжнародні 

магістральні залізничні лінії від 31.05.85. Специфіка міжнародних автомобільних перевезень. 

Особливості міжнародних автомобільних перевезень. Головні питання міжнародних автомобільних 

перевезень (вимоги щодо: дорожнього руху, митних процедур, гарантії в разі спричинення шкоди та 

ін.). Забезпечення вимог щодо єдиних правил дорожнього руху. Віденські конвенції про шляховий 

рух та про дорожні знаки і сигнали 1968 р. Європейські угоди 1971 р. до цих Конвенцій. Європейська 

угода про міжнародні автомагістралі від 15.11.75. Полегшення митних процедур. Митна конвенція 

про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням знижки МДП від 14.11.75. Створення 

гарантій на випадок спричинення шкоди. Страхування цивільної відповідальності. Система 

страхування за Угодою 1953 р. («зелена» картка). Забезпечення відшкодування на підставі 

двосторонніх угод. Ситуація з цього питання в Україні. Уніфіковані норми в галузі міжнародних 

автомобільних перевезень. Конвенція ООН про міжнародне перевезення пасажирів та багажу 1973 р. 

(КАПП). Європейська конвенція про договір міжнародного дорожнього перевезення вантажів 1956 

р. (ЦМР). Ситуація щодо цієї Конвенцієї для України. Основні положення Конвенції про міжнародні 

автомобільні перевезення пасажирів та багажу 1973 р. держав-учасниць СНД. 

Специфіка повітряних перевезень та роль двосторонніх угод в їх організації. Головні 

положення Варшавської конвенції для уніфікації деяких правил, що стосуються міжнародних 

повітряних перевезень 1929 р. та Гаагського протоколу 1955 р. до неї: сфера дії, вимоги до перевізних 

документів, відповідальність перевізника, процедура розгляду вимог щодо відшкодування. Інші 

міжнародні документи щодо цього виду перевезень. Гвадалахарська конвенція 1971 р., 

Гватемальський 1971 р. та Монреальський 1975 р. протоколи. Правила міжнародних повітряних 



перевезень. Специфіка перевезень на орендних повітряних судах. Чартерні повітряні перевезення. 

Загальна характеристика Повітряного кодексу України. 

Специфіка міжнародних морських перевезень. Складнощі застосування положень 

національних законодавств, різноманіття в судовій практиці. Регулювання морських перевезень у 

національному законодавстві України. Кодекс торговельного мореплавства України: загальна 

характеристика, вирішення колізійних питань (зміст ст. 14 Кодексу). Звичай у міжнародних морських 

перевезеннях. Тлумачення торгових терменів, правила тлумачення («Інкотермс»). Лінійні морські 

перевезення. Поняття, особливості та види ліній (односторонні, сумісні, конференційні). Конвенція 

про кодекс поведінки лінійних конференцій 1974 р. Чартерні морські перевезення: загальне уявлення 

про чартер, види чартеру, зміст договорів чартеру, чартерні проформи. Перевезення за 

коносаментом. Основні положення Брюссельскої конвенції про уніфікацію деяких правил про 

коносамент 1924 р. та Брюссельського протоколу 1968 р. до неї. Конвенція ООН про морське 

перевезення вантажів 1978 р. Специфіка морських пасажирських перевезень. Основні положення 

Афінської конвенції про перевезення морем пасажирів та їхнього багажу 1974 р. і протоколу до неї 

1976 р.: сфера застосування, умові та межі відповідальності, процедура розгляду вимог про 

відшкодування шкоди. Ризики, пов’язані з морськими перевезеннями. Загальне поняття стосовно 

зіткнення суден, спасіння суден, загальної аварії. Обмеження відповідальності власника суден. Стан 

уніфікації пов’язаних з цим питань у міжнародному приватному праві (Йорк-Антверпенські правила, 

Конвенція про міжнародні правила запобігання зіткненню суден на морі 1972 р., Міжнародна 

конвенція про пошук і рятування на морі 1979 р. тощо). 

 

Тема 2.4. Кредитні та розрахункові відносини в міжнародному приватному праві 
Загальне поняття про кредитні та розрахункові відносини в міжнародному приватному праві. 

Основні форми безготівкових розрахунків: кредитний переказ, акредитив, інкасо, чек або вексель. 

Форма кредитного або розрахункового договору. Міжнародний кредитний переказ. Поняття та 

визначення. Правове регулювання кредитного переказу (Типовий закон ЮНСІТРАЛ 1982 р. 

Міжнародної торгової палати 1990 р. Правове керівництво ЮНСІТРАЛ 1987 р. про електронний 

переказ коштів). Етапи кредитного переказу. Пов’язані з ним ризики та засоби їх попередження. 

Міжнародний акредитив. Поняття та визначення міжнародного акредитива. Правове регулювання 

акредитива (Уніфіковані правила та звичаї для документарних акредитивів, публікація МТП № 500). 

Види акредитивів (відзивний і безвідзивний; револьверний і непоновлюваний; кумулятивний та 

некумулятивний). Резервні акредитиви. Виконання акредитива. Ризики, пов’язані з акредитивною 

формою розрахунків, та засоби їх подолання. Інкасо у міжнародному приватному праві. Поняття та 

визначення. Правове регулювання інкасо (Уніфіковані правила по інкасо, публікація МТП № 522). 

Пряме інкасо. Здійснення інкасо. Ризики цієї форми розрахунків та засоби їх подолання. Вексель у 

міжнародному приватному праві. Правова природа, поняття та функції векселя. Самостійність 

векселя. Звичайний та перевідний векселі. Акцепт векселя. Правове регулювання відносин, 

пов’язаних з векселем (Женевські вексельні конвенції 1930 p.). Банківська гарантія. Поняття та 

визначення банківської гарантії. Види банківських гарантій (тендерна; виконання; повернення 

авансу; сплати; митна; судова; забезпечення позову; коносаменту). Правове регулювання 

банківських гарантій (документи МТП № 325, 406, 458, 503 та 547). Проект Конвенції ЮНСІТРАЛ 

про незалежні гарантії та резервні акредитиви 1995 р. 

 

Тема 2.5. Правове регулювання іноземних інвестицій в міжнародному приватному праві 
Загальна характеристика процесу інвестиційної діяльності. Основні етапи розвитку правового 

регулювання іноземних інвестицій. Принципові підходи до зазначеного регулювання на сучасному 

етапі. Загальноприйняті обмеження інвестиційної діяльності. Поняття режиму інвестування. 

Привілейований та особливо привілейований режим інвестування. Інвестиційні пільги. Інвестиційні 

ризики. Багатосторонні міжнародні договори з інвестиційних питань (Конвенція про розгляд справ 

щодо інвестицій між державами та особами інших держав 1965 р.; Сеульська конвенція 1985 р. про 

створення Міжнародного агентства по гарантіях інвестицій). Законодавство України про іноземні 

інвестиції. 



 

Тема 2.6. Міжнародне сімейне право 
Поняття сімейно-шлюбних стосунків міжнародного характеру. Сімейно-шлюбні стосунки, 

ускладнені іноземним елементом, як частина транскордонних приватноправових відносин. Поняття 

іноземних шлюбів. Консульські шлюби. Підстави виникнення колізій між сімейним правом 

різноманітних держав і проблема вибору права. Способи вирішення колізій права між сімейним 

правом, що визначає матеріальні умови вступу в шлюб. Застосування Lex loci celebrationis та Lex 

persnalis. Вирішення колізій законів про форму шлюбу. Колізійні питання визнання шлюбу дійсним. 

Колізійні питання розірвання шлюбу. Визнання здійснених за кордоном розлучень. Вирішення 

колізійних питань шлюбу за українським правом, правом інших держав. Уніфіковані колізійні норми 

з питань шлюбу. Гаагська конвенція про укладення шлюбу та визнання його недійсним 1978 р. 

Гаагська конвенція про визнання розлучень та судового розлучення подружжя 1970 р. Регіональні 

угоди: Кодекс Бустаманде 1928 p., Конвенція про правову допомогу та правові відносини з 

цивільних, сімейних і кримінальних справ СНД 1993 р. Двосторонні договори України з іноземними 

державами про правову допомогу. Консульські угоди. Вирішення колізій законів у сфері особистих 

і майнових стосунків між подружжям. Шлюбний договір і вибір компетентного правопорядку. 

Застосування Lex nationalis і Lex domicilii та їх співвідношення. Можливість застосування закону 

автономії волі – Lex voluntatis. Вибір компетентного правопорядку, що регулює взаємини між 

батьками та дітьми. Колізійні питання аліментних зобов’язань. Вирішення колізійних питань у сфері 

особистих та майнових відносин між подружжями, між батьками і дітьми за українським правом, 

правом інших держав. Уніфіковані колізійні норми щодо взаємостосунків членів сім’ї. Конвенція про 

право застосовуване до режимів майна подружь 1978 р. Конвенція про право застосовуване до 

режимів аліментних зобов’язань стосовно дітей 1956 р. Конвенція про компетенцію та застосовуване 

право стосовно захисту неповнолітніх 1961 р. Регіональні угоди: Кодекс Бустаманде 1928 р. 

Конвенція про правову допомогу та правові відносини з цивільних, сімейних і кримінальних справ 

СНД 1993 р. Двосторонні договори України з іноземними державами про надання правової 

допомоги. Колізійні питання усиновлення, опікунства та піклування за українським правом та 

правом інших держав. Порядок усиновлення дітей – українських громадян іноземцями. Міжнародно-

правове регулювання. Гаагська конвенція про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення 

дітей 1980 р. Гаагська конвенція про захист дітей та співробітництво щодо іноземного усиновлення 

1993 р. Кодекс Бустаманде 1928 р., Конвенція про правову допомогу з цивільних, сімейних та 

кримінальних справ СНД 1993 р. Двосторонні договори України з іноземними державами. 

 

Тема 2.7. Міжнародне спадкове право 
Спадкові відносини, ускладнені іноземним елементом. їх місце в міжнародному приватному 

праві. Колізійні питання спадкового права. Регулювання питання про спадкову масу. Правовий 

режим рухомого та нерухомого спадкового майна. Проблеми спадкування за законом і заповітом. 

Вимоги щодо форми заповіту. Питання про коло спадкоємців. Найбільш застосовані колізійні 

прив’язки. Колізійні питання спадкового права в національному законодавстві. Загальні вимоги 

українського законодавства стосовно нотаріальних дій, встановлення фактів і консульского захисту 

громадян України. Аналіз положень Цивільного кодексу України про закон застосовуваний до 

спадкоємства. Визначення закону, що підлягає застосуванню до спадкового майна, яке знаходиться 

за кордоном. Перехід спадкового майна до держави. Положення Цивільного кодексу Украииг. 

Поняття вислову «за правом успадкування». Перехід спадкового майна до держави за 

правогЛйокупації». Наслідки застосування зазначених форм переходу майна до держави. 

Міжнародні договори, в яких зачіпаються питання успадкування. Питання про форму заповіту 

(Гаагська конвенція 1961 р., Вашингтонська конвенція 1973 р.). Головні положення Мінської 

конвенції 1993 р. стосовно успадкування. Двосторонні договори України про правову допомогу і 

питання успадкування. 

 

Тема 2.8. Трудові відносини у міжнародному приватному праві 
Поняття трудових відносин за участю іноземців. Трудові відносини, ускладнені іноземним 



елементом, як частина приватноправових відносин міжнародного характеру. Правове положення 

іноземців у сфері трудових відносин в Україні та в інших країнах. Колізійні питання в галузі 

міжнародних трудових відносин. Міграція та її причини. Наслідки міграції з погляду міжнародного 

приватного права. Співвідношення між міжнародним трудовим правом і сферою міжнародного 

приватного права, що регулює трудові правовідносини за участю іноземців. Проблеми взаємодії 

норм міжнародного трудового права, національного трудового права України та міжнародного 

приватного права у процесі регулювання трудових правовідносин. Колізійні прив’язки, які при цьому 

застосовуються. 

Трудові відносини за участю іноземного елемента в національному законодавстві України. 

Двосторонні угоди України і захист трудових прав громадян. Основні положення Угоди між Урядом 

України та Урядом РФ про трудову діяльність і соціальний захист громадян (1993 р.). Соціальний 

захист громадян України за кордоном. Соціальний захист іноземців в Україні (тих, хто проживає 

постійно, і тих, хто прибув тимчасово). Питання надання медичної допомоги іноземцям (постанови 

Уряду України від 17.09.96 та 28.01.97). 

 

Тема 2.9. Міжнародний цивільний процес і міжнародне приватне право 
Поняття міжнародного цивільного процесу. Правові норми міжнародного цивільного 

процесу, їх місце в міжнародному приватному праві. Роль міжнародного договору у правовому 

регулюванні міжнародного цивільного процесу. Правове положення іноземців у цивільному процесі. 

Доступ іноземців до правосуддя. Процесуальна право- і дієздатність іноземців. Процесуальне 

положення іноземців в Україні, в країнах СНД, в інших країнах. Судова застава. Міжнародно-правове 

регулювання процесуального становища іноземців. Гаагська конвенція з питань цивільного процесу 

1954 р. Гаагська конвенція про полегшення доступу до правосуддя за кордоном 1980 р. Договори про 

надання правової допомоги. Правове становище іноземної держави у цивільному процесі. 

Юрисдикція з цивільних справ, ускладнених іноземним елементом. Поняття міжнародної 

юрисдикції. Законна та договірна юрисдикція. Пророгаційні угоди. Способи визначення юрисдикції. 

Вирішення питань юрисдикції по окремих категоріях цивільних справ з іноземним елементом у 

міжнародних договорах. Конвенція про уніфікацію деяких правил, що стосуються цивільної 

юрисдикції по справах про зіткнення суден, 1952 р.; «транспортні конвенції» та ін. Брюсельська 

конвенція про підсудність, визнання та виконання судових рішень з цивільних та торгових справ 

1968 р. Луганська конвенція 1988 р. Угода про порядок вирішення спорів, пов’язаних зі здійсненням 

господарської діяльності, 1992 р. Конвенція про правову допомогу та правові відносини з цивільних, 

сімейних та кримінальних справ 1993 р. Двосторонні договори України з іноземними державами про 

надання правової допомоги. 

Міжнародна правова допомога. Виконання іноземних судових рішень. Правові передумови та 

способи виконання іноземних судових доручень. Надання правової допомоги на підставі 

міжнародних договорів: Гаагської конвенції з питань цивільного процесу 1954 р., Гаагської конвенції 

про вручення за кордоном судових і позасудових документів з цивільних та торгових справ 1965 р., 

Гаагської конвенції про збір за кордоном доказів з цивільних і торгових справ 1970 р., Нью-йоркської 

конвенції про стягнення за кордоном аліментів 1956 р. Договорів про надання правової допомоги. 

Визнання та виконання іноземних судових рішень. Порядок і способи виконання. Екзекватура. 

Перегляд цивільної справи. Порядок визнання та виконання іноземних судових рішень в Україні та 

в інших державах. Міжнародно-правове регулювання порядку визнання та виконання іноземних 

судових рішень. Гаазька конвенція про визнання і виконання рішень зі справ про аліментні 

зобов’язання стосовно дітей 1957 р., Брюсельська конвенція про підсудність, визнання та виконання 

судових рішень з цивільних та торгових справ 1968 р., Луганська конвенція 1988 р. Угода про 

порядок та взаємне виконання рішень арбітражних, господарських і економічних судів на територіях 

держав-учасниць СНД 1998 р. Договори про надання правової допомоги. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 



РНД 1 
Здобувач здатен вільно користуватися нормативним матеріалом з тем курсу та 

застосовувати його у конкретних ситуаціях 

РНД 2 
Здобувач здатен аналізувати та застосовувати норми міжнародного приватного 

права 

РНД 3 
 Здобувач здатен застосовувати зразки міжнародних приватних документів у 

практичній діяльності для вирішення правових питань 

РНД 4 
Здобувач здатен аналізувати конкретні випадки з практики застосування 

міжнародного приватного законодавства і змодельованих ситуацій 

РНД 5 
Здобувач володіє навичками розв’язувати теоретичні та практичні завдання з 

міжнародного приватного права 

РНД 6 

Здобувач демонструє здатність до комунікації в усній та письмовій формах 

державною мовою для вирішення конкретних питань юридичного характеру у 

своїй професійній практичній діяльності 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН2 
Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових 

інститутів і норм фундаментальних галузей права. 

РН4 Сучасних інформаційних систем доступу до публічної інформації. 

РН17 
Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати 

юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки. 

РН18 
Готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового 

висновку зробленого у різних правових ситуаціях. 

РН19 
Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів 

у різних правових ситуаціях. 

РН24 
Здатність виконувати роботу в команді, включаючи здатність взаємодії із колегами 

та виконання обов’язкової роботи в установлені терміни. 

РН31 
Здатність до самостійної роботи та самостійного прийняття рішень, здатність нести 

відповідальність за їх реалізацію 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Змістовий модуль 1. Загальна частина міжнародного приватного права 

Тема 1.1. Загальна характеристика міжнародного приватного права. Л.1, ПР.1. 

Тема 1.2. Колізійні норми та застосування іноземного права. Л.2, Л.3, ПР.2, ПР.3. 

Тема 1.3. Суб’єкти міжнародного приватного права. Л.4, Л.5, ПР.4, ПР.5. 

Тема 1.4. Правочини і договори в міжнародному приватному праві. Л.6, ПР.6. 
 

Змістовий модуль 2. Особлива частина міжнародного приватного права 

Тема 2.1. Право власності та речові права в міжнародному приватному праві. Л.7, ПР.7. 

Тема 2.2. Право інтелектуальної власності у міжнародному приватному праві. Л.8, ПР.8. 

Тема 2.3. Договори перевезення у міжнародному приватному праві. Л.9, ПР.9. 



Тема 2.4. Кредитні та розрахункові відносини в міжнародному приватному праві. Л.10, ПР.10. 

Тема 2.5. Правове регулювання іноземних інвестицій в міжнародному приватному праві. Л.11, 

ПР.11. 

Тема 2.6. Міжнародне сімейне право. Л.12, ПР.12. 

Тема 2.7. Міжнародне спадкове право. Л.13, ПР.13. 

Тема 2.8. Трудові відносини у міжнародному приватному праві. Л.14, ПР.14. 

Тема 2.9. Міжнародний цивільний процес і міжнародне приватне право. Л.15, ПР.15. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного-оглядового характеру; 

– дискусія, публічний виступ; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання. 

НД 2. Самостійна робота 

8. Методи викладання, навчання 

МН1. інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації з використанням 

мультимедійного обладнання); 

МН2. практичні заняття (навчальні дискусії, мозковий штурм, розв’язок ситуаційних вправ 

(кейсів));  

МН3. самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах).  

Лекції надають здобувачам основний теоретичний матеріал з питань міжнародного приватного 

права, що є основою для самостійного навчання, а також сприяють розвитку у здобувачів вищої 

освіти здатності до узагальнення та критичного мислення через участь в дискусіях. Лекції 

доповнюються практичними заняттями, що надають здобувачам вищої освіти можливість 

застосовувати теоретичні знання на реальних прикладах. Практичні заняття сконструйовані з 

застосуванням методів практико-орієнтованого навчання, і передбачають розв’язок здобувачами 

вищої освіти кейсів на основі можливих реальних ситуацій. Самостійне навчання сприяє 

підготовці до лекцій, практичних занять, а також роботи індивідуально та в невеликих групах 

для підготовки презентацій, що будуть представлені іншим групам, та для виконання 

індивідуальних та групових ситуаційних вправ на практичних заняттях, участі в них тощо. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання 

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

A ВІДМІННО 5 (відмінно) 90-100 

B 
ДОБРЕ 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно) 

64-73 

E 60-63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – можливе 

складання заходу підсумкового 

семестрового контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 



F НЕЗАДОВІЛЬНО – до заходу 

підсумкового семестрового 

контролю не допускається, 

необхідний повторний курс з 

навчальної дисципліни 

1-34 

 

9. Методи оцінювання 

Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною «Міжнародне приватне право» – 

екзамен. 

21. Форми поточного контролю під час навчальних занять: тестування, контрольна робота, захист 

результатів виконання індивідуальних робіт, опитування тощо. 

22. Розподіл балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни «Міжнародне приватне 

право», наведено в таблиці 4. 

Таблиця 4 

Форми контролю результатів навчання студентів  

за навчальною дисципліною «Міжнародне приватне право» 

Поточне тестування та самостійна робота 

Е
к
за

м
ен

 

С
у
м

а 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

20 30 50 100 

 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.11 Засоби навчання ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп’ютери, комп’ютерні системи та 

мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2 Інформаційне та навчально-методичне 

забезпечення 

1. Міжнародне приватне право: підручник / ред.: 

В.П. Жушман, І.А. Шуміло. Х. : Право, 2014. 320 

с. 

2. Міжнародне приватне право. Загальна частина : 

підручник / ред.: А. С. Довгерт, В. І. Кисіль. К. : 

Алерта, 2012. 376 с. 

3. Міжнародне приватне право : навчальний 

посібник / ред.: В.М. Гайворонський, В.П. 

Жушман. К. : Юрінком Інтер, 2006. 368 с. 

4. Дахно, І.І. Міжнародне приватне право : навч. 

посібник / І.І. Дахно. К. : Кондор, 2001. 312 с.  

 

 

 

 

 

 

 



СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ГОСПОДАРСЬКЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО» 

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Господарське процесуальне право 

Повна офіційна назва закладу вищої освіти ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного підрозділу Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра права і соціально-гуманітарних 

дисциплін 

Розробник Колісник А.С., доцент кафедри права і 

соціально-гуманітарних дисциплін 

Рівень вищої освіти Перший рівень вищої освіти, НРК – 7 рівень, 

QF-LLL – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл 

Семестр вивчення навчальної дисципліни 15 тижнів протягом 6-го семестру 

Обсяг навчальної дисципліни 

 

 

Обсяг дисципліни становить 6 кредитів ЄКТС, 

180 годин, з яких 60 годин становить 

контактна робота з викладачем (30 годин 

лекцій, 30 годин практичних занять), 2 години 

– підготовка та захист індивідуального 

науково-дослідного завдання: підготовка 

реферату та презентації на задану тему, 115 

годин становить самостійна робота, атестація: 

екзамен 

Мова викладання Українською мовою 

Викладач Колісник А.С., доцент кафедри права і 

соціально-гуманітарних дисциплін 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни Обов’язкова навчальна дисципліна для 

освітньої програми «Право» 

Передумови для вивчення дисципліни 
Передумови відсутні 

Додаткові умови 
Додаткові умови відсутні 

Обмеження 
Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів глибоких теоретичних знань та достатніх 

практичних навичок щодо процедури захисту законних прав та інтересів підприємств, установ, 

організацій, приватних підприємців в порядку господарського судочинства. 

4. Зміст навчальної дисципліни 



Змістовий модуль 1. Загальні положення організації та діяльності господарських судів 

 

Тема 1. Господарський суд, його задачі та функції.  

Конституційні засади побудови судової системи України. Види спеціалізації. Коротка 

історична довідка про створення та діяльність органів господарської юрисдикції. Аналіз 

реформування органів господарської юрисдикції в різні періоди часу. Господарський суд, його задачі 

та функції. Система господарських судів в Україні. Склад та повноваження господарських судів. 

Статус суддів господарського суду. Порядок призначення суддів. Порядок обрання суддів на 

адміністративні посади.    

 

Тема 2. Поняття, предмет і метод та принципи господарського процесуального права. 

Поняття господарського процесу як галузі права, питання самостійності господарського 

процесуального права. Предмет і метод господарського процесуального права.  Джерела 

господарського процесуального права. Система господарського процесуального права. Господарське 

процесуальне право як наука і навчальна дисципліна. Поняття і значення принципів господарського 

процесуального права. Класифікація принципів господарського процесуального права за різними 

ознаками. Загальноправові принципи та їх реалізація в господарському процесі. Міжгалузеві 

принципи господарського процесуального права. Питання галузевих принципів господарського 

процесуального права.   

 

Змістовий модуль 2. Склад учасників господарського процесу. Доказування в 

господарському процесі 

 

Тема 3. Учасники господарського процесу.  

Поняття учасників господарського процесу. Класифікація учасників процесу. Сторони в 

господарському процесі, їх права і обов’язки. Процесуальне правонаступництво. Заміна неналежного 

відповідача. Участь у справі кількох позивачів та (або) кількох відповідачів. Треті особи в 

господарському процесі. Участь в господарському процесі прокурора. Представництво інтересів 

сторін та третіх осіб в господарському процесі.  

 

Тема 4. Докази та доказування в господарському процесі.  

Предмет доказування. Роль суду та учасників процесу в процесі збирання доказів та їх подання 

до господарського суду. Правові презумпції та преюдиції. Поняття і види доказів. Оцінка доказів, 

критерії та стадії оцінки доказів. Письмові докази та їх використання в господарському процесі. 

Класифікація письмових доказів. Речові докази. Пояснення представників сторін та третіх осіб, їх 

доказове значення. Висновок судової експертизи. Доказове значення висновку відомчої експертизи. 

 

Змістовий модуль 3. Звернення з позовом до господарського суду 

 

Тема 5. Підвідомчість та підсудність справ господарським судам.  

Поняття компетенції господарського суду. Підвідомчість справ господарському суду, її 

критерії та ознаки. Підсудність справ господарському суду. Види підсудності. Порядок передачі 

справ за підсудністю. 

 

Тема 6. Позов в господарському процесі.  

Право на позов. Поняття, елементи та види позовів. Процесуальні засоби захисту відповідача 

проти позову.  

Забезпечення позову. Характеристика засобів до забезпечення позову.      

 

Тема 7. Запобіжні заходи в господарському процесі. 

Поняття та види запобіжних заходів. Підстави вжиття запобіжних заходів.  

Форма та зміст заяви про вжиття запобіжних заходів. Порядок розгляду заяви.  



Виконання ухвали про вжиття запобіжних заходів. Припинення запобіжних заходів. 

 

Тема 8. Процесуальні строки.  

Поняття і види процесуальних строків. Строки, встановлені Господарським процесуальним 

кодексом України.  

Правила обчислення процесуальних строків. Зупинення, перерва, відновлення і продовження 

процесуальних строків. 

 

Тема 9. Судові витрати і штрафи.  

Поняття і види судових витрат. Судовий збір, його розміри та порядок сплати. Особливості 

оформлення платіжного документа на сплату судового збору. Пільги при сплаті судового збору. 

Повернення судового збору з бюджету. Порядок оплати послуг перекладача, витрат на проведення 

судової експертизи. Оплата послуг адвоката. Правила розподілу судових витрат між учасниками 

процесу. Судові штрафи. 

 

Тема 10. Порушення провадження у справі в господарському суді та підготовка справи.   

Форма і зміст позовної заяви. Особливості змісту позовних заяв з окремих категорій справ. 

Порядок подання позову. Прийняття позовної заяви до розгляду. Підстави й наслідки відмови в 

прийнятті позовної заяви. Підстави й наслідки повернення позовної заяви без розгляду.Поняття і 

значення підготовки справи до судового розгляду. Дії судді та сторін на стадії підготовки справи до 

судового розгляду. 

 

Тема 11. Розгляд справ в засіданні господарського суду.  

Порядок розгляду справ в засіданні господарського суду. Одноособовий та колегіальний 

розгляд справ. Фіксація перебігу судового процесу.  

Порядок проведення судового засідання з розгляду справи. Розгляд справ за відсутності 

представників сторін.  

Порядок прийняття та оголошення рішення по справі. Права господарського щодо прийняття 

рішення (визнання договору недійсним, накладення штрафів, надання відстрочки або розстрочки 

виконання рішення).  

Відкладення розгляду справи. Зупинення провадження у справі.  

Форми закінчення провадження у справі без прийняття рішення (припинення провадження у 

справі, залишення позову без розгляду). 

 

Змістовий модуль 4. Оскарження та перегляд судових рішень. Судовий контроль за 

виконанням судових рішень та діяльністю недержавних органів господарської юрисдикції 

 

Тема 12. Судові рішення.  

Поняття і види судових рішень, їх процесуальне значення. Набрання судовими рішеннями 

законної сили. Сутність та зміст рішення господарського суду.  

Ухвали і постанови господарського суду. Окрема ухвала, її значення.  

Прийняття додаткового рішення (ухвали), роз’яснення і виправлення рішення (ухвали). 

  

Тема 13. Перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному порядку.  

Поняття та значення апеляційної перевірки судових рішень. Суб’єкти апеляційного 

оскарження. Форма і зміст апеляційної скарги, порядок її подання. Підстави повернення апеляційної 

скарги без розгляду. Порядок розгляду апеляційної скарги. Межі перегляду справи в апеляційній 

інстанції. Повноваження апеляційної інстанції в процесі розгляду апеляційної скарги. Підстави для 

скасування або зміни рішення в апеляційному порядку. Зміст постанови апеляційного 

господарського суду.  Перевірка ухвал господарського суду в апеляційному порядку. Поняття 

касаційної перевірки судових рішень. Суб’єкти касаційного оскарження. Форма і зміст касаційної 

скарги, порядок її подання. Підстави повернення касаційної скарги без розгляду. Порядок розгляду 



касаційної скарги. Повноваження касаційної інстанції в процесі розгляду касаційної скарги. Межі 

касаційної перевірки. Підстави для скасування або зміни рішення в касаційному порядку. Форма та 

зміст постанови, винесеної за підсумками касаційної перевірки. Перевірка ухвал господарського суду 

в касаційному порядку. Порівняльна характеристика апеляційної та касаційної перевірки судових 

рішень господарських судів. 

 

Тема 14. Перегляд судових рішень господарського суду за нововиявленими 

обставинами.  

Поняття та значення нововиявлених обставин.  

Підстави для перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами.  

Порядок і строки подання заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими 

обставинами. Порядок здійснення перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами.  

Судові рішення, які приймаються за підсумками перегляду судових рішень за 

нововиявленими обставинами. 

 

Тема 15. Основні правила виконання судових рішень господарських судів.  

Поняття і значення стадії виконання судових рішень. Загальна характеристика виконавчого 

провадження щодо судових рішень господарського суду.  

Наказ господарського суду, його зміст та порядок видачі.  

Розстрочка, відстрочка, зміна способу та порядку виконання рішення. Внесення змін до 

наказу, визнання наказу таким, що не підлягає виконанню. Поворот виконання рішення.  

Оскарження неправомірних дій або бездіяльності органів державної виконавчої служби при 

виконанні рішень господарських судів. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД 1 
Здобувач здатен вільно користуватися нормативним матеріалом з тем курсу та 

застосовувати його у конкретних ситуаціях 

РНД 2 
Здобувач здатен аналізувати та застосовувати норми господарського 

процесуального права 

РНД 3 
 Здобувач здатен застосовувати зразки господарських документів у практичній 

діяльності для вирішення правових питань 

РНД 4 
Здобувач здатен аналізувати конкретні випадки з практики застосування 

господарського процесуального законодавства і змодельованих ситуацій 

РНД 5 
Здобувач володіє навичками розв’язувати теоретичні та практичні завдання з 

господарського процесуального права 

РНД 6 

Здобувач демонструє здатність до комунікації в усній та письмовій формах 

державною мовою для вирішення конкретних питань юридичного характеру у 

своїй професійній практичній діяльності 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН2 
Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових 

інститутів і норм фундаментальних галузей права. 

РН4 Сучасних інформаційних систем доступу до публічної інформації. 



РН17 
Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати 

юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки. 

РН18 
Готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового 

висновку зробленого у різних правових ситуаціях. 

РН19 
Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів 

у різних правових ситуаціях. 

РН24 
Здатність виконувати роботу в команді, включаючи здатність взаємодії із колегами 

та виконання обов’язкової роботи в установлені терміни. 

РН31 
Здатність до самостійної роботи та самостійного прийняття рішень, здатність нести 

відповідальність за їх реалізацію 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Змістовий модуль 1. Загальні положення організації та діяльності господарських 

судів 

Тема 1. Господарський суд, його задачі та функції. Л.1, ПР.1. 

Тема 2. Поняття, предмет і метод та принципи господарського процесуального права. Л.2, 

ПР.2. 

 

Змістовий модуль 2. Склад учасників господарського процесу. Доказування в 

господарському процесі 

Тема 3. Учасники господарського процесу. Л.3, ПР.3. 

Тема 4. Докази та доказування в господарському процесі. Л.4, ПР.4. 

 

Змістовий модуль 3. Звернення з позовом до господарського суду 

Тема 5. Підвідомчість та підсудність справ господарським судам. Л.5, ПР.5. 

Тема 6. Позов в господарському процесі. Л.6, ПР.6. 

Тема 7. Запобіжні заходи в господарському процесі. Л.7, ПР.7. 

Тема 8. Процесуальні строки. Л.8, ПР.8. 

Тема 9. Судові витрати і штрафи. Л.9, ПР.9. 

Тема 10. Порушення провадження у справі в господарському суді та підготовка справи. 

Л.10, ПР.10. 

Тема 11. Розгляд справ в засіданні господарського суду. Л.11, ПР.11. 

 

Змістовий модуль 4. Оскарження та перегляд судових рішень. Судовий контроль 

за виконанням судових рішень та діяльністю недержавних органів господарської 

юрисдикції 

Тема 12. Судові рішення. Л.12, ПР.12. 

Тема 13. Перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному порядку. Л.13, ПР.13. 

Тема 14. Перегляд судових рішень господарського суду за нововиявленими обставинами. 

Л.14, ПР.14. 

Тема 15. Основні правила виконання судових рішень господарських судів. Л.15, ПР.15. 

 

7.2 Види навчальної діяльності  



НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного-оглядового характеру; 

– дискусія, публічний виступ; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання. 

НД 2. Самостійна робота 

8. Методи викладання, навчання 

МН1. інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації з використанням 

мультимедійного обладнання); 

МН2. практичні заняття (навчальні дискусії, мозковий штурм, розв’язок ситуаційних вправ 

(кейсів));  

МН3. самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах).  

Лекції надають здобувачам основний теоретичний матеріал з питань господарського 

процесуального права, що є основою для самостійного навчання, а також сприяють розвитку у 

здобувачів вищої освіти здатності до узагальнення та критичного мислення через участь в 

дискусіях. Лекції доповнюються практичними заняттями, що надають здобувачам вищої освіти 

можливість застосовувати теоретичні знання на реальних прикладах. Практичні заняття 

сконструйовані з застосуванням методів практико-орієнтованого навчання, і передбачають 

розв’язок здобувачами вищої освіти кейсів на основі можливих реальних ситуацій. Самостійне 

навчання сприяє підготовці до лекцій, практичних занять, а також роботи індивідуально та в 

невеликих групах для підготовки презентацій, що будуть представлені іншим групам, та для 

виконання індивідуальних та групових ситуаційних вправ на практичних заняттях, участі в них 

тощо. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання 

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

A ВІДМІННО 5 (відмінно) 90-100 

B 
ДОБРЕ 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно) 

64-73 

E 60-63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – можливе 

складання заходу підсумкового 

семестрового контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 

F НЕЗАДОВІЛЬНО – до заходу 

підсумкового семестрового 

контролю не допускається, 

необхідний повторний курс з 

навчальної дисципліни 

1-34 

 

9. Методи оцінювання 

Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною «Господарське процесуальне право» – 

екзамен. 



Форми поточного контролю під час навчальних занять: тестування, контрольна робота, захист 

результатів виконання індивідуальних робіт, опитування тощо. 

Розподіл балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни «Господарське 

процесуальне право», наведено в таблиці 4. 

Таблиця 4 

Форми контролю результатів навчання студентів  

за навчальною дисципліною «Господарське процесуальне право» 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

Е
к
за

м
ен

 

С
у
м

а 

Модуль 1 

Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

Змістовий 

модуль 3 

Змістовий 

модуль 4 

7 7 24 12 50 100 

 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.12 Засоби навчання ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп’ютери, комп’ютерні системи та 

мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2 Інформаційне та навчально-методичне 

забезпечення 

1. Васильченко Т., Причко О. Господарський 

процес в суді першої інстанції за новими 

правилами: підручник. – К.: Алерта, 2018. – 472 с. 

2. Господарський процес: підручник / Світличний 

О.П. –  К.: НУБіП України, 2018. – 342 с. 

3. Іванюта Н.В. Функції господарського 

процесуального права: теоретико-правові аспекти: 

монографіяю. – Одеса: Фенікс, 2018. – 516 с. 

4. Науково-практичний коментар господарського 

процесуального кодексу України / за ред. Короєда 

С.О. – Київ: Видавничий дім «Професіонал», 2018. 

– 400 с.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС» 

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Цивільний процес 

Повна офіційна назва закладу вищої освіти ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного підрозділу Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра права і соціально-гуманітарних 

дисциплін 

Розробник Колісник А.С., доцент кафедри права і 

соціально-гуманітарних дисциплін 

Рівень вищої освіти Перший рівень вищої освіти, НРК – 7 рівень, 

QF-LLL – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл 

Семестр вивчення навчальної дисципліни 15 тижнів протягом 5-го семестру 

Обсяг навчальної дисципліни 

 

 

Обсяг дисципліни становить 6 кредитів ЄКТС, 

180 годин, з яких 60 годин становить 

контактна робота з викладачем (30 годин 

лекцій, 30 годин практичних занять), 2 години 

– підготовка та захист індивідуального 

науково-дослідного завдання: підготовка 

реферату та презентації на задану тему, 115 

годин становить самостійна робота, атестація: 

екзамен 

Мова викладання Українською мовою 

Викладач Колісник А.С., доцент кафедри права і 

соціально-гуманітарних дисциплін 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни Обов’язкова навчальна дисципліна для 

освітньої програми «Право» 

Передумови для вивчення дисципліни 
Передумови відсутні 

Додаткові умови 
Додаткові умови відсутні 

Обмеження 
Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів глибоких теоретичних знань та достатніх 

практичних навичок щодо порядку розгляду та вирішення спорів органами цивільного судочинства, 

процедури захисту законних прав і інтересів громадян, юридичних осіб, для найбільш ефективної 

реалізації конституційного права на судовий захист. 



4. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Загальні положення та принципи цивільного процесуального 

права. 
 

Тема 1. Предмет, метод та система цивільного процесуального права.  

Поняття та предмет цивільного процесуального права. Метод цивільного процесуального 

права. Поняття, види та стадії цивільного судочинства. Система цивільного процесуального права. 

Джерела цивільного процесуального права та межі дії норм цивільного процесуального права.  
 

Тема 2. Принципи цивільного процесуального права.  

Поняття та класифікація принципів цивільного процесуального права. Окремі види принципів 

цивільного процесуального права. 
 

Тема 3. Цивільно-процесуальні правовідносини.  

Поняття, сутність та ознаки цивільних процесуальних правовідносин. Підстави та передумови 

виникнення цивільно-процесуальні правовідносини. Зміст цивільно-процесуальні правовідносини. 

Об’єкт цивільно-процесуальні правовідносини та суб’єкти цивільно-процесуальні правовідносини.  
 

Тема 4. Сторони в цивільному процесі.  

Поняття сторін в цивільному процесі, їх процесуальні права та обов’язки. Заміна неналежної 

сторони. Процесуальна співучасть. Процесуальне правонаступництво.  

 

Тема 5. Треті особи в цивільному процесі.  

Поняття та ознаки третіх осіб. Треті особи, що заявляють самостійні вимоги. Треті особи, що 

не заявляють самостійних вимог.   
 

Тема 6. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право 

захищати права і свободи інших осіб.  

Участь прокурора в цивільному процесі. Участь в цивільному процесі органів державної 

влади, місцевого самоврядування та осіб, яким за законом надано право захищати права і свободи 

інших осіб.  
 

Тема 7. Представництво в цивільному процесі.  

Поняття та значення процесуального представництва. Види процесуального представництва. 

Повноваження представника в цивільному процесі.   
 

Тема  8. Підсудність цивільних справ.  

Поняття та види цивільної юрисдикції. Загальні правила визначення юрисдикції цивільних 

справ. Поняття і види підсудності. Наслідки порушення правил про підсудність. Зміна підсудності.   
 

Тема 9. Процесуальні строки.   

Поняття і види процесуальних строків. Обчислення та закінчення процесуальних строків, 

наслідки їх пропущення. Зупинення, поновлення та продовження процесуальних строків. 
 

Тема 10.  Судові витрати.  

Поняття та види судових витрат. Судовий збір. Ціна позову.  Витрати, пов’язані із розглядом 

справи. Відстрочення, розстрочення і зменшення розміру судових витрат, звільнення від їх оплати. 

Повернення судових витрат. Розподіл судових витрат.   
 

Тема 11. Заходи процесуального примусу.   

Поняття заходів процесуального примусу. Порядок застосування окремих заходів 

процесуального примусу.     
 

 

Тема 12. Докази і доказування.  



Поняття і ознаки доказування в цивільному процесі. Поняття доказів. Доказові факти. 

Класифікація доказів. Оцінка доказів. Предмет доказування. Обставини, які не є предметом 

доказування. Розподіл між сторонами обов’язків по доказуванню. Належність доказів і допустимість 

засобів доказування. Способи доказування. Забезпечення доказів.  
 

Змістовий модуль 2. Розгляд справи у суді першої інстанції 
 

Тема 13. Відкриття провадження по цивільній справі.  

Поняття і суть позовного провадження. Позов як процесуальний спосіб відкриття 

провадження у справі. Поняття позову, його елементи та види. Форма та зміст позовної заяви. 

Процесуальний порядок пред’явлення позову та наслідки його недотримання. Відкриття 

провадження у справі. Залишення позовної заяви без руху. Повернення позовної заяви. Підстави для 

відмови у відкритті провадження у справі. Правові наслідки відкриття цивільної справи. Зміст ухвали 

суду про відкриття чи відмову відкритті провадження у справі. Право на позов і право на 

пред’явлення позову. Захист інтересів відповідача : заперечення проти позову, зустрічний позов. 

Забезпечення позову : підстави, порядок та способи.  

 

Тема  14. Провадження у  справі до судового розгляду.   

Провадження у  справі до судового розгляду : мета та значення. Процесуальні дії судді по 

підготовці справи. Об’єднання та роз’єднання позовів. Судові виклики і повідомлення.  

 

Тема 15. Судовий розгляд справи в суді першої інстанції.  

Поняття і значення стадії судового розгляду цивільних справ. Складові частини судового 

засідання (підготовча частина судового засідання; розгляд справи по суті; судові дебати; винесення 

й оголошення судового рішення). Тимчасове призупинення судового розгляду (перерва в судовому 

засіданні; відкладення розгляду справи; зупинення провадження по справі). Закінчення цивільної 

справи без винесення рішення (закриття провадження по справі; залишення заяви без розгляду). 

Фіксація судового процесу технічними засобами. Журнал судового засідання. 

 

Тема 16. Рішення суду першої інстанції.  

Поняття і види судових рішень. Суть і значення судового рішення. Вимоги, яким повинно 

задовольняти судове рішення. Негайне виконання рішення, відстрочка і розстрочка виконання 

рішення. Забезпечення виконання рішення. Виправлення недоліків рішення судом, що його 

постановив. Законна сила судового рішення. Підстави та порядок ухвалення заочного рішення по 

справі. Ухвали суду першої інстанції. Заочне рішення.  
 

Тема 17. Наказне провадження.  

Поняття судового наказу і умови необхідні для його видачі. Заява про видачу судового наказу. 

Порядок видачі судового наказу і його зміст. Законна сила судового наказу і його скасування.    
 

Змістовий модуль 3. Перегляд судових рішень 
 

Тема 18. Окреме провадження.  

Суть і значення окремого провадження. Особи, що приймають участь у справах окремого 

провадження. Процесуальні способи порушення цивільного процесу по справах окремого 

провадження. Процесуальний порядок розгляду справ окремого провадження. Обмеження цивільної 

дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення дієздатності 

фізичної особи. Надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності. Визнання фізичної особи 

безвісно відсутньою або оголошення її померлою. Усиновлення. Встановлення фактів, що мають 

юридичне значення. Відновлення прав на втрачені цінні папери на пред’явника та векселі. Визнання 

спадщини відумерлою. Розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю щодо 

юридичних та фізичних осіб.       
 

Тема 19. Апеляційне провадження.  



Поняття та ознаки апеляції. Об’єкти, суб’єкти та строки апеляційного оскарження. Апеляційна 

скарга : форма, зміст та порядок подачі.  Підготовка, межі та розгляд справи судом апеляційної 

інстанції. Повноваження суду апеляційної інстанції.  Постанови суду апеляційної інстанції.      
 

Тема 20. Перегляд у касаційному порядку рішень суду, що набрали законної сили.  

Поняття та ознаки касаційного провадження. Передумови виникнення права на касаційне 

оскарження. Процесуальний порядок розгляду справи судом касаційної інстанції. Повноваження 

суду касаційної інстанції. Рішення та ухвали суду касаційної інстанції.         
 

Тема 21. Перегляд рішень, ухвал, що набрали законної сили Верховним Судом України.  

Підстави перегляду рішень і ухвал, що набрали законної сили, у зв’язку з нововиявленими 

обставинами та Верховним Судом України. Процесуальний порядок перегляду справи у зв’язку з 

нововиявленими і Верховним Судом України. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД 1 
Здобувач здатен вільно користуватися нормативним матеріалом з тем курсу та 

застосовувати його у конкретних ситуаціях 

РНД 2 Здобувач здатен аналізувати та застосовувати норми цивільного процесу 

РНД 3 
 Здобувач здатен застосовувати зразки цивільних процесуальних документів у 

практичній діяльності для вирішення правових питань 

РНД 4 
Здобувач здатен аналізувати конкретні випадки з практики застосування 

цивільного процесуального законодавства і змодельованих ситуацій 

РНД 5 
Здобувач володіє навичками розв’язувати теоретичні та практичні завдання з 

цивільного процесу 

РНД 6 

Здобувач демонструє здатність до комунікації в усній та письмовій формах 

державною мовою для вирішення конкретних питань юридичного характеру у 

своїй професійній практичній діяльності 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН2 
Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових 

інститутів і норм фундаментальних галузей права. 

РН4 Сучасних інформаційних систем доступу до публічної інформації. 

РН17 
Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати 

юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки. 

РН18 
Готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового 

висновку зробленого у різних правових ситуаціях. 

РН19 
Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів 

у різних правових ситуаціях. 

РН24 
Здатність виконувати роботу в команді, включаючи здатність взаємодії із колегами 

та виконання обов’язкової роботи в установлені терміни. 

РН31 Здатність до самостійної роботи та самостійного прийняття рішень, здатність нести 



відповідальність за їх реалізацію 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Змістовий модуль 1. Загальні положення та принципи цивільного процесуального права.  

Тема 1. Предмет, метод та система цивільного процесуального права. Л.1, ПР.1. 

Тема 2. Принципи цивільного процесуального права. Л.1, ПР.1. 

Тема 3. Цивільно-процесуальні правовідносини. Л.2, ПР.2. 

Тема 4. Сторони в цивільному процесі. Л.3, ПР.3. 

Тема 5. Треті особи в цивільному процесі. Л.3, ПР.3. 

Тема 6. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права і 

свободи інших осіб. Л.3, ПР.3. 

Тема 7. Представництво в цивільному процесі. Л.4, ПР.4.  

Тема  8. Підсудність цивільних справ. Л.5, ПР.5. 
Тема 9. Процесуальні строки. Л.5, ПР.5. 
Тема 10.  Судові витрати. Л.6, ПР.6. 

Тема 11. Заходи процесуального примусу. Л.7, ПР.7. 

Тема 12. Докази і доказування. Л.7, ПР.7. 

 

Змістовий модуль 2. Розгляд справи у суді першої інстанції 

Тема 13. Відкриття провадження по цивільній справі. Л.8, ПР.8. 

Тема 14. Провадження у  справі до судового розгляду.  Л.8, ПР.8. 

Тема 15. Судовий розгляд справи в суді першої інстанції. Л.9, ПР.9. 

Тема 16. Рішення суду першої інстанції. Л.10, ПР.10. 

Тема 17. Наказне провадження. Л.11, ПР.11. 

 

Змістовий модуль 3. Перегляд судових рішень 

Тема 18. Окреме провадження. Л.12, ПР.12. 

Тема 19. Апеляційне провадження. Л.13, ПР.13. 

Тема 20. Перегляд у касаційному порядку рішень суду, що набрали законної сили. Л.14, ПР.14. 

Тема 21. Перегляд рішень, ухвал, що набрали законної сили Верховним Судом України. Л.15, 

ПР.15.  

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного-оглядового характеру; 

– дискусія, публічний виступ; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання. 

НД 2. Самостійна робота 

8. Методи викладання, навчання 

МН1. інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації з використанням 

мультимедійного обладнання); 

МН2. практичні заняття (навчальні дискусії, мозковий штурм, розв’язок ситуаційних вправ (кейсів));  

МН3. самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах).  

Лекції надають здобувачам основний теоретичний матеріал з питань цивільного процесу, що є 

основою для самостійного навчання, а також сприяють розвитку у здобувачів вищої освіти здатності 

до узагальнення та критичного мислення через участь в дискусіях. Лекції доповнюються 

практичними заняттями, що надають здобувачам вищої освіти можливість застосовувати теоретичні 



знання на реальних прикладах. Практичні заняття сконструйовані з застосуванням методів практико-

орієнтованого навчання, і передбачають розв’язок здобувачами вищої освіти кейсів на основі 

можливих реальних ситуацій. Самостійне навчання сприяє підготовці до лекцій, практичних занять, 

а також роботи індивідуально та в невеликих групах для підготовки презентацій, що будуть 

представлені іншим групам, та для виконання індивідуальних та групових ситуаційних вправ на 

практичних заняттях, участі в них тощо. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання 

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

A ВІДМІННО 5 (відмінно) 90-100 

B 
ДОБРЕ 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно) 

64-73 

E 60-63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – можливе 

складання заходу підсумкового 

семестрового контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 

F НЕЗАДОВІЛЬНО – до заходу 

підсумкового семестрового 

контролю не допускається, 

необхідний повторний курс з 

навчальної дисципліни 

1-34 

 

9. Методи оцінювання 

Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною «Цивільний процес» – екзамен. 

3. Форми поточного контролю під час навчальних занять: тестування, контрольна робота, захист 

результатів виконання індивідуальних робіт, опитування тощо. 

4. Розподіл балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни «Цивільний процес», 

наведено в таблиці 4. 

Таблиця 4 

Форми контролю результатів навчання студентів  

за навчальною дисципліною «Цивільний процес» 

Поточне тестування та самостійна робота 

Е
к
за

м
ен

 

С
у
м

а 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 

20 15 15 50 100 

 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.13 Засоби навчання ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп’ютери, комп’ютерні системи та 



мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2 Інформаційне та навчально-методичне 

забезпечення 

1. Васильєв С.В. Цивільний процес України : 

навчальний посібник. К. : «Центр учбової літератури», 

2013. 344 с. 

2. Карнаух Т.В. Цивільне процесуальне право України 

: навчальний посібник. К. : Юстиніан, 2011. 400 с. 

3. Цивільний процесуальний кодекс : науково-

практичний аналіз / З. Ромовська, Н. Шумська, Н. 

Шумська.  К.: ВД «Дакор», 2013. 600 с. 

4. Цивільний процес України : підручник / за ред. М.М. 

Ясинка. К. : Алерта, 2014. 744 с.  

5. Цивільне судочинство України: основні засади та 

інститути / за ред.. В.В. Комарова. Х.: Право, 2016. 848 

с.  

 

 

 

 
СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 «АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО» 

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Адміністративне судочинство 

Повна офіційна назва закладу вищої освіти ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного підрозділу Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра права і соціально-гуманітарних 

дисциплін 

Розробник Брайченко С.М., кандидат юридичних наук, 

доцент, завідувач кафедри права і соціально-

гуманітарних дисциплін 

Рівень вищої освіти Перший рівень вищої освіти, НРК – 7 рівень, 

QF-LLL – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл 

Семестр вивчення навчальної дисципліни 6-й семестр 

Обсяг навчальної дисципліни Обсяг дисципліни становить 6 кредитів ЄКТС, 

180 годин, з яких 60 годин становить контактна 

робота з викладачем (30 годин лекцій, 30 

години практичних занять), 115 години 

становить самостійна робота: екзамен 

Мова викладання Українською мовою 



Викладач Брайченко С.М., кандидат юридичних наук, 

доцент, завідувач кафедри права і соціально-

гуманітарних дисциплін 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни Обов’язкова навчальна дисципліна для 

освітніх програм «Право» 

Передумови для вивчення дисципліни Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є засвоєння студентами повноважень адміністративних судів щодо 

розгляду справ адміністративної юрисдикції, порядок звернення до адміністративних судів і порядок 

здійснення адміністративного судочинства. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Модуль 1. Загальна частина 

 

Тема 1.1. Теоретико-правові засади адміністративного процесу та 

адміністративного процесуального права 

 Сутність юридичного процесу. Ознаки юридичного процесу. Різновиди 

юридичного процесу. Поняття провадження. Види проваджень. Поняття стадії 

юридичного процесу. Види стадій юридичного процесу. 

 Формування самостійної судово-процесуальної галузі права. Концепції 

розуміння терміну «адміністративний процес». Поняття адміністративної процедури. 

Ознаки адміністративно-процесуальних відносин. Основні учасники 

адміністративного процесу. Характеристика процесуального статусу учасників 

судового процесу. Ознаки адміністративного процесу. Поняття адміністративно-

процесуального права. Співвідношення адміністративного процесу та 

адміністративної процедури.  

 Основні види стадій адміністративного процесу. Обов’язкові (конститутивні) 

стадії адміністративного процесу. Необов’язкові (факультативні) стадії 

адміністративного процесу. Особливості співвідношення процесуальних категорій 

«стадії адміністративного процесу» та «провадження».  

 Поняття системи адміністративного процесуального права. Поняття інституту 

адміністративного процесуального права. Загальна частина адміністративного 

процесуального права. Особлива частина адміністративного процесуального права.  

 Поняття адміністративних процесуальних правовідносин. Зміст 

адміністративних процесуальних правовідносин. Види адміністративних 

процесуальних відносин. 



 Поняття методу адміністративного процесуального права. Імперативний метод 

(метод субординації). Диспозитивний метод (метод координації). Юридична природа 

методу правового регулювання адміністративного процесуального права. Засоби 

(способи) правового регулювання. Класифікація способів (засобів) правового 

регулювання адміністративного процесуального права.  

 Поняття джерела адміністративного процесуального права. Кодекс 

адміністративного судочинства України. Система джерел адміністративного 

процесуального права. 

 Взаємозв’язок адміністративного процесуального права із конституційним 

правом. Взаємозв’язок адміністративного процесуального права із адміністративним 

правом.  

 Поняття науки адміністративного процесуального права. Основні ознаки науки 

адміністративного процесуального права. Елементи та категорії адміністративного 

процесуального права. 

 

Тема 1.2. Принципи адміністративного процесу 

Поняття принципів адміністративного процесу. Види принципів адміністративного 

процесу. Ознаки принципів адміністративного процесу. Класифікація принципів 

адміністративного процесу. 

 Загально правові принципи адміністративного процесу. Свобода як принцип 

адміністративного процесу. Принцип рівності учасників адміністративного процесу. 

Справедливість у адміністративному процесі. Демократизм. Верховенство права. 

Принцип законності у адміністративному процесі.  

Поняття та сутність принципів адміністративного процесу. Принцип здійснення 

правосуддя в адміністративних судах. Принцип змагальності. Диспозитивність у 

адміністративному процесі. Офіційне з’ясування всіх обставин у справі. Принцип 

гласності і відкритості адміністративного процесу. Забезпечення апеляційного та 

касаційного оскарження. Обов’язковість судових рішень. 

 

Тема 1.3. Учасники адміністративного процесу 

Поняття адміністративного суду. Принцип спеціалізації адміністративних судів. 

Принцип територіальності адміністративних судів. Поняття адміністративного суду. 

Особливості колегіального розгляду та вирішення адміністративних справ. 

 Підстави відводу (самовідводу) судді. Процедура прийняття рішення про відвід. 

Наслідки відводу (самовідводу) судді. Механізм заміщення відведеного судді чи 

складу суду. 

 Поняття сторін в адміністративному процесі. Ознаки сторін в адміністративному 

процесі. Адміністративна процесуальна правоздатність. Сторони адміністративного 

процесу. Позивач. Відповідач.  

 Повноваження сторін у адміністративному процесі. Суб’єктивні права сторін. 

Суб’єктивні юридичні обов’язки. Правовий статус сторін. Повноваження сторін у 

адміністративному процесі. Загальні повноваження у адміністративному процесі. 

Спеціальні повноваження у адміністративному процесі. Права позивача. Права 

відповідача. Класифікація процесуальних прав сторін. 



 Сутність неналежної сторони в адміністративному процесі. Процедура заміни 

неналежної сторони в адміністративному процесі. Неналежний позивач. Неналежний 

відповідач. Умови заміни неналежної сторони. Порядок заміни неналежного позивача. 

Порядок заміни неналежного відповідача. Процесуальні наслідки заміни. 

 Процесуальне правонаступництво у адміністративному процесі. Специфічні 

ознаки процесуального правонаступництва.  

 Поняття третіх осіб у адміністративному процесі. Типові риси третіх осіб у 

адміністративному процесі. Співвідношення третіх осіб зі сторонами у 

адміністративному процесі. Класифікація третіх осіб. Набуття процесуального статусу 

третьої особи. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору. Треті 

особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору. 

 Особливості адміністративної процесуальної правосуб’єктності 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. 

 Участь прокурора в адміністративному процесі. Підстави здійснення 

прокуратурою представництва в адміністративного процесі. Органи державної влади 

та органи місцевого самоврядування в адміністративному процесі. Форми участі 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування в адміністративному 

процесі. 

 

Тема 1.4. Судові витрати та строки в адміністративному процесі  

Поняття судових витрат. Ознаки судових витрат у адміністративному процесі. Розмір 

судового збору. Державне мито в адміністративному процесі. Витрати, пов’язані із 

розглядом справи. Витрати на правову допомогу. Витрати сторін та інших їхніх 

представників, що пов’язані із прибуттям до суду. Витрати, пов’язані з проведенням 

огляду доказів на місці та вчинення інших дій, необхідних для розгляду справи. 

Розподіл судових витрат між сторонами. 

 Поняття процесуальних строків в адміністративному процесі. Юридична 

природа процесуальних строків в адміністративному процесі. Види процесуальних 

строків в адміністративному процесі. Порядок обчислення процесуального строку. 

Загальні процесуальні строки. Спеціальні процесуальні строки. Поновлення 

процесуального строку. 

 

Тема 1.5. Примус в адміністративному процесі 

Поняття процесуального примусу в адміністративному процесі. Порядок 

застосування заходів процесуального примусу. Підстави застосування заходів 

процесуального примусу. Види заходів адміністративного примусу. 

 Попередження. Видалення із залу судового засідання. Тимчасове вилучення 

доказів для дослідження судом. Привід до суду. Процесуальне оформлення рішення 

про застосування приводу до суду. Порядок виконання ухвали суду про застосування 

приводу осіб. 

 

Тема 1.6. Підвідомчість та підсудність справ адміністративної юрисдикції 

Поняття підвідомчості справ адміністративної юрисдикції. Критерії 

підвідомчості справ адміністративної юрисдикції. Види підвідомчості справ 



адміністративної юрисдикції. Компетенція адміністративних судів. Підвідомчість 

адміністративних справ. Публічно-правові справи, віднесені до юрисдикції 

Конституційного Суду України. Публічно-правові справи про накладення 

адміністративних стягнень. Публічно-правові справи щодо відносин, які відповідно до 

закону, статуту (положення) об’єднання громадян віднесені до його внутрішньої 

діяльності або виключної компетенції. Підвідомчість справ адміністративної 

юрисдикції. 

 Зміст підсудності справ адміністративної юрисдикції. Підсудність справ 

адміністративної юрисдикції. Наслідки порушення правил підсудності. 

 Види підсудності справ адміністративної юрисдикції. Предметна підсудність 

адміністративних справ. Окружна підсудність адміністративних справ. Альтернативна 

предметна підсудність адміністративних справ. Вищий адміністративний суд України. 

Територіальна підсудність адміністративних справ. Загальне правило територіальної 

підсудності. Виключна територіальна підсудність. Інстанційна підсудність 

адміністративних справ. Підсудність кількох пов’язаних між собою вимог. 

Підстави передачі адміністративної справи з одного адміністративного суду до 

іншого. Правила предметної підсудності. Правила територіальної підсудності. 

 

Тема 1.7. Позов у адміністративному процесі 

Поняття адміністративного позову. Ознаки адміністративного позову. Елементи 

адміністративного позову. Підстави адміністративного позову. Предмет позову. Зміст 

позову.  

 Види позовів у адміністративному процесі. Класифікація позовів у 

адміністративному процесі. Позови про визнання. Позови про присудження. 

Перетворювальні позови.  

 Право на позов. Право на позов у матеріальному розумінні. Право на позов 

у процесуальному розумінні. Необхідні передумови для реалізації позову. Суб’єктивні 

передумови для реалізації позову. Об’єктивні передумови для реалізації позову. 

 

Тема 1.8. Доказування і докази в адміністративному процесі  

Доказування в адміністративному процесі. Сутність доказування в адміністративному 

процесі. Зміст доказування в адміністративному процесі. Пізнання як елемент 

доказування. Суб’єкт пізнання. Об’єкт пізнання Суб’єкти доказування. 

Адміністративний суд, як суб’єкт доказування. Процесуальна мета суб’єктів 

доказування в адміністративному процесі. 

 Поняття доказів. Ознаки доказів в адміністративному процесі. Класифікація 

доказів. Особистісні докази. Речові докази. Належні докази. Допустимість доказів. 

Достовірність доказів. Достатність (повнота і всебічність) доказів в адміністративному 

процесі. 

 Предмет доказування в адміністративному процесі. Обставини, встановлені 

судовим рішенням в адміністративній, цивільній або господарській справі, що набрало 

законної сили. Обставини, визнані судом загальновідомими. Обставини, які 

визнаються сторонами. 



 Засоби доказування в адміністративному процесі. Пояснення сторін, третіх осіб 

та їхніх представників. Показання свідка. Письмові докази. Речові докази. Висновки 

експертів. Комісійна експертиза. Комплексна експертиза. Повторна експертиза. 

Основні види експертиз. 

 Забезпечення доказів.  

 

Модуль 2. Особлива частина 

 

Тема 2.1. Порушення адміністративної справи 

Порушення адміністративної справи. Вимоги щодо адміністративного позову. Зміст 

позовної заяви. Обов’язкові реквізити позову. Структурні елементи позовної заяви. 

Вступна частина позовної заяви. Описова (історична) частина позовної заяви. 

Мотивувальна частина позовної заяви. Прохальна частина позовної заяви. Залишення 

позовної заяви без руху. Випадки повернення позовної заяви. Відмова у відкритті 

провадження в адміністративній справі. 

 Забезпечення адміністративного позову. Підстави забезпечення позову. 

Ініціатор забезпечення позову. Засоби забезпечення адміністративного позову. 

 

Тема 2.2. Підготовче провадження 

Мета підготовки справи до судового розгляду. Завдання підготовки справи до 

судового розгляду. Ознаки стадії підготовки справи до судового розгляду. Елементи 

підготовки справи до судового розгляду. 

 Процесуальний зміст стадії підготовки справи до судового розгляду. Відмова від 

адміністративного позову. Врегулювання спору на основі взаємних поступок. 

 Попереднє судове засідання. Завершення підготовчого провадження. Залишення 

позовної заяви без розгляду. Зупинення провадження у справі. Закриття провадження 

у справі. Закінчення підготовчого провадження і призначення справи до судового 

розгляду. 

Судові виклики та повідомлення. Повістка про виклик, її реквізити. Повістка-

повідомлення, її реквізити. Вручення повістки. Час вручення повістки. Наслідки 

відмови від одержання повістки. Виклик відповідача, третіх осіб, свідків, місце 

фактичного проживання (перебування) яких невідоме. 

 

Тема 2.3. Судовий розгляд адміністративної справи 

Поняття стадії судового розгляду адміністративної справи. Особливості судового 

розгляду адміністративної справи. Специфіка судового розгляду адміністративної 

справи.  Місце розгляду адміністративної справи. Учасники розгляду адміністративної 

справи. 

 Частини (етапи) судового розгляду адміністративної справи. Підготовча 

частина. Розгляд справи по суті. Заслуховування пояснень осіб. Заслуховування 

показання свідків. Дослідження письмових та речових доказів. Відтворення 

звукозапису та демонстрація відеозапису. З’ясування всіх обставин по справі. Судові 

дебати. Ухвалення і проголошення судового рішення по справі.  



Процесуальні перешкоди судового розгляду адміністративної справи. 

Відкладення розгляду справи або оголошення перерви в її розгляді. Залишення 

позовної заяви без розгляду. Зупинення провадження у справі. 

 

Тема 2.4. Судові рішення в адміністративному процесі 

Юридична природа судових рішень в адміністративному процесі. Види судових 

рішень в адміністративному процесі. Основні процесуальні документи. Постанова. 

Ухвала. Акт правосуддя. Акт застосування норм матеріального права. Відмінності 

постанов від ухвал. Суть рішення адміністративного суду. Види постанов. 

 Вимоги, яким мають відповідати судові рішення адміністративних судів.  

 Процесуальний порядок ухвалення судових постанов. Зміст судових постанов. 

Загальні правила постановлення судових постанов у адміністративному процесі. Зміст 

судової постанови. Вступна частина. Описова частина. Мотивувальна частина 

постанови адміністративного суду. Резолютивна частина постанови адміністративного 

суду.  

 Поняття ухвал адміністративних судів. Структура ухвал адміністративних судів. 

Особливості постановлення ухвал адміністративних судів. 

 

Тема 2.5. Провадження з окремих категорій адміністративних справ 

Суб’єктний склад оскарження. Зміст оскарження. Предмет оскарження. 

Адміністративні справи щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності суб’єктів 

владних повноважень. Адміністративні справ, пов’язані з реалізацією виборчих прав. 

Адміністративні справи, які виникають із інших публічно-правових відносин 

підвідомчих адміністративним судам. Рішення суб’єкта владних повноважень. Дії 

суб’єкта владних повноважень. Бездіяльність суб’єкта владних повноважень.  

Адміністративні справи щодо оскарження нормативно-правових актів. Право 

оскарження. Адміністративні справи з приводу рішень, дій або бездіяльності 

державної виконавчої служби. 

Особливості провадження в адміністративних справах, пов’язаних із 

здійсненням виборчих прав. Особливості підсудності спорів, пов’язаних із 

здійсненням виборчих прав. Особливості складу сторін спорів, пов’язаних із 

здійсненням виборчих прав. 

Провадження по адміністративних справах, які виникають із інших публічно-

правових відносин, підвідомчих адміністративним судам. 

 

Тема 2.6. Апеляційне провадження 

Можливість апеляційного оскарження. Перегляд постанов і ухвал судів першої 

інстанції. Порушення апеляційного розгляду.  

 Вимоги заяви про апеляційне оскарження. Вимоги щодо апеляційної скарги. 

 Підготовки справи до апеляційного розгляду.  

 Апеляційний розгляд адміністративної справи у судовому засіданні. Залишення 

апеляційної скарги без задоволення. Скасування постанови або ухвали суду першої 

інстанції. 

 



Тема 2.7. Касаційне провадження 

Поняття касації. Суть касаційного провадження. Складові частини касаційного 

провадження. 

 Порушення касаційного розгляду адміністративної справи. Вимоги до 

касаційної скарги.  

 Підготовка адміністративної справи до касаційного розгляду.  

 Повноваження суду касаційної інстанції. Залишення касаційної скарги без 

задоволення. Зміна судового рішення суду апеляційної інстанції. Скасування судового 

рішення суду першої інстанції. 

 

Тема 2.8. Виконання судових рішень в адміністративних справах 

Сутність виконавчого провадження. Правові засади виконавчого провадження. 

Юридична природа виконавчого провадження. 

 Підстави негайного виконання судових рішень та перелік цих рішень. Порядок 

виконання судових рішень у адміністративних справах. Оформлення виконавчого 

листа. Зміни у процесі виконання судового рішення адміністративного суду. Поворот 

виконання судових рішень. 

 Учасники провадження, на яких покладається обов’язок організації та 

проведення виконавчих дій. Учасники, які вступають у виконавче провадження з 

метою відновлення, визнання чи захисту. Учасники, які сприяють здійснення 

виконавчого провадження. 

Загальні правила та стадії виконавчого провадження. Добровільне виконання 

рішень. Строки здійснення виконавчого провадження. Час проведення виконавчих дій. 

Місце проведення виконавчих дій. Правила проведення виконавчого провадження за 

наявності ускладнень, які можуть перешкоджати такому проведенню. Заходи 

примусового виконання рішень. 
 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД 1 Здобувач здатен вільно користуватися нормативним матеріалом з тем курсу та 

застосовувати його у конкретних ситуаціях 

РНД 2 Здобувач здатен аналізувати та застосовувати норми адміністративно-

процесуального права 

РНД 3  Здобувач здатен застосовувати зразки документів, пов’язаних з 

адміністративною юстицією діяльності для вирішення правових питань 

РНД 4 Здобувач здатен аналізувати конкретні випадки з практики застосування 

адміністративного процесуального законодавства і змодельованих ситуацій 

РНД 5 Здобувач володіє навичками розв’язувати теоретичні та практичні завдання з 

адміністративного судочинства 

РНД 6 Здобувач демонструє здатність до комунікації в усній та письмовій формах 

державною мовою для вирішення конкретних питань юридичного характеру у 

своїй професійній практичній діяльності 



6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН2 Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних 

правових інститутів і норм фундаментальних галузей права. 

РН4 Сучасних інформаційних систем доступу до публічної інформації. 

РН17 Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати 

юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки. 

РН18 Готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до 

правового висновку зробленого у різних правових ситуаціях. 

РН19 Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів 

клієнтів у різних правових ситуаціях. 

РН24 Здатність виконувати роботу в команді, включаючи здатність взаємодії із 

колегами та виконання обов’язкової роботи в установлені терміни. 

РН31 Здатність до самостійної роботи та самостійного прийняття рішень, здатність 

нести відповідальність за їх реалізацію 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.2 Види навчальних занять 

Модуль 1. Загальна частина 

Т.1.1. Теоретико-правові засади адміністративного процесу та адміністративного процесуального 

права 

Т.1.2. Принципи адміністративного процесу 

Т.1.3. Учасники адміністративного процесу 

Т.1.4. Судові витрати та строки в адміністративному процесі 

Т.1.5. Примус в адміністративному процесі 

Т.1.6. Підвідомчість та підсудність справ адміністративної юрисдикції 

Т.1.7. Позов у адміністративному процесі 

Т.1.8. Доказування і докази в адміністративному процесі 

Модуль 2. Особлива частина 

Т.2.1. Порушення адміністративної справи 

Т.2.2. Підготовче провадження 

Т.2.3. Судовий розгляд адміністративної справи 

Т.2.4. Судові рішення в адміністративному процесі 

Т.2.5. Провадження з окремих категорій адміністративних справ 

Т.2.6. Апеляційне провадження 

Т.2.7. Касаційне провадження 

Т.2.8. Виконання судових рішень в адміністративних справах 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного характеру; 

– розрахункова робота; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання (кейси). 

НД 2. Самостійна робота 



8. Методи викладання, навчання 

МН1. інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації з використанням 

мультимедійного обладнання); 

МН2. практичні заняття (навчальні дискусії, мозковий штурм, розв’язок ситуаційних вправ (кейсів));  

МН3. самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах).  

Лекції надають здобувачам основний теоретичний матеріал з питань адміністративного судочинства, 

що є основою для самостійного навчання, а також сприяють розвитку у здобувачів вищої освіти 

здатності до узагальнення та критичного мислення через участь в дискусіях. Лекції доповнюються 

практичними заняттями, що надають здобувачам вищої освіти можливість застосовувати теоретичні 

знання на реальних прикладах. Практичні заняття сконструйовані з застосуванням методів практико-

орієнтованого навчання, і передбачають розв’язок здобувачами вищої освіти кейсів на основі 

можливих реальних ситуацій. Самостійне навчання сприяє підготовці до лекцій, практичних занять, 

а також роботи індивідуально та в невеликих групах для підготовки презентацій, що будуть 

представлені іншим групам, та для виконання індивідуальних та групових ситуаційних вправ на 

практичних заняттях, участі в них тощо. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання 

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

A ВІДМІННО 5 (відмінно) 90-100 

B 
ДОБРЕ 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно) 

64-73 

E 60-63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – можливе 

складання заходу підсумкового 

семестрового контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 

F НЕЗАДОВІЛЬНО – до заходу 

підсумкового семестрового 

контролю не допускається, 

необхідний повторний курс з 

навчальної дисципліни 

1-34 

 

9. Методи оцінювання 

Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною «Адміністративне судочинство» - екзамен. 

5. Форми поточного контролю під час навчальних занять: тестування, контрольна робота, захист 

результатів виконання індивідуальних робіт (кейсів), аналітично-розрахункова робота, опитування 

тощо. 

6. Розподіл балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни «Адміністративне 

судочинство», наведено в таблиці 4. 

Таблиця 4 

Форми контролю результатів навчання студентів  

за навчальною дисципліною «Адміністративне судочинство» 

Поточне тестування та самостійна робота 

Е
к

за м
е н
 

С
у

м
а 



 

Змістовий  

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

  

25 25   50 100 
 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.14 Засоби навчання ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп'ютери, комп’ютерні системи та мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2 Інформаційне та навчально-

методичне забезпечення 

Основні законодавчі акти 

1. Загальне положення про міністерство, інший 

центральний орган державної виконавчої влади 

України: Указ Президента України від 12 березня 

1996р. № 179 // Урядовий кур'єр  :  офіц. вид. – 1996.  

2. Кодекс України про адміністративні 

правопорушення: Офіційний за станом на  05.01.2017 

: Відомості Верховної Ради УРСР :  офіц. вид. – 1984. 

- № 51, стаття 1122. 

3. Кодекс адміністративного судочинства України від 

06.07.2005 : за станом на 05.01.2017 // Урядовий 

кур'єр : офіц.. вид. – 2005. - № 153, / 153-154 / 

4.  Конституція України: [прийнята на п’ятій сесії 

Верховної Ради України] від 28.06.1996 // Відомості 

Верховної Ради України. – 2003. -  N ст.144 

5. Положення про Міністерство юстиції України: 

Указ Президента України від 06.04.2011 № 395/2011 

: за станом на 17.04.2013 //  Офіційний вісник 

Президента України  : офіц. вид. - 2011. - № 9, стор. 

90, стаття 548. 

6. Про органи та осіб, які здійснюють примусове 

виконання судових рішень і рішень інших органів: 

Закон України 02.06.2016 // Голос України : офіц. 

вид. – 2016  / № 122-123 / 

7. Про державну таємницю: Закон України від 

21.01.1994 : за стонам на 05.01.2017 // Голос України  

:  офіц. вид. - 1994. - № 16. - Ст.93. 

8. Про міжнародні договори  України: Закон України 

29.06.2004 : за стонам на 20.07.2014  // Голос України 

: офіц. вид. – 2004. - № 142. 

9.  Про звернення громадян: Закон України від 

02.10.1996 : за станом на 05.10.2016 // Відомості  

Верховної  Ради України : офіц.. вид.  - 1996. - № 47. 

- Ст.256. 

10. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон 

України від 21.05.1997 : за станом на 01.01.2017 // 

Офіційний вісник України : офіц.. вид. - 1997. -  № 

25, стор. 20, код акту 1051/1997. - 1997. - № 24. - 

Ст.170. 

11. Про нотаріат : Закон України від 02.09.1993 : за 



станом на 02.11.2016 // Відомості Верховної Ради 

України :офіц. вид. - 1993. - № 39, стаття 383. 

12. Про громадські об'єднання : Закон України 

22.03.2012 : за стонам на 02.11.2016 // Голос України 

: офіц.. вид. – 2012. - № 70 

13. Про порядок офіційного оприлюднення 

нормативно-правових актів та набрання ними 

чинності: Указ Президента України від 10 червня 

1997р. № 503/97 // Офіційний вісник України : офіц.. 

вид. - 1997. - № 24, стор. 11, код акту 1031/1997 

14. Про правовий статус іноземців та осіб без 

громадянства: Закон України від 22.09.2011 : за 

станом на 18.06.2016 // Голос України : офіц.. вид. – 

2011. - № 199. 

15. Про правонаступництво України: Закон України 

від 12.09.1991 // Голос України : офіц. вид. - 1991. 

 

Базова 

1.  Адміністративна процедура та адміністративні 

послуги: Зарубіжний досвід і пропозиції для України 

/ Автор-упорядник В. П. Тимощук. – К.: Факт 2003. 

– 496 с. 

2.  Адміністративна юстиція: Європейський досвід і 

пропозиції для України / Автор-упорядник І. Б. 

Коліушко, Р. О. Куйбіда. – К.: Факт 2003. – 536 с. 

3. Адміністративне процесуальне право України : 

навч. посіб. / Е.Ф. Демський. – К.: Юрінком Інтер, 

2008. – 496 с. 

4. Адміністративне процесуальне право : навч. 

посібник / ред. Т. П. Мінка. - Х. : Право, 2013. - 352 

с.  

5.  Бандурка О. М., Тищенко М. М. Адміністративний 

процес: Підручник для вищих навч. закладів. – Рос. 

мовою. – К.: Літера ЛТД, 2001. – 336 с. 

6.  Голосніченко І. П., Стахурський М. Ф. 

Адміністративний процес: Навч. посібник / За заг. 

ред. І. П. Голосніченка. – К.: ГАН, 2003. – 256 с. 

7. Кодекс адміністративного судочинства України : 

науково-практичний коментар. Вид. третє / ред. : С. 

В. Ківалов. - Х. :Одіссей, 2008. - 560с. 

8. Комзюк А. Т., Бевзенко В. М., Мельник Р. С. 

Адміністративний процес України : навч. посібник. – 

К.: Прецедент, 2007. – 531 с. 

9. Кузьменко О. В., Гуржій Т. О. Адміністративно-

процесуальне право України: Підручник / За ред. О. 

В. Кузьменко. – К.: Атіка, 2007. – 466 с. 

10. Кузьменко О. В. Курс адміністративного 

процесу [Текст ] : навч. посібник / О. В. Кузьменко. - 

К. : Юрінком Інтер, 2013. - 208 с.  

 

Допоміжна 



1. Бородін І. Л. Адміністративна юрисдикція: 

Монографія. – К.: Істина, 2007. – 160 с. 

2. Колпаков В. К. Адміністративно-деліктний 

правовий феномен: Монографія. – К.: Юрінком 

Інтер, 2004. – 528 с. 

3. Кузьменко О. В. Теоретичні засади 

адміністративного процесу: Монографія. – К.: Атіка, 

2005. – 352 с. 

4. Селіванов А. О. Адміністративний процес в 

Україні: реальність і перспективи розвитку правових 

доктрин. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2000. – 67 

с. 

5. Сорокин В. Д. Административный процесс и 

административно-процессуальное право. – СПБ.: 

Изд-во Юрид. ин-та, 2002. – 474 с. 

6. Старилов Ю. Н. Административная юстиция. 

Теория, история, перспективы. – М.: НОРМА, 2001. 

– 304 с. 

7.  Стефанюк В. С. Судовий адміністративний 

процес: Монографія. – Харків: Консум, 2003. – 464 с. 
 

15. Інформаційні ресурси 
1. Верховний Суд України : http://www.scourt.gov.ua  

2. Верховна Рада України: http://rada.gov.ua  

3. Міністерство Юстиції України: 

http://www.minjust.gov.ua  

4. Єдиний державний реєстр судових рішень: 

http://www.court.gov.ua  

 

 

 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 «КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС» 

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни «Кримінальний процес» 

Повна офіційна назва закладу вищої освіти ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного підрозділу Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра менеджменту та інформаційних 

технологій 

Розробник Авраменко Олександр Леонідович, кандидат 

юридичних наук, доцент кафедри права і 

соціально-гуманітарних дисциплін 

Рівень вищої освіти Перший рівень вищої освіти, НРК – 7 рівень, 

QF-LLL – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл 



Семестр вивчення навчальної дисципліни 15 тижнів протягом 1-го семестру 

Обсяг навчальної дисципліни Обсяг дисципліни становить 6 кредитів ЄКТС, 

180 годин, з яких 60 годин становить контактна 

робота з викладачем (30 годин лекцій, 30 годин 

практичних занять), 115 годин становить 

самостійна робот, атестація: екзамен. 

Мова викладання Українською мовою 

Викладач Авраменко Олександр Леонідович, кандидат 

юридичних наук, доцент кафедри права і 

соціально-гуманітарних дисциплін 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни Обов’язкова навчальна дисципліна для 

освітньої програми «Право» 

Передумови для вивчення дисципліни Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є оволодіння студентами глибокими теоретичними знаннями щодо 

діяльності органів досудового розслідування, прокуратури та суду з розкриття та розслідування 

кримінальних правопорушень, їх судового розгляду, виконання судових рішень, а також формування 

практичних навичок правильного застосування кримінально-процесуального закону при проведенні 

процесуальних дій. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. 

Тема № 1. Сутність кримінального процесу. Кримінально-процесуальне право і 

кримінально-процесуальне законодавство 

Кримінально-процесуальна форма, її значення для дотримання прав людини у кримінальному 

процесі. Кримінально-процесуальні функції: поняття і види. Процесуальні строки та процесуальні 

витрати. Система і структура кримінально-процесуального права. Особливості структури 

кримінально-процесуальних норм. Кримінально-процесуальні правовідносини: поняття, структура. 

Предмет і методи правового регулювання кримінально-процесуальних відносин. Джерела 

кримінально-процесуального права. Кримінально-процесуальне законодавство. Чинність 

кримінально-процесуального закону у часі і просторі, за колом осіб. Структура Кримінально-

процесуального кодексу України.  

Тема № 2. Принципи кримінального процесу 

Поняття і значення принципів кримінального процесу. Система принципів кримінального 

процесу. Загально-правові принципи. Верховенство права, законність; забезпечення права людини 

на свободу та особисту недоторканність; забезпечення недоторканності житла; забезпечення 

таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної і іншої кореспонденції, банківських вкладів і 

рахунків; повага до честі та гідності особи, невтручання в  приватне життя. Міжгалузеві принципи. 



Змагальність сторін; диспозитивність. Галузеві принципи. Публічність; презумпція невинуватості; 

забезпечення підозрюваному, обвинуваченому, підсудному права на захист. 

Тема № 3. Учасники кримінального процесу 

Поняття учасників кримінального процесу, їх класифікація. Суд і суддя. Слідчий суддя. 

Прокурор. Слідчий. Керівник  слідчого підрозділу. Учасники, які мають власні законні інтереси у 

кримінальному процесі. Підозрюваний. Обвинувачений. Особа, щодо якої здійснюється 

провадження із застосування примусових заходів медичного характеру. Особа, щодо якої 

здійснюється провадження із застосування примусових заходів виховного характеру. Потерпілий. 

Цивільний позивач. Цивільний відповідач. Представник юридичної особи щодо якої здійснюються 

кримінальне провадження. Учасники кримінального процесу, які захищають або представляють 

інтереси інших осіб. Захисник. Представники потерпілого, цивільного позивача і цивільного 

відповідача. Законний представник. Учасники кримінального процесу, які сприяють судочинству. 

Заявник про злочин. Свідок. Експерт. Спеціаліст. Перекладач. Заявник, Поняті. Секретар судового 

засідання.  

Тема № 4. Докази і доказування 

Поняття предмету доказування та його структура. Предмет доказування і склад злочину. 

Суб’єкти і обов’язок доказування. Поняття доказів. Належність, достовірність, допустимість і 

достатність доказів. Допустимість використання у доказуванні фактичних даних, здобутих під час 

оперативно-розшукової діяльності.  Види доказів: первинні та похідні, особисті та речові, прямі та 

непрямі, обвинувальні і виправдувальні. Показання свідка. Показання потерпілого. Показання 

обвинуваченого. Речові докази. Протоколи слідчих і судових дій. Інші документи. Поняття, значення і 

процесуальна природа документів як доказів. Відмінність документів від речових доказів. Документи як 

речові докази. Висновок експерта. Поняття і зміст процесу доказування. Висунення версій. Збирання 

доказів. Процесуальні способи збирання і перевірки доказів. Застосування науково-технічних засобів 

для збирання доказів. Перевірка доказів. Оцінка доказів. Принцип вільної оцінки доказів. Відмінність 

вільної оцінки від формальної оцінки доказів. Використання доказів для обґрунтування висновків у 

кримінальній справі. 

Тема № 5. Заходи забезпечення кримінального провадження. 

Поняття та значення кримінально-процесуального примусу під час провадження у 

кримінальній справі. Види заходів примусу. Кримінально-процесуальний примус і кримінально-

процесуальна відповідальність. Поняття та значення запобіжних заходів. Відмінність запобіжних 

заходів від інших заходів процесуального примусу. Види запобіжних заходів. Затримання особи як 

тимчасовий запобіжний захід. Взяття під варту (арешт). Кримінально-процесуальна характеристика 

запобіжних заходів: 1) визначення запобіжного заходу; 2) спосіб запобігання; 3) мета застосування; 

4) підстави застосування; 5) умови застосування; 6) процесуальний порядок застосування; 7) строк 

дії; 8) юридична відповідальність за порушення. 

Тема № 6. Процесуальні строки і витрати. 

Процесуальні строки і їх правова природа. Поняття, значення, види і правила обчислення 

процесуальних строків. Обов’язковість додержання процесуальних строків. Порушення 

процесуальних строків і їх наслідки. Порядок подовження, зупинення і відновлення процесуальних 

строків. Процесуальні витрати, їх поняття, види і значення. Визначення розміру та розподіл 

процесуальних витрат. Зменшення розміру процесуальних витрат. Звільнення від оплати, 

відстрочення та розстрочення процесуальних витрат. Витрати, що покладаються на державу. 

Рішення щодо процесуальних витрат. 

 

Змістовий модуль 2.  

Тема № 7. Досудове розслідування: загальні положення 

Поняття, завдання і значення стадії досудового розслідування. Форми досудового 

розслідування: дізнання і досудове слідство, їх співвідношення. Досудове слідство як основна форма 

досудового розслідування. Органи досудового слідства. Повноваження слідчих системи МВС України. 

Державне бюро розслідувань. Основні положення стадії досудового розслідування. Поняття, значення і види 

підслідності. Початок і місце досудового слідства. Недопустимість розголошення даних досудового 



розслідування. Застосування органами досудового розслідування науково-технічних засобів. Форма і зміст 

процесуальних документів, що складаються під час провадження досудового розслідування. Оскарження 

дій слідчого, прокурора. Строки і порядок розгляду скарг на дії органів розслідування. Нагляд 

прокурора за дотриманням законів у стадії досудового розслідування. 

Тема № 8. Провадження слідчих (розшукових) дій 

Поняття і система слідчих дій. Загальні правила провадження слідчих дій. 

Огляд. Освідування. Допит свідка. Допит потерпілого. Допит підозрюваного, Допит обвинуваченого 

Допит експерта. Пред’явлення для впізнання. Обшук. Виїмка. Зняття інформації з транспортних 

телекомунікаційних мереж. Слідчий експеримент. Експертиза. Негласні слідчі (розшукові) дії. 

Зняття інформації з телекомунікаційних мереж. Втручання у приватне життя шляхом аудіо-, 

відеоконтролю, зняття інформації з електронних інформаційних систем.   Кримінально-процесуальна 

характеристика слідчих дій. 

Тема № 9. Повідомлення про підозру 

Поняття, підстави та значення повідомлення про підозру. Випадки повідомлення про підозру. 

Етапи повідомлення про підозру. Складання акту повідомлення про підозру. Зміст письмового 

повідомлення про підозру. Порядок повідомлення про підозру. Права підозрюваного та їх 

роз’яснення. Вручення письмового акту повідомлення про підозру. Зміна повідомлення про підозру. 

Особливості повідомлення про підозру окремій категорії осіб. 

Тема № 10. Зупинення і закінчення досудового розслідування 

Закінчення досудового слідства за наявності достатніх доказів для складання обвинувального 

акту. Обвинувальний акт. Значення, структура і зміст обвинувального акту. Направлення 

прокурором справи до суду. Закриття кримінальної справи. Підстави і процесуальний порядок 

прийняття слідчим цього процесуального рішення. Форма і зміст постанови про закриття 

кримінальної справи. Порядок і строки оскарження постанови про закриття кримінальної справи. 

Умови і порядок відновлення слідства у закритій кримінальній справі. Направлення кримінальної 

справи до суду для вирішення питання про її закриття у зв’язку із зміною обстановки; дійовим 

каяттям; примиренням обвинуваченого, підсудного з потерпілим; застосуванням примусових заходів 

виховного характеру; передачею особи на поруки колективу підприємства, установи чи організації; 

закінченням строків давності.  

Тема № 11. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування 

Поняття та значення інституту оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового 

розслідування. Право на оскарження. Строк подання скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого 

чи прокурора, її повернення або відмова у відкритті провадження. Правові наслідки подання скарги 

на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування. 

Оскарження ухвал слідчого судді під час досудового розслідування. Ухвали слідчого судді, які 

підлягають оскарженню під час досудового розслідування. Порядок оскарження ухвал слідчого 

судді. Оскарження слідчим рішень, дій чи бездіяльності прокурора. Рішення, дії чи бездіяльність 

прокурора, які можуть оскаржуватися слідчим. Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

прокурора. Порядок вирішення скарги на рішення, дії чи бездіяльність прокурора. Види рішень за 

результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність прокурора. 

Тема № 12. Підсудність та підготовче судове провадження 

Поняття і значення підсудності у кримінальному процесі. Види підсудності. Підстави та 

порядок передачі справ з одного суду до іншого. Автоматизована система документообігу суду. 

Поняття, сутність і завдання підготовчого судового провадження. Порядок і строки підготовчого 

судового провадження. Порядок підготовчого судового провадження. Питання, які з’ясовуються 

суддею при підготовчому судовому провадженні. Рішення, які приймаються за результатами 

підготовчого судового провадження. Закриття кримінального провадження. Підстави і 

процесуальний порядок повернення обвинувального акту, клопотань про застосування примусових 

заходів виховного чи медичного характеру прокурору або за підсудністю. Призначення судового 

розгляду. Дії судді, пов’язані з підготовкою до судового розгляду. Закінчення підготовчого судового 

провадження. Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. 

Змістовий модуль 3.  



Тема № 13. Судовий розгляд 

Поняття, завдання і значення стадії судового розгляду. Безпосередність, усність судового 

розгляду і незмінність складу суду при розгляді справи. Випадки оголошення показань підсудного, 

свідків, потерпілого і відтворення звукозапису їх показань, даних при провадженні досудового 

розслідування. Порядок судового засідання. Заходи, які застосовуються до порушників порядку 

судового засідання. Склад суду. Секретар судового засідання, його обов’язки. Учасники судового 

розгляду. Підготовча частина судового розгляду. Судове слідство. Порядок судового слідства. 

Реалізація принципу змагальності в стадії судового слідства. Обвинувач і захисник у стадії судового 

слідства. Судові доручення. Судові дебати. Останнє слово підсудного. Особливості розгляду справи 

судом присяжних. Поняття та види вироків. Постановлення і проголошення вироку. Структура, зміст 

і процесуальна форма вироку. Проголошення і звернення вироку до виконання. 

Тема 14. Особливі порядки кримінального провадження 

Види особливих проваджень у кримінальному процесі. Кримінальне провадження на підставі 

угод. Види угод, їх ініціювання та умови укладання. Зміст угоди про примирення. Зміст угоди про 

визнання винуватості. Кримінального провадження у формі приватного обвинувачення. Початок 

кримінального провадження у формі приватного обвинувачення. Відшкодування шкоди потерпілому 

у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення. Кримінальне провадження щодо 

окремої категорії осіб. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх. Обставини, що підлягають 

встановленню у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх. Особливості досудового 

розслідування у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів виховного 

характеру. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру. 

Підстави для здійснення кримінального провадження щодо застосування примусових заходів 

медичного характеру.  

Тема № 15. Апеляційне провадження. Касаційне провадження. Виконання вироку. 

Провадження з перегляду судових рішень 

Поняття, завдання і значення стадії апеляційного провадження. Судові рішення, на які може 

бути подана апеляція. Порядок і строки апеляційного оскарження. Наслідки подання апеляції. 

Доповнення, зміна і відкликання апеляції. Розгляд справи за апеляцією. Суди, які розглядають справи 

у апеляційному порядку. Обсяг перевірки справи апеляційним судом. Поняття, завдання і значення 

стадії касаційного провадження. Судові рішення, на які може бути подана касація. Особи, які мають 

право подати касацію. Порядок і строки касаційного оскарження. Наслідки подання касації. Суд, 

який розглядає справи у касаційному порядку. Обсяг перевірки справи касаційним судом. Поняття, 

завдання і значення стадії виконання вироку. Загальні положення стадії виконання вироку. Набрання 

вироком, ухвалою суду і постановою судді законної сили. Порядок звернення вироку, ухвал суду, 

постанови судді до виконання. Процесуальні питання, що виникають при виконанні вироку. Суди, 

які вирішують питання, пов’язані з виконанням вироку. Порядок вирішення питань, пов’язаних з 

виконанням вироку. Контроль суду за виконанням вироку. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД 1 Здобувач демонструє знання загальних закономірностей кримінально-

процесуального законодавства, його сутності, призначення, виникнення та 

функціонування у суспільстві; 

РНД 2 Здобувач володіє вмінням досліджувати і розробляти загальні закономірності 

кримінально-процесуального законодавства, його сутність, призначення, 

виникнення та функціонування у суспільстві; 

РНД 3  Здобувач аналізує та прогнозує кримінально-процесуальне законодавство, 

його сутність, призначення, виникнення та функціонування у суспільстві; 

РНД 4 Здобувач обирає критерії та складає судження про кримінально-процесуальне 



законодавство, його сутність, призначення, функціонування у суспільстві; 

РНД 5 Здобувач дає оцінку кримінально-процесуальним нормам, їх сутності, 

призначенню, виникненню у суспільстві; 

РНД 6 Здобувач демонструє знання та розуміння про зміст та структуру, сутність 

кримінально-процесуального законодавства, його сутності, призначення, 

виникнення, функціонування у суспільстві. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН1 Основ побудови правової норми, інститутів, підгалузей і галузей права. 

РН3 Загальноправових методів моделювання юридичного процесу. 

РН4 Статистичних методів збирання, обробки та руху юридичної інформації у 

паперовому та електронному вигляді. 

РН14 Здійснювати аналіз юридичної справ у сферах нормотворчої, виконавчо-

розпорядчої, судової та контрольно-наглядової діяльності. 

РН31 Здатність широкого розуміння чинного законодавства, правильного 

оцінювання правових явищ 

РН33 Здійснювати незалежне юридичне оформлення суб'єктивних прав і фактів. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Модуль 1. 

Тема 1. Сутність кримінального процесу. Кримінально-процесуальне право і кримінально-

процесуальне  законодавство. Л.1, ПР.1. 

Тема 2. Принципи кримінального процесу. Л.2, ПР.2. 

Тема 3. Учасники кримінального процесу. Л.3, ПР.3. 

Тема 4. Докази і доказування. Л.4, ПР.4. 

Тема 5. Заходи забезпечення кримінального провадження. Л.5, ПР.5. 

Тема 6. Процесуальні строки і витрати. Л.6, ПР.6. 

Модуль 2. 

Тема 7. Досудове розслідування: загальні положення. Л.7, ПР.7. 

Тема 8. Провадження слідчих (розшукових) дій. Л.8, ПР.8. 

Тема 9. Повідомлення про підозру. Л.9, ПР.9. 

Тема 10. Зупинення і закінчення досудового розслідування. Л.10, ПР.10. 

Тема 11. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності підчас досудового розслідування. Л.11, ПР.11. 

Тема 12. Підсудність та підготовче судове провадження. Л.12, ПР.12. 

Модуль 3. 

Тема 13. Судовий розгляд. Л.13, ПР.13. 

Тема 14. Особливі порядки кримінального провадження. Л.14, ПР.14. 

Тема 15. Апеляційне провадження. Касаційне провадження. Виконання вироку. Провадження з 

перегляду судових рішень. Л. 15, ПР. 15. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

- мультимедійні презентації; 



- письмові роботи; 

- розв’язання тестів. 

НД 2. Самостійна робота 

8. Методи викладання, навчання 

МН1. інтерактивні лекції (лекції-демонстрації з використанням мультимедійного обладнання); 

МН2. практичні заняття (навчальні дискусії, розв’язок ситуаційних вправ, підготовка аналітичних 

записок);  

МН3. самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах).  

Лекції надають студентам основний теоретичний матеріал з питань кримінально-процесуального 

законодавства, що є основою для самостійного навчання здобувачів вищої освіти, а також сприяють 

розвитку в студентів критичного мислення через участь в дискусіях.  

Лекції доповнюються практичними заняттями, що надають студентам можливість застосовувати 

теоретичні знання на реальних прикладах. Практичні заняття сконструйовані з застосуванням 

методів практико-орієнтованого навчання, і передбачають глибоке теоретичне осмислення та 

обговорення основних аспектів діяльності суб’єктів кримінального процесу.  

Самостійне навчання сприяє підготовці до лекцій, практичних занять, а також роботи індивідуально 

та в невеликих групах для підготовки презентацій, що будуть представлені іншим групам, та для 

виконання індивідуальних, групових ситуаційних вправ на практичних заняттях, участі в них тощо. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1 Критерії оцінювання 

 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
 

9.2 Методи оцінювання 

Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною «Кримінальний процес»» - екзамен. 

7. Форми поточного контролю під час навчальних занять: тестування, контрольна робота, захист 

результатів виконання індивідуальних робіт, виступи з доповідями, опитування. 



8. Розподіл балів, які може накопичувати студент при вивченні дисципліни «Кримінальний 

процес», наведено в таблиці. 

Таблиця   

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною «Кримінальний процес» 

 

 

Змістовний модуль 1 

 

Змістовний модуль 2  

 

Змістовний модуль 3  

Е
к
за

м
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С
у
м

а 

20 20 10 50 100 
 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.15 Засоби навчання ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп'ютери, комп’ютерні системи та мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2 Інформаційне та навчально-

методичне забезпечення 
1. Конституція України: Прийнята Верховною 

Радою України 28 червня 1996 р. // Відомості 

Верховної Ради України. - 1996. - № 30. 

2. Європейська конвенція про захист прав і 

основних свобод людини від 4.11.96 р. 

//Офіційний вісник України. – 1998. - №13. 

3. Кримінально-процесуальний кодекс України: 

за станом на 23 серп. 2012 р. / Верховна Рада 

України. – [Електронний ресурс]   Режим 

доступу: www.rada.gov.ua. 

4. Закон України від 18.02.1992 року "Про 

оперативно-розшукову діяльність" //Відомості 

Верховної Ради України. 1992. - №22. - Ст. 304. 

5. Закон України «Про судоустрій і статус 

суддів» // Відомості Верховної Ради України 

(ВВР), 2010, N 41-42, N 43, N 44-45, ст. 529. 

6. Кримінальний процесуальний кодекс України. 

Науково-практичний коментар/ За заг. ред. 

професорів В. Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М. Є. 

Шумила.   – Київ: Юстініан,  2012. – 1224 с. 

7. Татаров О. Ю. Досудове провадження в 

кримінальному процесі України: теоретико-

правові та організаційні засади. Монографія / О. 

Ю. Татаров. – Донецьк: ТОВ « ВПП 

«ПРОМІНЬ», 2012. – 640 с. 
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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 «МІЖНАРОДНЕ ПРАВО» 

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни «Міжнародне право» 

Повна офіційна назва закладу вищої освіти ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного підрозділу Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра менеджменту та інформаційних 

технологій 

Розробник Авраменко Олександр Леонідович, кандидат 

юридичних наук, доцент кафедри права і 

соціально-гуманітарних дисциплін 

Рівень вищої освіти Перший рівень вищої освіти, НРК – 7 рівень, 

QF-LLL – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл 

Семестр вивчення навчальної дисципліни 15 тижнів протягом 1-го семестру 

Обсяг навчальної дисципліни Обсяг дисципліни становить 5 кредитів ЄКТС, 

147 годин, з яких 56 годин становить контактна 

робота з викладачем (22 годин лекцій, 34 годин 

практичних занять), 91 годин становить 

самостійна робот, атестація: екзамен. 

Мова викладання Українською мовою 

Викладач Авраменко Олександр Леонідович, кандидат 

юридичних наук, доцент кафедри права і 

соціально-гуманітарних дисциплін 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни Обов’язкова навчальна дисципліна для 

освітньої програми «Право» 

Передумови для вивчення дисципліни Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є поглиблення правового світогляду студентів, формування уявлень 

про міжнародне право та міжнародні відносини, створення теоретичних уявлень про предмет, 

методи, принципи, галузі, підгалузі, інститути та норми міжнародного права, формування вмінь 



студентів правильно використовувати міжнародно-правові норми у своїй діяльності. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Загальна частина міжнародного права 

Тема 1.1. Загальна характеристика міжнародного права 

Поняття міжнародного права. Міжнародні правовідносини як предмет міжнародного права. 

Соціально-політичні та юридичні функції міжнародного права. Специфіка методу міжнародного 

права. Поняття та значення принципів сучасного міжнародного права. Принципи міжнародного 

права, закріплені Статутом ООН та Декларацією про принципи міжнародного права, що стосуються 

відносин і співробітництва 1970 р. Поняття та система норм міжнародного права. Класифікація норм 

за сферою дії, юридичною силою та способом прийняття. Система міжнародного права. Норми, 

субінститути, інститути, підгалузі та галузі як елементи системи міжнародного права. Загальна та 

регіональні системи міжнародного права. Джерела міжнародного права. Їх особливості та види. 

Статут Міжнародного Суду ООН про джерела міжнародного права. Міжнародні конвенції та 

контрактні договори. Конвенція про право міжнародних договорів. Міжнародний звичай як джерело 

міжнародного права.  

 

Тема 1.2. Суб’єкти міжнародного права 

Поняття суб’єктів міжнародного права та їх особливості. Міжнародна правосуб’єктність. 

Елементи міжнародної правосуб’єктності. Класифікація суб’єктів міжнародного права. Первинні 

(суверенні), вторинні (несуверенні) та специфічні суб’єкти міжнародного права, їх основні ознаки. 

Поняття нації (народу) як суб’єкта міжнародного права. Основні теорії та особливості міжнародної 

правосуб’єктності націй і народів. Загальна характеристика держави як суб’єкта міжнародного права. 

Зміст державного суверенітету та випадки його обмеження міжнародним правом. Універсальна 

міжнародна правосуб’єктність держав. Випадки наділення елементами міжнародної 

правосуб’єктності адміністративно-територіальних одиниць та суб’єктів федерації. Міжнародні 

міжурядові організації як суб’єкти міжнародного права. Спеціальна правосуб’єктність міжнародних 

міжурядових організацій. Міжнародна правосуб’єктність державоподібних утворень. 

 

Тема 1.3. Взаємодія внутрішнього і міжнародного права 

Співвідношення і взаємозв’язок предмету і методу міжнародного і внутрішньодержавного 

права. Фактори, що зумовлюють необхідність взаємодії внутрішнього і міжнародного права. Теорії 

взаємодії внутрішнього і міжнародного права. Моністична теорія примату національного права. 

Моністична теорія примату міжнародного права. Дуалістична теорія. Інші теорії та підходи до 

взаємодії міжнародного і внутрішнього права. Реалізація теорій взаємодії у сучасному міжнародному 

праві. Поняття імплементації норм міжнародного права у національному праві. Способи взаємодії 

міжнародного і внутрішнього права. Трансформація (проста трансформація), рецепція, адаптація, 

відсилка. Вплив норм національного права на міжнародне право. Зворотна трансформація. Основні 

принципи взаємодії міжнародного та внутрішнього права, передбачені українським законодавством. 

Механізми взаємодії, закріплені Конституцією України, Законом України «Про міжнародні договори 

України» та іншими актами національного законодавства. 

 

Тема 1.4. Територія у міжнародному праві 

Типи історичного розуміння поняття території. Об’єктна теорія, теорія компетенції та 

просторова теорія. Сучасне розуміння території у міжнародному праві. Підходи до класифікації 

території на види. Поняття державної території. Територіальне верховенство як елемент державного 

суверенітету. Співвідношення територіального верховенства та юрисдикції держави. Принципи 

міжнародного права, які фіксують порядок використання території. Склад державної території. 

Сухопутний простір, водна територія держави, повітряний простір держави та її надра. Поняття та 

функція державного кордону. Порядок встановлення державних кордонів. Поняття і стадії 



делімітації та демаркації. Класифікація державних кордонів. Сухопутні, повітряні (бокові), водні та 

морські кордони. Способи встановлення кордонів. Режим державного кордону та прикордонний 

режим. Підстави зміни титулу державної території. 

 

Тема 1.5. Міжнародно-правове регулювання становища населення 

Роль міжнародного права у регулюванні становища населення. Поняття населення. Категорії 

фізичних осіб, що входять до складу населення. Громадяни, іноземні громадяни, особи без 

громадянства, особи з множинним громадянством, біженці. Поняття громадянства, підданства, 

державної та національної належності. Способи набуття та припинення громадянства. Загальний та 

винятковий порядки набуття громадянства. Набуття громадянства за народженням. Право крові та 

право ґрунту. Натуралізація. Пожалування громадянства. Індивідуальна та колективна оптація. 

Трансферт. Реінтеграція. Способи припинення громадянства. Автоматична втрата громадянства. 

Вихід з громадянства. Позбавлення громадянства. Конвенція, що регулює деякі питання, пов’язані з 

колізією законів про громадянство 1930 р. Конвенція про громадянство одруженої жінки 1957 р. 

Європейська конвенція про громадянство 1997 р. 

Поняття та зміст інституту множинного громадянства. Подвійне громадянство. Причини 

виникнення множинного (подвійного) громадянства. Групи міжнародних договорів, спрямовані на 

врегулювання питань, пов’язаних з множинним громадянством. Поняття безгромадянства. Обсяг 

юрисдикції держави над особами без громадянства. Причини утворення без громадянства як 

правового становища особи. Основні групи міжнародних договорів, що стосуються статусу 

іноземних громадян. Види режимів іноземних громадян.  

Поняття біженців. Особливості правового статусу біженців. Підстави та порядок надання 

статусу біженця. Обсяг юрисдикції держави перебування над біженцями. Міжнародно-правові 

засоби захисту прав та свобод біженців. Правовий статус переміщених осіб та вимушених 

переселенців. Поняття політичного притулку у міжнародному праві. Підстави, умови та процедура 

надання політичного притулку. Види політичного притулку. Територіальний притулок. 

Дипломатичний притулок.  

 

Тема 1.6. Відповідальність у міжнародному праві 

Поняття міжнародно-правової відповідальності. Суб’єкти міжнародно-правової 

відповідальності. Суб’єкт міжнародного правопорушення. Суб’єкт міжнародної претензії. Випадки 

міжнародної відповідальності фізичних та юридичних осіб. Джерела міжнародно-правових норм, що 

стосуються відповідальності держав та міжнародних організацій. Поняття підстав міжнародної 

відповідальності. Юридичні підстави. Фактичні підстави. Формальні (процесуальні) підстави. 

Поняття, ознаки та склад міжнародного правопорушення. Основні підходи до класифікації 

міжнародно-правової відповідальності на види. Порядок реалізації міжнародно-правової 

відповідальності. Претензія у міжнародному публічному праві та порядок її пред’явлення. 

Обставини, що звільняють від міжнародної відповідальності. Обставини, що виключають 

виникнення відповідальності. Згода потерпілої сторони. Контрзаходи. Самооборона. Форс-мажор. 

Крайня необхідність. Обставини, що виключають застосування міжнародної відповідальності. 

 

Тема 1.7. Порядок вирішення спорів у міжнародному праві 

Становлення та розвиток принципу мирного вирішення міжнародних спорів. Конвенція про 

мирне вирішення міжнародних спорів 1907 р. Статут ООН. Декларація про принципи міжнародного 

права 1970 р. Підсумковий Акт НБСЄ 1975 р. тощо. 

Способи врегулювання конфліктів. Дипломатичні процедури та судові рішення. Переговори 

як початковий засіб врегулювання відносин між державами. Добрі послуги та посередництво: 

спільне і відмінне. Слідчі комісії як засіб вирішення міжнародних спорів. Комісії примирення. 

Порядок їх формування, характер прийняття рішень. 

Міжнародний арбітраж. Історія розвитку і процедура діяльності третейських судів. Постійний 

Арбітражний Суд. Міжнародний судовий розгляд. Міжнародний Суд ООН. Юрисдикція 

Міжнародного Суду ООН. Рішення, консультативні висновки Міжнародного Суду ООН. Регіональні 



міжнародні суди. Суд європейських товариств. Європейський суд з прав людини. Міжамериканський 

суд справ людини. 

 

Змістовий модуль 2. Особлива частина (основні галузі) міжнародного права 

Тема 2.1. Право міжнародних договорів 

Поняття та предмет права міжнародних договорів. Загальна характеристика історії розвитку 

права міжнародних договорів. Джерела права міжнародних договорів. Віденська конвенція про право 

міжнародних договорів 1969 р. Віденська конвенція про право договорів між державами та 

міжнародними організаціями та між міжнародними організаціями 1986 р. Закони України «Про дію 

міжнародних договорів на території України» та «Про міжнародні договори України». Поняття та 

юридичні властивості міжнародного договору. Сторони в міжнародних договорах. Учасники 

переговорів. Договірні сторони. Учасники договору. Підходи до класифікації міжнародних 

договорів. Класифікація міжнародних договорів, передбачена Законом України «Про міжнародні 

договори України». 

Поняття та юридичне значення форми міжнародного договору. Письмова форма договору. 

Інші форми договорів. Структура міжнародного договору. Назва, преамбула, основна частина, 

заключна частина, додатки до міжнародного договору. Юридична сила додатків до міжнародного 

договору. Особливості мови та стилістики міжнародного договору. Укладення договору на 

нейтральній мові. Автентичні примірники міжнародного договору. 

Процес укладення міжнародного договору. Повноваження на ведення переговорів та 

укладення договору. Стадії укладення міжнародних договорів. Підготовка тексту договору. 

Встановлення автентичності тексту договору. Парафування та підписання міжнародного договору ad 

referendum. Остаточне прийняття тексту договору. Форми надання згоди на обов’язковість 

міжнародного договору. Підписання. Обмін документами, ратифікація, затвердження. Випадки, коли 

ратифікація договору є обов’язковою. Правові наслідки міжнародного договору.  

Набрання чинності міжнародним договором. Порядок набрання чинності двосторонніми та 

багатосторонніми міжнародними договорами. Реєстрація міжнародних договорів у Секретаріаті 

ООН та інших міжнародних організаціях. Правові наслідки реєстрації міжнародного договору. 

Офіційне опублікування тексту міжнародного договору. Тлумачення міжнародного договору, його 

види та способи. Особливості тлумачення міжнародних договорів, укладених на різних мовах. 

Інститут депозитарію у праві міжнародних договорів. Функції депозитарію. 

Дія міжнародного договору. Дія у просторі, у часі та по колу осіб. Пролонгація дії 

міжнародного договору. Відкриті та закриті міжнародні договори. Підстави припинення 

міжнародного договору. Визнання міжнародного договору недійсним. Абсолютні та відносні 

підстави визнання міжнародного договору недійсним. Анулювання та денонсація міжнародного 

договору. Призупинення дії міжнародного договору. 

 

Тема 2.2. Право зовнішніх зносин 

Поняття права зовнішніх зносин, його предмет. Основні етапи сторичного розвитку права 

зовнішніх зносин. Система права зовнішніх зносин. Дипломатичне право. Дипломатичне право 

міжнародних організацій. Право спеціальних місій. Консульське право. Джерела права зовнішніх 

зносин.  

Органи зовнішніх зносин, їх поняття та функції. Класифікація органів зовнішніх зносин. 

Внутрішньодержавні органи зовнішніх зносин загальної та спеціальної компетенції. Повноваження 

глави держави, парламенту, уряду та центральних органів виконавчої влади у сфері зовнішніх 

зносин. Зарубіжні органи зовнішніх зносин. Постійні та тимчасові зарубіжні органи зовнішніх 

зносин. Дипломатичні представництва. Дипломатичні представництва держав при міжнародних 

організаціях. Консульські установи. Спеціальні місії. Торгівельні представництва. 

Поняття дипломатичного представництва (посольства, амбасади). Види дипломатичних 

представництв. Функції дипломатичного представництва. Штат дипломатичного представництва. 

Голова дипломатичного представництва.  



Поняття та функції спеціальної дипломатичної місії. Порядок направлення спеціальних 

дипломатичних місій. Обсяг та строк повноважень спеціальних дипломатичних місій. Штат 

спеціальної дипломатичної місії. Голова місії. Дипломатичний, адміністративно-технічний та 

обслуговуючи персонал місії. Імунітети та привілеї спеціальної дипломатичної місії. Особисті 

привілеї та імунітети персоналу спеціальної дипломатичної місії. 

Консульські зносини та консульські установи. Консульський округ. Класи консульських 

установ. Функції консульських установ за Віденською конвенцією про консульські зносини 1963 р. 

та Консульським статутом України. Штат консульської установи. Консульські посадові особи. 

Консульські службові особи. Працівники обслуговуючого персоналу консульської установи. 

Привілеї та імунітети консульської установи. Особисті привілеї та імунітети працівників 

консульських установ.  

Поняття та основні напрями діяльності торговельних представництв. Правове регулювання 

діяльності торговельних представництв. Функції торговельно-економічної місії у складі 

дипломатичного представництва України за кордоном. Підпорядкування торговельно-економічних 

місій України. Керівник торговельно-економічної місії. Штат торговельно-економічної місії. 

Представництво держав у міжнародних організаціях та на міжнародних конференціях. Види 

представництв. Функції представництв держав у міжнародних організаціях. Голова представництва, 

порядок його призначення. Дипломатичний, адміністративно-технічний та обслуговуючий персонал 

представництва. Привілеї та імунітети представництва держави у міжнародних організаціях та на 

міжнародних конференціях. Особисті привілеї та імунітети працівників представництв держав у 

міжнародних організаціях та на міжнародних конференціях. 

 

Тема 2.3. Міжнародно-правовий захист прав людини 

Поняття прав людини та походження ідеї захисту прав людини у міжнародному праві. Права 

людини як універсальна та вища цінність. Історичні етапи становлення та сучасне розуміння прав 

людини. Покоління прав людини. Підходи до класифікації прав і свобод прав людини у 

міжнародному праві. Основні критерії класифікації прав людини. Громадянські, політичні, 

економічні, соціальні та культурні права та свободи людини. Універсальні та спеціальні права та 

свободи. Групи міжнародних договорів у сфері захисту прав людини. Універсальні договори про 

права людини.  

Спеціальні права людини та міжнародно-правові механізми їх захисту. Поняття та ознаки 

національних меншин. Основні права національних меншин. Особливості міжнародно-правового 

захисту прав національних меншин.  

Поняття та рівні реалізації міжнародних механізмів захисту прав людини. Міжнародні 

організації та органи, діяльність яких спрямована на захист прав людини. Організації та органи 

загальної компетенції. Основні форми їх діяльності. Міжнародні організації та органи з петиційною 

компетенцією.  

Порядок формування та структура Європейського Суду з прав людини. Компетенція комітетів 

суддів, Палат та Великої палати Європейського суду з прав людини. Умови звернення зі скаргою та 

порядок провадження Європейським судом з прав людини. Порядок виконання рішень 

Європейського суду з прав людини. 

 

Тема 2.4. Право міжнародної безпеки 

Поняття та предмет права міжнародної безпеки. Комплексний характер права міжнародної 

безпеки як галузі міжнародного публічного права. Система права міжнародної безпеки. Загальні та 

галузеві принципи права міжнародної безпеки. Принцип незастосування сили та погрози силою. 

Принцип мирного вирішення міжнародних спорів. Принцип роззброєння. Принцип територіальної 

цілісності та непорушності кордонів. Принцип рівності та неподільності безпеки. Принцип 

незаподіяння шкоди безпеці держав. Джерела права міжнародної безпеки. Універсальні, регіональні 

та двосторонні договори, спрямовані на підтримання миру та безпеки. 

Поняття та реалізація інституту роззброєння. Права та обов’язки держав у сфері роззброєння. 

Конференція з роззброєння. Угоди з питань роззброєння. Міжнародні договори про заборону 



бактеріологічної, біологічної, токсичної та ядерної зброї. Правовий режим без’ядерних зон. 

Міжнародні договори про обмеження та скорочення стратегічних і звичайних озброєнь. Поняття та 

особливості міжнародного контролю за роззброєнням. Порядок проведення міжнародних інспекцій 

по контролю за роззброєнням. Заходи зміцнення довіри та гарантійні механізми безпеки. 

 

Тема 2.5. Міжнародне гуманітарне право 

Міжнародне гуманітарне право та право збройних конфліктів. Основні історичні етапи 

розвитку міжнародного гуманітарного права. Поняття, предмет та функції сучасного міжнародного 

гуманітарного права. Система міжнародного гуманітарного права.  

Початок війни та його правові наслідки. Оголошення війни як юридичний факт. Інститут 

держави чи міжнародної організації-покровителя у війні. Держава-субститут. Права та обов’язки 

воюючою держави стосовно дипломатичних агентів, громадян та державної власності противника. 

Заборонені засоби та способи ведення війни. Учасники збройного конфлікту. Особливості правового 

статусу комбатантів, некомбатантів, розвідників, шпигунів та найманців. Правовий режим окупації. 

Військова та післявоєнна окупація. Закінчення війни та її правові наслідки. Перемир’я. Безумовна 

капітуляція. Припинення стану війни. Укладення мирного договору. 

Міжнародно-правові засоби захисту прав жертв війни та інших збройних конфліктів. Захист 

прав поранених і хворих у діючих арміях та на морі. Права персоналу Червоного Хреста та гарантії 

його діяльності. Режим військового полону. Забезпечення прав військовополонених. Порядок та 

строки звільнення військовополонених. Захист прав цивільного населення під час війни та інших 

збройних конфліктів. Особливості міжнародно-правового захисту культурних цінностей. 

 

Тема 2.6. Міжнародне кримінальне право 

Поняття та предмет міжнародного кримінального права. Фактори, що зумовлюють розвиток 

міжнародного кримінального права. Основні принципи міжнародного кримінального права. 

Заборона агресії. Невідворотність покарання. Незастосування строків давності до злочинів проти 

людяності та військових злочинів. Презумпція невинуватості. Компліментарність міжнародного 

кримінального права. Групи джерел міжнародного кримінального права. Основні напрями 

кодифікації норм міжнародного кримінального права. 

Поняття та завдання міжнародного співробітництва у боротьбі зі злочинністю. Рівні 

міжнародного співробітництва у боротьбі зі злочинністю. Двостороннє співробітництво. Форми 

міжнародного співробітництва у боротьбі з кримінальною злочинністю. Уніфікація національного 

кримінального законодавства.  

Завдання та основні напрями уніфікації національного кримінального законодавства різних 

держав. Поняття та класифікація міжнародних злочинів. Злочини проти миру. Злочини проти 

людяності та безпеки людства. Військові злочини. Злочини міжнародного характеру 

(транснаціональні злочини).  

 

Тема 2.7. Міжнародне морське право 

Поняття та предмет міжнародного морського права. Загальна характеристика історії розвитку 

міжнародного морського права. Суб’єкти міжнародного морського права. Міжнародна морська 

організація (ІМО). Джерела міжнародного морського права.  

Поняття та складові частини внутрішніх морських вод. Правовий режим внутрішніх морських 

вод. Порядок перебування у внутрішніх морських водах іноземних військових, некомерційних та 

комерційних суден. Відкриті та закриті порти. Обсяг юрисдикції прибережної держави над 

іноземними суднами, що перебувають у її внутрішніх морських водах. 

Поняття та порядок визначення ширини територіального моря. Правовий режим 

територіального моря. Суверенні права прибережної держави на територіальне море. Режим 

судноплавства у територіальному морі. Право мирного проходу. Поняття та режим прилеглої зони. 

Поняття та правовий режим виключної економічної зони. Обсяг юрисдикції, прав і обов’язків 

прибережної держави щодо виключної економічної зони. Права і обов’язки інших держав та 



міжнародних організацій у виключній економічній зоні. Поняття та правовий режим 

континентального шельфу.  

Поняття відкритого моря. Морські простори, що входять до складу відкритого моря 

відповідно до Женевської конвенції про відкрите море 1958 р. та Конвенції ООН з морського права 

1982 р. Правовий режим відкритого моря. Свобода судноплавства. Свобода польотів.  

 

Тема 2.8. Міжнародне екологічне право 

Поняття та предмет міжнародного екологічного права. Передумови міжнародного 

співробітництва у сфері охорони навколишнього природного середовища. Історичні етапи 

становлення міжнародного екологічного права. Джерела міжнародного екологічного права. 

Міжнародні договори, які регулюють питання охорони навколишнього природного середовища. 

Міжнародно-правові засоби попередження військового та техногенного впливу на 

навколишнє середовище. Міжнародний суд екологічного арбітражу та примирення. Компетенція 

міжнародного екологічного суду щодо розгляду екологічних спорів. Право на звернення до 

Міжнародного екологічного суду. Особливості виконання рішень міжнародного екологічного суду. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД 1 Здобувач демонструє знання загальних закономірностей міжнародного 

законодавства, його сутності, призначення, виникнення та функціонування у 

суспільстві; 

РНД 2 Здобувач володіє вмінням досліджувати і розробляти загальні закономірності 

міжнародного законодавства, його сутність, призначення, виникнення та 

функціонування у суспільстві; 

РНД 3 Здобувач аналізує та прогнозує міжнародне законодавство, його сутність, 

призначення, виникнення та функціонування у суспільстві; 

РНД 4 Здобувач обирає критерії та складає судження про міжнародне законодавство, 

його сутність, призначення, функціонування у суспільстві; 

РНД 5 Здобувач дає оцінку міжнародним нормам, їх сутності, призначенню, 

виникненню у суспільстві; 

РНД 6 Здобувач демонструє знання та розуміння про зміст та структуру, сутність 

міжнародного законодавства, його сутності, призначення, виникнення, 

функціонування у суспільстві. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН1 Основ побудови правової норми, інститутів, підгалузей і галузей права. 

РН3 Загальноправових методів моделювання юридичного процесу. 

РН7 Методології побудови та реалізації правових норм, аналізу правової 

діяльності, контролю за правильним застосуванням чинного. 

РН14 Здійснювати аналіз юридичної справ у сферах нормотворчої, виконавчо-

розпорядчої, судової та контрольно-наглядової діяльності. 

РН28 Забезпечувати реалізацію Конституції та законів України у випадку посягань 

на права і свободи, честь і гідність громадян, права держави, права юридичних 



осіб, об'єднань громадян тощо. 

РН31 Здатність широкого розуміння чинного законодавства, правильного 

оцінювання правових явищ. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Модуль 1. Загальна частина міжнародного права 

Тема 1.1. Загальна характеристика міжнародного права Л.1, ПР.1. 

Тема 1.2. Суб’єкти міжнародного права. Л.2, ПР.2. 

Тема 1.3. Територія у міжнародному праві. Л.3, ПР.3. 

Тема 1.4. Міжнародно-правове регулювання становища населення. Л.4, ПР.4. 

Тема 1.5. Відповідальність у міжнародному праві. Л.5, ПР.5. 

Тема 1.6. Порядок вирішення спорів у міжнародному праві. Л.6, ПР.6. 

Модуль 2. Особлива частина (основні галузі) міжнародного права 

Тема 2.1. Право міжнародних договорів. Л.7, ПР.7.  

Тема 2.2. Право зовнішніх зносин. Л.8, ПР.8. 

Тема 2.3. Міжнародно-правовий захист прав людини. Л.9, ПР.9. 

Тема 2.4. Право міжнародної безпеки. Л.10, ПР.10. 

Тема 2.5. Міжнародне гуманітарне право. Л.11, ПР.11. 

Тема 2.6. Міжнародне кримінальне право. Л.12, ПР.12. 

Тема 2.7. Міжнародне морське право. Л. 12, ПР. 13. 

Тема 2.8. Міжнародне екологічне право. Л. 14, ПР.14. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

- мультимедійні презентації; 

- письмові роботи; 

- розв’язання тестів. 

НД 2. Самостійна робота 

8. Методи викладання, навчання 

МН1. інтерактивні лекції (лекції-демонстрації з використанням мультимедійного обладнання); 

МН2. практичні заняття (навчальні дискусії, розв’язок ситуаційних вправ, підготовка аналітичних 

записок);  

МН3. самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах).  

Лекції надають студентам основний теоретичний матеріал з питань міжнародного законодавства, що 

є основою для самостійного навчання здобувачів вищої освіти, а також сприяють розвитку в 

студентів критичного мислення через участь в дискусіях.  

Лекції доповнюються практичними заняттями, що надають студентам можливість застосовувати 

теоретичні знання на реальних прикладах. Практичні заняття сконструйовані з застосуванням 

методів практико-орієнтованого навчання, і передбачають глибоке теоретичне осмислення та 

обговорення основних аспектів діяльності суб’єктів міжнародного права.  

Самостійне навчання сприяє підготовці до лекцій, практичних занять, а також роботи індивідуально 

та в невеликих групах для підготовки презентацій, що будуть представлені іншим групам, та для 

виконання індивідуальних, групових ситуаційних вправ на практичних заняттях, участі в них тощо. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1 Критерії оцінювання 



 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 
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проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    
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добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
 

9.2 Методи оцінювання 

Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною «Міжнародне право»» - екзамен. 

9. Форми поточного контролю під час навчальних занять: тестування, контрольна робота, захист 

результатів виконання індивідуальних робіт, виступи з доповідями, опитування. 

10. Розподіл балів, які може накопичувати студент при вивченні дисципліни «Міжнародне право», 

наведено в таблиці. 

Таблиця   

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною «Міжнародне право» 

 

Робота на 

практичних 

заняттях 

Поточне тестування 

№ 1 

Поточне тестування 

№ 2 
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к
за

м
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З
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а 

су
м
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Т. 1.1-2.8 Т. 1.1.-1.6 Т. 2.1-2.8 

20 15 15 50 100  
 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.16 Засоби навчання ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп'ютери, комп’ютерні системи та мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2 Інформаційне та навчально-

методичне забезпечення 
Основна література 

1. Анцелевич Г.О., Покрещук О.О. Міжнародне 

право: Підручник. – К.: Алеута, 2003. – 410 с. 

2. Міжнародне право: Основні галузі: Підручник 

для студ. вищих навч. закл., що навчаються за 

спец. "Міжнародне право", "Міжнародні 



відносини" / В. Г. Буткевич [та ін.] ; ред. В. Г. 

Буткевич. - К. : Либідь, 2004. - 814 с. 

3. Ильин Ю.Д. Лекции по международному 

публичному праву: Учеб.-метод. пособие. – Х.: 

Консум, 1996. – 236 с. 

4. Лукашук И.И. Международное право: Общая 

часть. – М.: Изд-во БЕК, 1999. – 371 с. 

5. Міжнародне право. Основи теорії: підручник 

для студ. вищ. навч. закладів, що навчаються за 

спец. "Міжнародне право", "Міжнародні 

відносини" / В. Г. Буткевич [и др.] ; ред. В. Г. 

Буткевич. - К. : Либідь, 2002. - 608 с. 

Інформаційні ресурси 

1. http://www.nbuv.gov.ua – Національна 

бібліотека України ім. В .І. Вернадського 

2. http://www.rada.kiev.ua – Бібліотека 

Верховної Ради України 

3. http://www.scilib.univ.kiev.ua – бібліотека 

Київського національного університету ім. 

Тараса Шевченка  

4. http://www.ukma.kiev.uа – наукова бібліотека 

Національного університету Києво-

Могилянська академія  

 

 
СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 «ФІНАНСОВЕ ПРАВО» 

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Фінансове право 

Повна офіційна назва закладу вищої освіти ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного підрозділу Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра права і соціально-гуманітарних 

дисциплін 

Розробник Брайченко С.М., кандидат юридичних наук, 

доцент, завідувач кафедри права і соціально-

гуманітарних дисциплін 

Рівень вищої освіти Перший рівень вищої освіти, НРК – 7 рівень, 

QF-LLL – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл 

Семестр вивчення навчальної дисципліни 7-й та 8-й семестри 

Обсяг навчальної дисципліни Обсяг дисципліни становить 9 кредитів ЄКТС, 

290 годин, з яких 78 годин становить контактна 



робота з викладачем (36 годин лекцій, 42 

години практичних занять), 208 години 

становить самостійна робот, атестація: диф. 

залік, екзамен 

Мова викладання Українською мовою 

Викладач Брайченко С.М., кандидат юридичних наук, 

доцент, завідувач кафедри права і соціально-

гуманітарних дисциплін 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни Обов’язкова навчальна дисципліна для 

освітніх програм «Право» 

Передумови для вивчення дисципліни Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Опанування механізму виникнення, зміни та припинення фінансово-правових відносин, а також 

нормативно-правового забезпечення у сфері державних фінансів, формування у майбутніх 

спеціалістів правової свідомості та правової культури, правових засад регулювання фінансової 

діяльності, вдосконалення навичок використання теоретичного і нормативно-правового матеріалу 

при вирішенні практичних завдань забезпечення необхідних умов функціонування підприємств, 

установ та організацій різних форм власності, економіки. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Загальна частина фінансового права 

 

Тема 1.1. Загальна характеристика фінансового права 

Фінанси як система відносин. Передумови виникнення фінансів. Зміст, ознаки 

та функції фінансів. Співвідношення фінансів та грошових фондів. Зміст публічних 

фінансів. Державні фінанси та фінанси територіальних громад. Склад публічних 

фінансів, місце бюджетів в їх системі. Діяльність держави в галузі управління 

фінансами. Принципи, форми та методи фінансової діяльності держави. Стадії 

фінансової діяльності держави. Мобілізація публічних коштів. Розподілення фондів 

коштів держави та територіальних громад. Витрачання публічних коштів. Контроль за 

рухом публічних фондів коштів.  

Тема 1.2. Система державних органів, що здійснюють фінансову діяльність, 

та їх правовий статус.  

Органи загальної компетенції. Органи спеціальної компетенції. Фінансова 

система, її зміст та структура. Підстави включення складових елементів до фінансової 

системи держави. Ланки фінансової системи. Фінансове право як галузь публічного 



права. Предмет та метод фінансового права. Роль владних приписів у регулюванні 

фінансово-правових відносин. Особливості імперативного методу регулювання 

фінансових відносин. Система фінансового права. Загальна та Особлива частини. 

Співвідношення матеріальної та процесуальної сукупності фінансово-правових норм. 

Джерела фінансового права. Нормативно-правовий акт. Міжнародний договір. Місце 

фінансового права в системі права. Зв’язок фінансового права з іншими галузями 

права. Фінансове законодавство, його склад та особливості.  

 

Тема 1.3. Правове регулювання фінансового контролю 

Місце фінансового контролю в державному управлінні рухом публічних 

грошових коштів. Поняття та значення фінансового контролю. Реалізація фінансової 

дисципліни при здійсненні фінансового контролю. Види фінансового контролю. 

Класифікація фінансового контролю на види залежно від часу, суб’єкта, об’єкта та 

підстав. Державний та недержавний фінансовий контроль. Об’єкти фінансового 

контролю. Співвідношення об’єкта фінансового правовідношення та об’єкта 

фінансового контролю. Методи фінансового контролю. Аналіз фінансової діяльності. 

Обстеження. Облік. Ревізія та перевірка, їх співвідношення та види. Порядок 

проведення ревізій та перевірок. Періодичність проведення ревізій та перевірок. Акти 

за підсумками проведення ревізій та перевірок, їх правові наслідки. Система 

контролюючих органів у галузі фінансової діяльності. Органи фінансового контролю 

загальної та спеціальної компетенції. Незалежний фінансовий контроль. 

Аудиторський контроль. Громадський контроль за здійсненням фінансової діяльності. 

Відповідальність за порушення фінансового законодавства: поняття та види. 

 

Змістовий модуль 2. Особлива частина фінансового права 

 

Тема 2.1. Загальна характеристика бюджетного права 

Бюджетне право як підгалузь фінансового права. Місце бюджетного права в 

системі фінансово-правової галузі. Зв’язок бюджетного права з іншими галузями 

права. Особливості та зміст бюджетно-правових відносин. Об’єкт бюджетних 

правовідносин. Суб’єкти бюджетних правовідносин. Види бюджетних правовідносин. 

Система бюджетного законодавства. Місце Бюджетного кодексу України в системі 

бюджетного законодавства. Поняття бюджету та його значення для функціонування 

держави. Ознаки бюджету. Складові частини бюджету. Загальний та спеціальний 

фонди бюджету. Резервний фонд. Бюджетна класифікація та її склад. Класифікація 

доходів бюджету. Класифікація видатків бюджету. Класифікація фінансування 

бюджету. Класифікація боргу. Дефіцит та профіцит бюджету. Підстави та випадки 

прийняття бюджетів з дефіцитом. Джерела фінансування дефіциту бюджету. Засоби 

подолання дефіциту та профіциту бюджету. Право на здійснення запозичень. Гарантії 

по виконанню боргових зобов’язань. Державний борг. Поняття бюджетних 

повноважень. Зміст інституту бюджетних повноважень. Бюджетні повноваження 

України. Бюджетні повноваження органів місцевого самоврядування та їх виконавчих 

органів. Бюджетна система України. Принципи бюджетної системи України. Зміст 

принципів бюджетної системи. Склад бюджетної системи України. Державний 



бюджет. Місцеві бюджети. Правова форма державного та місцевих бюджетів. Поняття 

зведеного бюджету. Зведений бюджет України. Місцеві зведені бюджети. Поняття 

бюджетного циклу. Співвідношення бюджетного циклу та бюджетного періоду. 

Бюджетний період.  

 

Тема 2.2. Правове регулювання міжбюджетних відносин 

Бюджетний процес та принципи його здійснення. Стадії бюджетного процесу. 

Учасники бюджетного процесу. Розпорядники бюджетних коштів. Головні 

розпорядники бюджетних коштів. Бюджетні призначення. Резервний фонд бюджету. 

Складання проектів бюджетів. Розгляд і прийняття закону про Державний бюджет 

України, рішень про місцеві бюджети. Виконання бюджету. Пропорційне скорочення 

видатків бюджетів. Звітність про бюджет. Підготовка і обговорення звіту про 

виконання бюджету та прийняття рішення щодо нього. Співвідношення окремих ланок 

бюджетної системи України. Проблема упорядкування доходів та видатків окремих 

видів бюджетів. Розмежування видатків між бюджетами. Розрахунок видатків, що 

враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів. Нормативи 

бюджетної забезпеченості. Коригуючі коефіцієнти фінансових нормативів бюджетної 

забезпеченості. Поняття та види міжбюджетних трансфертів. Дотації вирівнювання. 

Субвенції. Кошти, що передаються до Державного бюджету України та місцеві 

бюджети з інших місцевих бюджетів. Дотації. Порядок надання міжбюджетних 

трансфертів. 

 

Тема 2.3. Правові основи оподаткування в Україні 

Податкове право як фінансово-правовий інститут. Місце податкового права в 

правовій системі України. Особливості структури податково-правового інституту. 

Предмет та метод податкового права. Податкове законодавство України. Стан та 

перспективи його систематизації. Поняття податку, його ознаки та функції. Правовий 

механізм податку. Основні елементи правового механізму податку. Додаткові 

елементи правового механізму податку. Факультативні елементи правового механізму 

податку. Система оподаткування в Україні та її структура. Класифікація податків та 

зборів (обов’язкових платежів). Співвідношення податку, збору, мита та підстави їх 

розмежування. Спеціальні податкові режими.  

 

Тема 2.4. Правове регулювання державного кредиту та державного боргу 

Поняття кредитування. Місце та особливості державного кредиту. 

Співвідношення державного кредиту із системою державних доходів. Особливості 

правовідносин, що виникають у галузі державного кредиту. Форми державного 

кредиту та підстави їх класифікації. Правове регулювання внутрішніх державних та 

місцевих позик. Державні цінні папери. Облігації державної внутрішньої позики. 

Казначейські сертифікати. Поняття державного боргу. Підстави здійснення 

державного запозичення. Види державного боргу. Внутрішній та зовнішній державний 

борг. Граничний обсяг боргу. Управління державним боргом. 

 

Змістовий модуль 3. Основи міжнародного фінансового права 



 

Тема 3.1. Міжнародне фінансове право 

Роль фінансових операцій в системі міжнародних економічних відносин. 

Поняття та основні підходи до визначення природи міжнародного фінансового права. 

Предемет міжнародного фінансового права. Основні види міжнародних фінансових 

відносин. Система міжнародного фінансового права. Міжнародно-правове 

регулювання валютної системи. Основні етапи становлення сучасної міжнародної 

фінансової системи. Золотий стандарт. Золотомонетний, золото девізний стандарти та 

стандарт золотого паритету. Ямайська валютна система. Прававий статус та функції 

Міжнародного валютного фонду. Права та обов’язки членів МВФ. Конвертованість 

валют. Правомірні та неправомірні валютні обмеження. Наслідки недодержання 

державою валютних зобов’язань. Міжнародно-правове регулювання кредитних 

відносин. Поняття та види міжнародних кредитів. Суверенні кредити держав. 

Міжнародні облігації. Міжнародно-правове регулювання розрахункових відносин. 

Форми та принципи міжнародних розрахунків. Особливості готівкових розрахунків, 

розрахунків з використанням платіжного доручення, акредитиву, інкасо та чеку. 

 

Тема 3.2. Міжнародне інвестиційне право 

Загальна характеристика міжнародного інвестиційного права, його поняття та 

функції. Предмет міжнародного інвестиційного права. Основні види міжнародних 

інвестиційних відносин. Багатосторонні інвестиційні конвенції. Основні принципи 

Добровільного кодексу приватних іноземних інвестицій. Міжнародно-правовий 

режим іноземного інвестування. Поняття та осзнаки міжнародних інвестицій. 

Класифікація міжнародних інвестицій. Міжнародно-правові режими іноземних 

інвестицій. Преференційний режим іноземних інвестицій; режим стримування 

іноземного інвестування; режим контролю за здійсненням інвестиційної діяльності. 

Правомірні способи стримування іноземних інвестицій. Міжнародно-правовий захист 

іноземних інвестицій. Основні принципи міжнародно-правового захисту іноземних 

інвестицій. Основні способи захисту інвестицій. Стабілізаційне застереження 

інвестиційного договору. Суброгація страховиком права вимоги. Справедлива 

компенсація втрат інвестора. Міжнародно-правові гарантії іноземних інвестицій. 

Загальна модель гарантування інвестицій. Гарантовані політичні ризики. Правовий 

статус та функції Багатостороннього агентства з гарантування інвестицій. 

 

Тема 3.3. Міжнародне податкове право 

Поняття та основні підходи до вихначення юридичної природи міжнародного 

податкового права. Предмет міжнародного податкового права та основні види 

міжнародних податкових правовідносин. Основні принципи реалізації податкових 

юрисдикцій держав. Принципи громадянства, резидентства, постійного 

представництва, територіальності. Поняття та цілі міжнародних податкових угод. 

Основні групи міжнародних договорів, які стосуються податкових питань. 

Багатосторонні міжнародні угоди загального характеру; договори з питань 

взаємовідносин держав, в яких крім інших, регулюються окремі податкові питання; 

власне податкові договори (угоди). Типова структура загальної податкової угоди. 



Спецільні податкові угоди. Модельні податкові конвенції. Міжнародно-правові засоби 

уникнення подвійного оподаткування. Основні способи усунення подвійного 

оподаткування. Кредит щодо іноземного податку; звільнення; прогресивне звільнення; 

захист податкових переваг. 
 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД 1 Здобувач здатен вільно користуватися нормативним матеріалом з тем курсу та 

застосовувати його у конкретних ситуаціях 

РНД 2 Здобувач здатен аналізувати та застосовувати норми фінансового права 

РНД 3  Здобувач здатен застосовувати зразки фінансово-правових документів у 

практичній діяльності для вирішення правових питань 

РНД 4 Здобувач здатен аналізувати конкретні випадки з практики застосування 

фінансового законодавства і змодельованих ситуацій 

РНД 5 Здобувач володіє навичками розв’язувати теоретичні та практичні завдання з 

фінансового права 

РНД 6 Здобувач демонструє здатність до комунікації в усній та письмовій формах 

державною мовою для вирішення конкретних питань юридичного характеру у 

своїй професійній практичній діяльності 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН2 Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних 

правових інститутів і норм фундаментальних галузей права. 

РН4 Сучасних інформаційних систем доступу до публічної інформації. 

РН17 Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати 

юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки. 

РН18 Готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до 

правового висновку зробленого у різних правових ситуаціях. 

РН19 Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів 

клієнтів у різних правових ситуаціях. 

РН24 Здатність виконувати роботу в команді, включаючи здатність взаємодії із 

колегами та виконання обов’язкової роботи в установлені терміни. 

РН31 Здатність до самостійної роботи та самостійного прийняття рішень, здатність 

нести відповідальність за їх реалізацію 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.3 Види навчальних занять 

Модуль 1. Загальна частина фінансового права 
Тема 1.1. Загальна характеристика фінансового права 



Тема 1.2. Система державних органів, що здійснюють фінансову діяльність, та їх правовий статус. 

Тема 1.3. Правове регулювання фінансового контролю 

Модуль 2. Особлива частина фінансового права 

Тема 2.1. Загальна характеристика бюджетного права 

Тема 2.2. Правове регулювання міжбюджетних відносин 

Тема 2.3. Правові основи оподаткування в Україні 

Тема 2.4. Правове регулювання державного кредиту та державного боргу 

Модуль 3. Правові основи грошово-кредитної діяльності в Україні 

Тема 3.1. Міжнародне фінансове право 

Тема 3.2. Міжнародне інвестиційне право 

Тема 3.3. Міжнародне податкове право 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного характеру; 

– розрахункова робота; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання (кейси). 

НД 2. Самостійна робота 

8. Методи викладання, навчання 

МН1. інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації з використанням 

мультимедійного обладнання); 

МН2. практичні заняття (навчальні дискусії, мозковий штурм, розв’язок ситуаційних вправ (кейсів));  

МН3. самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах).  

Лекції надають здобувачам основний теоретичний матеріал з питань фінансового права, що є 

основою для самостійного навчання, а також сприяють розвитку у здобувачів вищої освіти здатності 

до узагальнення та критичного мислення через участь в дискусіях. Лекції доповнюються 

практичними заняттями, що надають здобувачам вищої освіти можливість застосовувати теоретичні 

знання на реальних прикладах. Практичні заняття сконструйовані з застосуванням методів практико-

орієнтованого навчання, і передбачають розв’язок здобувачами вищої освіти кейсів на основі 

можливих реальних ситуацій. Самостійне навчання сприяє підготовці до лекцій, практичних занять, 

а також роботи індивідуально та в невеликих групах для підготовки презентацій, що будуть 

представлені іншим групам, та для виконання індивідуальних та групових ситуаційних вправ на 

практичних заняттях, участі в них тощо. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання 

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

A ВІДМІННО 5 (відмінно) 90-100 

B 
ДОБРЕ 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно) 

64-73 

E 60-63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – можливе 

складання заходу підсумкового 
2 (незадовільно) 

35-59 



семестрового контролю 

F НЕЗАДОВІЛЬНО – до заходу 

підсумкового семестрового 

контролю не допускається, 

необхідний повторний курс з 

навчальної дисципліни 

1-34 

 

9. Методи оцінювання 

Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною «Фінансове право» - екзамен. 

11. Форми поточного контролю під час навчальних занять: тестування, контрольна робота, захист 

результатів виконання індивідуальних робіт (кейсів), аналітично-розрахункова робота, опитування 

тощо. 

12. Розподіл балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни «Фінансове право», 

наведено в таблиці 4. 

Таблиця 4 

Форми контролю результатів навчання студентів  

за навчальною дисципліною «Фінансове право» 

Поточне тестування та самостійна робота 
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10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.17 Засоби навчання ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп'ютери, комп’ютерні системи та мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2 Інформаційне та навчально-

методичне забезпечення 

Основні законодавчі акти 

1. Конституція України [Текст] : Закон України від 

28.06.1996 № 254к/96-ВР // Відом. Верхов. Ради 

України. – 1996. – № 30. – Ст. 141 

2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 [Текст] 

// Відом. Верхов. Ради України. – 2010. – № 50–51. – 

Ст. 572 

3. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 

[Текст] // Відом. Верхов. Ради України. – 2001. – № 

25–26. – Ст. 131 

4. Податковий кодекс України від 02.12.2010 

[Текст] // Відом. Верхов. Ради України. – 2011. – № 

13–14, № 15–16, № 17. – Ст. 112 

5. Основи законодавства України про 

загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування [Текст] // Відом. Верхов. Ради України. 

– 1998. – № 23. – Ст. 121 

6. Про аудиторську діяльність [Текст] : Закон 

України від 22.04.1993 № 3125-XII // Відом. Верхов. 

Ради України. – 1993. – № 23. – Ст. 243 

7. Про банки і банківську діяльність [Текст] : Закон 



України від 07.12.2000 № 2121-III // Відом. Верхов. 

Ради України. – 2001. – № 5–6. – Ст. 30 

8. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність 

в Україні [Текст] : Закон України від 16.07.1999 № 

996-XIV // Відом. Верхов. Ради України. – 1999. – № 

40. – Ст. 365 

9. Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування [Текст] : Закон України від 09.07.2003 

№ 1058-IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2003. – 

№ 49–51. – Ст. 376 

10. Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування від нещасного випадку на виробництві 

та професійного захворювання, які спричинили 

втрату працездатності [Текст] : Закон України від 

23.09.1999 № 1105-XIV // Відом. Верхов. Ради 

України. – 1999. – № 46–47. – Ст. 403. 

11. Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування на випадок безробіття [Текст] : Закон 

України від 02.03.2000 № 1533-III // Відом. Верхов. 

Ради України. – 2000. – № 22. – Ст. 171 

12. Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування у зв’язку з тимчасовою втратою 

працездатності та витратами, зумовленими 

похованням [Текст] : Закон України від 18.01.2001 № 

2240-III // Відом. Верхов. Ради України. – 2001. – № 

14. – Ст. 71 

13. Про збір на обов’язкове державне пенсійне 

страхування [Текст] : Закон України від 26.06.1997 

№ 1058-IV // Відом. Верхов. Ради України. – 1997. – 

№ 37. – Ст. 237 

14. Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування [Текст] : Закон України від 08.07.2010 

№ 3668-VI // Відом. Верхов. Ради України. – 2011. – 

№ 2–3. – Ст. 11 

15. Про місцеве самоврядування в Україні [Текст] : 

Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР // Відом. 

Верхов. Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170 

16. Про Національний банк України [Текст] : Закон 

України від 20.05. 1999 № 679-XIV // Відом. Верхов. 

Ради України. – 1999. – № 29. – Ст. 238 

17. Про платіжні системи та переказ грошей в Україні 

[Текст] : Закон України від 05.04.2001 № 2346-III // 

Офіц. вісн. України. – 2001. – № 20. – Ст. 828 

18. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній 

валюті [Текст] : Закон України від 23.09.1994 № 

185/94-ВР // Офіц. вісн. України. – 1994. – № 40. – Ст. 

364 

19. Про Рахункову палату [Текст] : Закон України від 

11.07.1996 № 315/96-ВР // Відом. Верхов. Ради 

України. – 1996. – № 43. – Ст. 212 

20. Про фінансові послуги та державне регулювання 



ринків фінансових послуг [Текст] : Закон України від 

12.07.2001 № 2664-III // Офіц. вісн. України. – 2001. 

– № 32. – Ст. 1457 

21. Про цінні папери та фондовий ринок [Текст] : 

Закон України від 23.02.2006 № 3480-IV // Відом. 

Верхов. Ради України. – 2006. – № 31. – Ст. 268 

22. Про систему валютного регулювання і валютного 

контролю [Текст] : Декрет Кабінету Міністрів 

України від 19.02.1993 № 15-93 // Відом. Верхов. 

Ради України. – 1993. – № 17. – Ст. 184 

23. Про Положення про Міністерство фінансів 

України [Текст] : Указ Президента України від 

26.08.1999 № 446/2011 // Офіц. вісн. України. – 1999. 

– № 35. – Ст. 1785 

24. Порядок складання, розгляду, затвердження та 

основні вимоги до виконання кошторисів 

бюджетних установ [Текст]: затв. Постановою 

Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 // 

Офіц. вісн. України. – 2002. – № 9 

25. Про затвердження Методики розподілу обсягу 

міжбюджетних трансфертів між районним 

бюджетом та бюджетами міст районного значення, 

сіл, селищ [Текст] : Постанова Кабінету Міністрів 

України від 24.12.2003 № 1994 // Офіц. вісн. України. 

– 2003. – № 52. – Ст. 2782 

26. Про затвердження Порядку перерахування 

міжбюджетних трансфертів [Текст] : Постанова 

Кабінету Міністрів України від 15.12.2010 № 1132 // 

Офіц. вісн. України. – 2010. – № 96. – Ст. 3399 

27. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні 

в національній валюті [Текст] : затв. постановою 

Правління Національного банку України від 

21.01.2004 № 22 // Офіц. вісн. України. – 2004. – № 

13. – Ст. 908 

28. Класифікатор іноземних валют [Текст]: затв. 

постановою Правління Національного банку 

України від 04.02.1998 № 34 // Офіц. вісн. України. – 

1998. – № 7. – Ст. 274 

29. Положення про валютний контроль [Текст] : затв. 

постановою Правління Національного банку 

України від 08.02.2000 № 49 // Офіц. вісн. України. – 

2000. – №14. – Ст. 573 

30. Положення про ведення касових операцій у 

національній валюті в Україні [Текст] : затв. 

постановою Правління Національного банку 

України від 15.12.2004 № 637 // Відом. Верхов. Ради 

України. – 2005. – № 3. – Ст. 155 

31. Положення про застосування Національним 

банком України заходів впливу за порушення 

банківського законодавства [Текст] : затв. 

постановою Правління Національного банку 

України від 17.08.2012 № 346 // Офіц. вісн. України. 



– 2012. – № 72. – Ст. 2906 

32. Правила торгівлі іноземною валютою [Текст] : 

затв. постановою Правління Національного банку 

України від 10.08.2005 № 281 // Відом. Верхов. Ради 

України. – 2005. – №. 35. – Ст. 2133 

33. Рішення Конституційного Суду України від 30 

травня 2001 р. №7-рп/2001 у справі № 1-22/2001 

(справа про відповідальність юридичних осіб) 

[Текст] // Офіц. вісн. України. – 2001. – № 24. – Ст. 

1076 

 

Основна література 

1. Легкова, М.Ф. Фінансове право [Текст] : навч.-

метод.посібник для самост. вивч. дисц.. – К.: КНЕУ, 

2005. -119 с. 

2. Орлюк, О.П. Фінансове право [Текст] : навч. 

посібник / О.П. Орлюк. –К.: Юрінком Інтер, 2003. -

528 с. 

3. Зюнькін, А.Г. Фінансове право [Текст] : навч. 

посібник/ А.Г. Зюнькін. -К.: МАУП, 2003. -160 с. 

4. Фінансове право України [Текст] : навч. посібник/ 

ред. М.П. Кучерявенко. – К.: Юрінком Інтер, 2004. -

320 с. 

5. Воронова, Л.К. Фінансове право України 

[Текст]:підручник/ Л.К. Воронова. –К.: Прецедент; 

Моя книга, 2006. -448 с. 

6. Дмитренко, Е.С. Фінансове право України 

[Текст]: навч.посібник. – К.: АТІКА, 2004. -216 с. 

7. Губерська, Н.Л. Фінансове право: методичні 

рекомендації, нормативно-правові акти, бібліографія 

. Особлива частина. У 2-х кн. К.1 [Текст]  : навч.-

методичний посібник. - К.: Знання України, 2008. -

612 с. 

8. Губерська, Н.Л. Фінансове право: методичні 

рекомендації, нормативно-правові акти, бібліографія 

. Особлива частина. У 2-х кн. К.2 [Текст]  : 

навчально-методичний посібник. -К.: Знання 

України, 2008. -212 с. 

9. Музика-Стефанчук, О.А. Фінансове право [Текст]  

: навч. посібник/ О. А. Музика-Стефанчук. -К.: Атіка, 

2007. -264 с. 

10. Нагребельний, В.П. Фінансове право 

України. Загальна частина/ В.П. Нагребельний, В.Д. 

Чернадчук, В.В. Сухонос. - Суми: Університетська 

книга, 2004. -320 с. 

11. Фінансове право  [Текст] : підручник / 

ред. : О. П. Гетманець. –Х.: Еспада, 2008. -416 с. 

12. Кучерявенко, М. П. Податкове право 

[Текст ] : підручник / ред.: М. П. Кучерявенко. - Х. : 

Прапор, 2013. - 536 с. 



13. Фінансове право [Текст ] : підручник / 

ред. М. П. Кучерявенко. - Х. : Право, 2013. - 400 с.  

14. Фінансове право [Текст] : навч. посібник 

для підготовки до іспитів / укл. : І. В. Тетарчук, Т. Є. 

Дяків. - К. : ЦУЛ, 2013. - 160 с.  

15. Фінансове право України [Текст] : 

навч.посібник; за вимогами кредитно-модульної 

системи / ред. : Л. К. Воронова. - К. : Правова єдність, 

2009. - 395 с.  

16. Фінансове право [Текст]: навч. посібник 

/ ред. : М. П. Кучерявенко. - Х. : Право, 2010. - 288 с. 

17. Роль, В. Ф. Фінансове право [Текст] : 

навч.посібник / В. Ф. Роль, В. В. Сергієнко, С. М. 

Попова . - К. : ЦУЛ, 2011. - 392 с.  

18. Мацелик, М. О. Фінансове право [Текст] 

: навч.посібник / М. О. Мацелик, Т. О. Мацелик, А. 

А. Пригоцький ; ред. : В. К. Шкарупа. - К. : Знання, 

2011. - 815 с. - (Вища освіта ХХІ століття).  

19. Фінансове право [Текст] : підручник / 

ред. : О. П. Гетманець. - Х. : Еспада, 2008. - 416 с.  

20. Фінансове право [Текст] : навч. посібник 

/ ред. : А.Г.Чубенко,Д.М.Павлов. – К. : КНТ, 2014. - 

600 с. 

Додаткова література 

1. Ковальчук, А.Т. Фінансове право : проблеми 

розвитку та застосування [Текст]  : монографія/ А. Т. 

Ковальчук, А. В. Матіос ; ред. : Л. К. Воронова. -К.: 

Парламентське вид-во, 2010. -480 с. 

2. Місцеві фінанси  в Україні : правове регулювання 

[Текст] : навч.посібник/ О. С. Близнюк, Н.Л. 

Губерська, О.А. Музика, Р. А. Усенко. –К.: Дакор ; 

КНТ, 2007. -316 с. 

3. Регулювання ринку цінних паперів в Україні 

[Текст]  : нормативно-правові акти/ Укл. В.С. 

Ковальський. – К.: Юрінком Інтер, 2005. -384 с. 

4. Старинський, М.В. Правове регулювання 

відносин у сфері випуску та обігу цінних паперів в 

Україні [Текст] : навчальний посібник/ М.В. 

Старинський; Завальна Ж.В. -Суми: Університетська 

книга, 2007. - 405 с. 

5. Перепелиця, М. О. Поняття та види суб'єктів 

фінансового права [Текст ] : монографія / М. О. 

Перепелиця. - Х. : Право, 2012. - 272 с.  

6. Ковальчук, А. Т. Фінансове право : проблеми 

розвитку та застосування [Текст] : монографія / А. Т. 

Ковальчук, А. В. Матіос ; ред. : Л. К. Воронова. - К. : 

Парламентське вид-во, 2010. - 480 с.  

 

Інформаційні ресурси 



1. Верховна рада України [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://iportal.rada.gov.ua/. 

2. Електронна бібліотека стандартів і нормативів 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.e-gost.org.ua. 

3. Інформаційний портал [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://liga.net.  

4. Інформаційний канал [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://subscribe.ru.  

5. Міністерство економічного розвитку і торгівлі 

України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.me.gov.ua. 

6. Міністерство освіти і науки України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.mon.gov.ua. 

7. Міністерство фінансів України [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua.  

8. Національний банк України [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua. 

9. Національний інститут стратегічних досліджень 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.niss.gov.ua. 

10. Новини [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://news.meta.ua, http://elvisti.com.  

11. Офіційний вісник України [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу : http://ovu.com.ua. 

12. Правова бібліотека України [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://www.uapravo.net. 

13. Президент України [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://www.president.gov.ua.  

14. Професійна юридична система [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua. 

15. Урядовий портал [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://www.kmu.gov.ua. 

 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ОСНОВИ ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ» 

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни «Основи права Європейського Союзу» 

Повна офіційна назва закладу вищої освіти ДВНЗ «Університет банківської справи»  

Повна назва структурного підрозділу Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра права і соціально-гуманітарних 

дисциплін 

Розробник Джолос С.В., кандидат юридичних наук, 

file:///H:/Финансовое%20право/ЧІБС/–%20Режим%20доступу%20:%20http:/www.me.gov.ua
file:///H:/Финансовое%20право/ЧІБС/–%20Режим%20доступу%20:%20http:/www.me.gov.ua
http://www.gdo.kiev.ua/
http://www.urportal.com.ua/


доцент кафедри права і соціально-

гуманітарних дисциплін 

Рівень вищої освіти Перший рівень вищої освіти, НРК – 7 рівень, 

QF-LLL – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл 

Семестр вивчення навчальної дисципліни 15 тижнів протягом 1-го семестру 

Обсяг навчальної дисципліни Обсяг дисципліни становить 3 кредити ЄКТС, 

90 годин, з яких 30 годин становить контактна 

робота з викладачем (14 годин лекцій, 16 годин 

практичних занять), 60 годин становить 

самостійна робот, атестація: диф. залік 

Мова викладання Українською мовою 

Викладач Джолос С.В., кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри права і соціально-

гуманітарних дисциплін 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни Обов’язкова навчальна дисципліна для 

освітньої програми «Право». 

Передумови для вивчення дисципліни Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є формування системних знань щодо принципів, системи, джерел 

права ЄС, правових засад внутрішнього ринку ЄС, спільних політик ЄС, зовнішніх відносин ЄС та 

набуття вмінь і навичок їх використання у професійній діяльності. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Модуль 1 Право Європейського Союзу: принципи, система, джерела 

Тема 1. Історія європейської інтеграції. Правове становище ЄС як міждержавної 

організації. Наддержавні та міждержавні форми співробітництва держав-членів ЄС 

Передумови європейської інтеграції. 

Створення європейських співтовариств. 

Створення Європейського Союзу. 

 

Тема 2. Лісабонський договір (Договір про реформи) 

Історія розробки Конституційного Договору Європейського Союзу. Європейський Конвент. 

Підписання Лісабонського Договору. 

Структура та зміст Лісабонського Договору. Основні положення. 

Набрання чинності Лісабонським Договором. 

 

Тема 3. Інститути ЄС 



Рада ЄС. 

Європейська Рада. 

Європейська Комісія. 

Європейський Парламент. 

Суд Правосуддя Європейського Союзу. 

Загальний Суд. 

Спеціалізовані суди Європейського Суду Правосуддя / Загального Суду. 

Європейський Центральний Банк. 

Рахункова Палата. 

 

Тема 4. Правова система ЄС, її джерела та загальні принципи 

Джерела права Європейського Союзу. 

Загальні принципи права Європейського Союзу. 

“Acquis” Європейського Союзу. 

 

Тема 5. Вплив права ЄС на правові системи держав-членів. Перегляд права ЄС 

Доктрина верховенства права Європейського Союзу над національним правом держав-членів. 

Доктрина прямої дії права Європейського Союзу. 

Пряма дія положень установчих договорів ЄС. 

Пряма дія мiжнародних угод. 

Пряма дія регламентів. 

Пряма дія директив і рішень. 

Вiдповiдальнiсть держав-членів перед індивідами за порушення права Єврпейського Союзу. 

Принцип відповідальності держав-членів за неімплементацію директив. 

Принцип відповідальності держав-членів за порушення права ЄС. 

Відповідальність Європейського Союзу. 

Судовий перегляд актів інститутів Європейського Союзу. 

Елементи судового перегляду актів інститутів ЄС за ст. 263 Договору про діяльність ЄС. 

Судовий перегляд у разі бездіяльності інститутів ЄС за ст. 265 Договору про діяльність ЄС. 

Судовий перегляд за ст. 277 Договору про діяльність ЄС (непрямий перегляд). 

 

Тема 6. Права людини та ЄС. Права людини в ЄС 

Правовий статус людини і громадянина в установчих договорах Європейського Союзу. 

Хартія основних прав ЄС: значення та зміст. 

Співробітництво Ради Європи і Європейського Союзу у сфері захисту прав людини. 

Приєднання ЄС до Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. 

 

Модуль 2 Правові засади внутрішнього ринку ЄС 

Тема 7. Вільний рух товарів у ЄС 

Внутрішній ринок як мета Європейського Союзу. 

Фіскальні заходи Європейського Союзу. 

Митний союз. Заборона мита на імпорт та експорт до ЄС та всіх зборів, що мають еквівалентний 

ефект. 

Заборона дискримінаційного оподаткування. 

Нефіскальні заходи Європейського Союзу. Кількісні обмеження та заходи, що мають еквівалентний 

ефект. 

Обмеження імпорту. 

Обмеження експорту. 

Винятки із застосування статей 34, 35 Договору про діяльність ЄС. 

 

Тема 8. Вільне пересування осіб у ЄС 

Засади вільного пересування осіб. 



Вільне пересування працівників. 

Коло осіб, що можуть користуватися правом вільного пересування працівників. 

Право громадян ЄС на вільне пересування у межах ЄС. 

Однакове ставлення до громадян ЄС та членів їх родин. 

Право працівників та їх родин на постійне проживання після закінчення трудових відносин у 

державі-члені ЄС. 

Винятки щодо державних службовців. 

Обмеження вільного пересування громадян ЄС. 

Процесуальні гарантії вільного пересування громадян ЄС. 

Свобода ділового заснування в Європейському Союзі. 

Свобода ділового заснування компаній. 

Взаємне визнання професійних кваліфікацій та дипломів. 

Свобода надання та отримання послуг. 

Поняття послуги. 

Транскордонний характер послуг у праві ЄС. 

Свобода отримання послуг у ЄС та визначення кваліфікацій осіб, які надають послуги. 

Деякі практичні аспекти свободи надання послуг за правом ЄС (на прикладі сфери інвестиційних 

послуг). 

 

Тема 9. Свобода руху капіталу в ЄС 

Поняття капіталу та руху капіталу. Принцип свободи руху капіталу. 

Винятки (дозволені обмеження) з принципу свободи руху капіталу та їх застосування. 

Особливості регулювання надання фінансових послуг і діяльності кредитних установ. 

 

Модуль 3 Спільні політики ЄС 

Тема 10. Спільна торговельна політика ЄС 

Правові особливості спільної торговельної політики Європейського Союзу. 

Регулювання експорту. 

Регулювання імпорту. 

Тарифне регулювання. 

Режим генералізованих тарифних преференцій. 

Нетарифне регулювання. 

Регулювання кількісних обмежень. 

 

Тема 11. Спільна митна політика та митне право ЄС 

Генеза спільної митної політики Європейського Союзу. 

Джерела митного права Європейського Союзу. 

Митний союз Європейського Союзу. 

Митна територія Європейського Союзу. 

Основні принципи тарифного та нетарифного регулювання в Європейському Союзі. 

Спільний митний тариф Європейського Союзу. 

Види мит Єдиного митного тарифу Європейського Союзу. 

Митний статус та походження товарів. 

Визначення митної вартості товарів. 

Митні процедури Європейського Союзу. 

 

Тема 12. Конкурентна політика ЄС 

Основні засади, принципи та джерела права конкуренції Європейського Союзу. 

Принципи правового регулювання конкуренції в ЄС. 

Розмежування компетенції ЄС та держав-членів та повноваження ЄС в сфері конкурентної 

політики. 

Правові наслідки порушення правил конкуренції ЄС. 



Правила конкуренції, що застосовуються до суб’єктів підприємницької діяльності ЄС. 

Поняття підприємств в праві ЄС. 

Доктрина єдиного економічного суб’єкта господарювання в праві ЄС. 

Антиконкурентні угоди та картельна практика в праві ЄС. 

Визначення зловживання домінуючим становищем в праві ЄС. 

Контроль за концентраціями в праві ЄС. 

Правове регулювання надання державної допомоги в ЄС. 

Принципи правового регулювання надання державної допомоги державами-членами ЄС. 

Критерії сумісності державної допомоги із Внутрішнім ринком ЄС. 

 

Тема 13. Економічний та валютний союз 

Історія створення Економічного та Валютного союзу. 

Етапи створення Економічного та валютного союзу. 

Наслідки запровадження єдиної європейської валюти (євро). 

 

Тема 14. Спільна аграрна політика ЄС 

Загальна характеристика спільної аграрної політики Європейського Союзу. 

Передумови спільної аграрної політики ЄС. 

Поняття та засади спільної аграрної політики ЄС. 

Засади спільної аграрної політики ЄС. 

Завдання аграрної політики ЄС. 

Фінансування спільної аграрної політики ЄС. 

Поняття сільськогосподарська продукція і сільськогосподарський товаровиробник у праві 

Європейського Союзу. 

Правові інструменти спільної аграрної політики Європейського Союзу. 

Загальний огляд правових інструментів спільної аграрної політики ЄС. 

Сільськогосподарське ціноутворення. 

Інтервенційні закупівлі сільськогосподарської продукції. 

Премії і доплати сільськогосподарським товаровиробникам. 

Адміністративні обмеження обсягів сільськогосподарського виробництва. 

Регулювання експорту й імпорту сільськогосподарської продукції. 

Загальний огляд структурних перетворень у сільському господарстві Європейського Союзу. 

Загальна характеристика структуральної політики. 

Структурні перетворення сільського господарства нових держав-членів ЄС. 

 

Тема 15. Захист прав споживачів у ЄС 

Історія становлення захисту прав споживачів у Європейському Союзі. 

Загальна характеристика спільної політики щодо захисту прав споживачів у Європейському Союзі. 

Органи Європейського Союзу із захисту прав споживачів. 

Регулювання безпеки продуктів у Європейському Союзі. 

Загальні правила регулювання безпеки продуктів у ЄС. 

Регулювання безпеки харчової продукції в ЄС. 

Регулювання безпеки нехарчової продукції в ЄС. 

Регулювання розповсюдження небезпечних речовин та препаратів у ЄС. 

Регулювання якості послуг у Європейському Союзі. 

Регулювання якості фінансових послуг у ЄС. 

Регулювання якості туристичних послуг у ЄС. 

Регулювання електронної торгівлі у ЄС. 

Регулювання контрактних зобов’язань у праві Європейського Союзу. 

Заборона нечесної комерційної практики у сфері захисту прав споживачів у Європейському Союзі. 

Розв’язання спорів за участю споживачів у Європейському Союзі. 

 



Тема 16. Право інтелектуальної власності в ЄС 

Гармонізація права інтелектуальної власності в Європейському Союзі. 

Винаходи. 

Промислові зразки. 

Торгові марки. 

Авторське право та суміжні права. 

Захист інтелектуальної власності. 

Принцип вільного руху товарів і право інтелектуальної власності в Європейському Союзі. 

Конкурентне право Європейського Союзу і право інтелектуальної власності. 

 

Модуль 4. Зовнішні відносини ЄС 

Тема 17. Угода про асоціацію між Україною та ЄС 

Угоди, що регулюють економічне та політичне співробітництво між Європейським Союзом та 

іншими країнами. 

Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. 

Розвиток відносин між Україною та ЄС: від партнерства і співробітництва – до асоціації. 

Правові засади і цілі Угоди про асоціацію. 

Глибока і всеосяжна зона вільної торгівлі між ЄС та Україною. 

Особливості глибокої і всеосяжної зони вільної торгівлі між Україною і ЄС. 

Всеосяжний характер зони вільної торгівлі між Україною і ЄС. 

Глибокий характер зони вільної торгівлі між Україною і ЄС. 

Імплементація і ефективне застосування Угоди про асоціацію в правовій системі України. 

 

Тема 18. Громадянство ЄС та правове становище громадян інших країн в ЄС 

Правові засади громадянства Європейського Союзу. 

Співвідношення прав громадян Європейського Союзу та громадян інших країн. Політичні права 

громадян інших країн. 

Права громадян інших країн на Внутрішньому ринку Європейського Союзу. 

Правове становище фізичних та юридичних осіб інших країн в ЄС згідно з положеннями 

двосторонніх угод між іншими державами та ЄС. 

Правове становище громадян інших країн, що є членами сім’ї громадянина ЄС. 

Правове становище громадян інших країн, що є працівниками компаній, зареєстрованих в ЄС. 

Доступ українських фізичних та юридичних осіб до свобод Внутрішнього ринку ЄС згідно з 

Угодою про асоціацію між Україною і ЄС. 

Реформа законодавства Європейського Союзу щодо статусу громадян інших країн. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД 1 Здобувач отримає здатність до узагальнення та критичного осмислення різних 

підходів до визначення сутності, ролі та місця принципів, системи, джерел 

права ЄС, правових засад внутрішнього ринку ЄС, спільних політик ЄС, 

зовнішніх відносин ЄС та набуде вмінь і навичок їх використання у 

професійній діяльності; 

РНД 2 Здобувач здатен аналізувати та оцінювати дані щодо принципів, системи, 

джерел права ЄС, правових засад внутрішнього ринку ЄС, спільних політик 

ЄС, зовнішніх відносин ЄС та набуде здатності розробляти заходи щодо 

вирішення основних практичних задач, пов’язаних з відповідною 

проблематикою; 

РНД 3 Здобувач здатен застосовувати на практиці сучасні здобутки та надбання 



правової практики Європейського Союзу, його принципи, законодавство, та 

інші джерела права у професійній діяльності; 

РНД 4 Здобувач здатен здійснювати вибір стратегії та моделі вирішення основних 

практичних задач, що пов’язані з втіленням принципів, системи, джерел права 

ЄС, правових засад внутрішнього ринку ЄС, спільних політик ЄС, зовнішніх 

відносин ЄС; 

РНД 5 Здобувач володіє інструментами та технологіями щодо принципів, системи, 

джерел права ЄС, правових засад внутрішнього ринку ЄС, спільних політик 

ЄС, зовнішніх відносин ЄС та набуває вмінь і навичок їх використання у 

професійній діяльності; 

РНД 6 Здобувач демонструє здатність до комунікації в усній та письмовій формах 

державною мовою для вирішення завдань щодо принципів, системи, джерел 

права ЄС, правових засад внутрішнього ринку ЄС, спільних політик ЄС, 

зовнішніх відносин ЄС та набуває вмінь і навичок їх використання у 

професійній діяльності. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН1 Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, 

методичний і аналітичний інструментарій для осягнення феноменів 

принципів, системи, джерел права ЄС, правових засад внутрішнього ринку ЄС, 

спільних політик ЄС, зовнішніх відносин ЄС та набувати вмінь і навичок їх 

використання у професійній діяльності; 

РН2 Ідентифікувати проблеми в бутті та реалізації принципів, системи, джерел 

права ЄС, правових засад внутрішнього ринку ЄС, спільних політик ЄС, 

зовнішніх відносин ЄС та обґрунтовувати методи їх вирішення; 

РН5 Планувати професійну юридичну діяльність з урахуванням принципів, 

системи, джерел права ЄС, правових засад внутрішнього ринку ЄС, спільних 

політик ЄС, зовнішніх відносин ЄС; 

РН6 Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації 

професійних  рішень у питаннях щодо принципів, системи, джерел права ЄС, 

правових засад внутрішнього ринку ЄС, спільних політик ЄС, зовнішніх 

відносин ЄС; 

РН10 Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, взаємодіяти 

з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач щодо 

осмислення та практичного використання у професійній діяльності принципів, 

системи, джерел права ЄС, правових засад внутрішнього ринку ЄС, спільних 

політик ЄС, зовнішніх відносин ЄС; 

РН13 Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріально-

правове і процесуально-правове, фінансове та кадрове забезпечення 

професійної діяльності відповідно до принципів, системи, джерел права ЄС, 

правових засад внутрішнього ринку ЄС, спільних політик ЄС, зовнішніх 

відносин ЄС. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 



7.1 Види навчальних занять 

Модуль 1 Право Європейського Союзу: принципи, система, джерела 

Тема 1. Історія європейської інтеграції. Правове становище ЄС як міждержавної організації. 

Наддержавні та міждержавні форми співробітництва держав-членів ЄС. Л.1, П.1. 

Тема 2. Лісабонський договір (Договір про реформи). Л.1, П.1. 

Тема 3. Інститути ЄС. Л.2, П.2. 

Тема 4. Правова система ЄС, її джерела та загальні принципи. Л.2., П.2. 

Тема 5. Вплив права ЄС на правові системи держав-членів. Перегляд права ЄС. Л.3, П.3. 

Тема 6. Права людини та ЄС. Права людини в ЄС. Л.3, П.3. 

Модуль 2 Правові засади внутрішнього ринку ЄС 

Тема 7. Вільний рух товарів у ЄС. Л.4, П.4. 

Тема 8. Вільне пересування осіб у ЄС. Л.4, П.4. 

Тема 9. Свобода руху капіталу в ЄС. Л.4, П.4. 

Модуль 3 Спільні політики ЄС 

Тема 10. Спільна торговельна політика ЄС. Л. 5, П.5. 

Тема 11. Спільна митна політика та митне право ЄС. Л.5, П.5. 

Тема 12. Конкурентна політика ЄС. Л.5, П. 5. 

Тема 13. Економічний та валютний союз. Л.6, П.6. 

Тема 14. Спільна аграрна політика ЄС. Л.6, П.6. 

Тема 15. Захист прав споживачів у ЄС. Л.7, П.7. 

Тема 16. Право інтелектуальної власності в ЄС. Л.7, П.7. 

Модуль 4. Зовнішні відносини ЄС 

Тема 17. Угода про асоціацію між Україною та ЄС. П.8. 

Тема 18. Громадянство ЄС та правове становище громадян інших країн в ЄС. П.8. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного характеру; 

– оціночна робота; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання (кейси). 

НД 2. Самостійна робота 

8. Методи викладання, навчання 

МН1. інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації з використанням 

мультимедійного обладнання); 

МН2. практичні заняття (навчальні дискусії, мозковий штурм, розв’язок ситуаційних вправ (кейсів));  

МН3. самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах).  

Лекції надають здобувачам основний теоретичний матеріал з питань щодо принципів, системи, 

джерел права ЄС, правових засад внутрішнього ринку ЄС, спільних політик ЄС, зовнішніх відносин 

ЄС, а також сприяють розвитку у здобувачів вищої освіти здатності до узагальнення та критичного 

мислення через участь в дискусіях. Лекції доповнюються практичними заняттями, що надають 

здобувачам вищої освіти можливість застосовувати теоретичні знання на реальних прикладах. 

Практичні заняття сконструйовані з застосуванням методів практико-орієнтованого навчання, і 

передбачають розв’язок здобувачами вищої освіти кейсів на основі можливих реальних ситуацій та 

виконання необхідних аналітичних викладок для практичного вирішення професійних завдань. 

Самостійне навчання сприяє підготовці до лекцій, практичних занять, а також роботи індивідуально 

та в невеликих групах для підготовки презентацій, що будуть представлені іншим групам, та для 

виконання індивідуальних та групових ситуаційних вправ на практичних заняттях, участі в них тощо. 

9. Методи та критерії оцінювання 



9.1. Критерії оцінювання 

 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання 

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

A ВІДМІННО 5 (відмінно) 90-100 

B 
ДОБРЕ 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно) 

64-73 

E 60-63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – можливе 

складання заходу підсумкового 

семестрового контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 

F НЕЗАДОВІЛЬНО – до заходу 

підсумкового семестрового 

контролю не допускається, 

необхідний повторний курс з 

навчальної дисципліни 

1-34 

 

9. Методи оцінювання 

Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною УБС студія «Основи права Європейського 

Союзу» - екзамен. 

13. Форми поточного контролю під час навчальних занять: тестування, контрольна робота, захист 

результатів виконання індивідуальних робіт (кейсів), аналітично-розрахункова робота, опитування 

тощо. 

14. Розподіл балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни УБС студія «Основи права 

Європейського Союзу», наведено в таблиці 4. 

Таблиця 4 

 

Форми контролю результатів навчання студентів  

за навчальною дисципліною «Основи права Європейського Союзу» 

Поточне тестування та самостійна робота 

З
ал

ік
 

С
у
м

а  

Змістовий  

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

Змістовий 

модуль 3 

Змістовий 

модуль 4 

15 10 15 10 50 100 
 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.18 Засоби навчання ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп'ютери, комп’ютерні системи та мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2 Інформаційне та навчально-

методичне забезпечення 

1. Право Європейського Союзу: Підручник. / За ред. 

Р.А. Петрова. – К.: Істина, 2019. – 392 с. 

2. Основи права Європейського Союзу : підручник / 

за заг. ред. Т.Л. Сироїд; [Т.М. Анакіна, О.А. 

Гавриленко, Т.Л. Сироїд, Л.О. Фоміна, А.О. 



Червяцова та ін.]. – Харків: Право, 2018. – 456 c. 

3. Європейське право. Право Європейського союзу : 

підручник : у 4 кн. / за заг. ред. д-ра юрид. 

наук, проф. В. І. Муравйова ; Київ. нац. ун-т ім. 

Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – 

Київ : Ін Юре, 2015-2016. 

 

 
СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ГОСПОДАРСЬКЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО» 

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Господарське процесуальне право 

Повна офіційна назва закладу вищої освіти ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного підрозділу Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра права і соціально-гуманітарних 

дисциплін 

Розробник Колісник А.С., доцент кафедри права і 

соціально-гуманітарних дисциплін 

Рівень вищої освіти Перший рівень вищої освіти, НРК – 7 рівень, 

QF-LLL – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл 

Семестр вивчення навчальної дисципліни 15 тижнів протягом 8-го семестру 

Обсяг навчальної дисципліни 

 

 

Обсяг дисципліни становить 6 кредитів ЄКТС, 

180 годин, з яких 60 годин становить 

контактна робота з викладачем (30 годин 

лекцій, 30 годин практичних занять), 2 години 

– підготовка та захист індивідуального 

науково-дослідного завдання: підготовка 

реферату та презентації на задану тему, 115 

годин становить самостійна робота, атестація: 

залік 

Мова викладання Українською мовою 

Викладач Колісник А.С., доцент кафедри права і 

соціально-гуманітарних дисциплін 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни Обов’язкова навчальна дисципліна для 

освітньої програми «Право» 

Передумови для вивчення дисципліни 
Передумови відсутні 

Додаткові умови 
Додаткові умови відсутні 



Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів глибоких теоретичних знань та достатніх 

практичних навичок щодо процедури захисту законних прав та інтересів підприємств, установ, 

організацій, приватних підприємців в порядку господарського судочинства. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Загальні положення організації та діяльності господарських судів 

 

Тема 1. Господарський суд, його задачі та функції.  

Конституційні засади побудови судової системи України. Види спеціалізації. Коротка 

історична довідка про створення та діяльність органів господарської юрисдикції. Аналіз 

реформування органів господарської юрисдикції в різні періоди часу. Господарський суд, його задачі 

та функції. Система господарських судів в Україні. Склад та повноваження господарських судів. 

Статус суддів господарського суду. Порядок призначення суддів. Порядок обрання суддів на 

адміністративні посади.    

 

Тема 2. Поняття, предмет і метод та принципи господарського процесуального права. 

Поняття господарського процесу як галузі права, питання самостійності господарського 

процесуального права. Предмет і метод господарського процесуального права.  Джерела 

господарського процесуального права. Система господарського процесуального права. Господарське 

процесуальне право як наука і навчальна дисципліна. Поняття і значення принципів господарського 

процесуального права. Класифікація принципів господарського процесуального права за різними 

ознаками. Загальноправові принципи та їх реалізація в господарському процесі. Міжгалузеві 

принципи господарського процесуального права. Питання галузевих принципів господарського 

процесуального права.   

 

Змістовий модуль 2. Склад учасників господарського процесу. Доказування в 

господарському процесі 

 

Тема 3. Учасники господарського процесу.  

Поняття учасників господарського процесу. Класифікація учасників процесу. Сторони в 

господарському процесі, їх права і обов’язки. Процесуальне правонаступництво. Заміна неналежного 

відповідача. Участь у справі кількох позивачів та (або) кількох відповідачів. Треті особи в 

господарському процесі. Участь в господарському процесі прокурора. Представництво інтересів 

сторін та третіх осіб в господарському процесі.  

 

Тема 4. Докази та доказування в господарському процесі.  

Предмет доказування. Роль суду та учасників процесу в процесі збирання доказів та їх подання 

до господарського суду. Правові презумпції та преюдиції. Поняття і види доказів. Оцінка доказів, 

критерії та стадії оцінки доказів. Письмові докази та їх використання в господарському процесі. 

Класифікація письмових доказів. Речові докази. Пояснення представників сторін та третіх осіб, їх 

доказове значення. Висновок судової експертизи. Доказове значення висновку відомчої експертизи. 

 

Змістовий модуль 3. Звернення з позовом до господарського суду 

 

Тема 5. Підвідомчість та підсудність справ господарським судам.  

Поняття компетенції господарського суду. Підвідомчість справ господарському суду, її 

критерії та ознаки. Підсудність справ господарському суду. Види підсудності. Порядок передачі 



справ за підсудністю. 

 

Тема 6. Позов в господарському процесі.  

Право на позов. Поняття, елементи та види позовів. Процесуальні засоби захисту відповідача 

проти позову.  

Забезпечення позову. Характеристика засобів до забезпечення позову.      

 

Тема 7. Запобіжні заходи в господарському процесі. 

Поняття та види запобіжних заходів. Підстави вжиття запобіжних заходів.  

Форма та зміст заяви про вжиття запобіжних заходів. Порядок розгляду заяви.  

Виконання ухвали про вжиття запобіжних заходів. Припинення запобіжних заходів. 

 

Тема 8. Процесуальні строки.  

Поняття і види процесуальних строків. Строки, встановлені Господарським процесуальним 

кодексом України.  

Правила обчислення процесуальних строків. Зупинення, перерва, відновлення і продовження 

процесуальних строків. 

 

Тема 9. Судові витрати і штрафи.  

Поняття і види судових витрат. Судовий збір, його розміри та порядок сплати. Особливості 

оформлення платіжного документа на сплату судового збору. Пільги при сплаті судового збору. 

Повернення судового збору з бюджету. Порядок оплати послуг перекладача, витрат на проведення 

судової експертизи. Оплата послуг адвоката. Правила розподілу судових витрат між учасниками 

процесу. Судові штрафи. 

 

Тема 10. Порушення провадження у справі в господарському суді та підготовка справи.   

Форма і зміст позовної заяви. Особливості змісту позовних заяв з окремих категорій справ. 

Порядок подання позову. Прийняття позовної заяви до розгляду. Підстави й наслідки відмови в 

прийнятті позовної заяви. Підстави й наслідки повернення позовної заяви без розгляду.Поняття і 

значення підготовки справи до судового розгляду. Дії судді та сторін на стадії підготовки справи до 

судового розгляду. 

 

Тема 11. Розгляд справ в засіданні господарського суду.  

Порядок розгляду справ в засіданні господарського суду. Одноособовий та колегіальний 

розгляд справ. Фіксація перебігу судового процесу.  

Порядок проведення судового засідання з розгляду справи. Розгляд справ за відсутності 

представників сторін.  

Порядок прийняття та оголошення рішення по справі. Права господарського щодо прийняття 

рішення (визнання договору недійсним, накладення штрафів, надання відстрочки або розстрочки 

виконання рішення).  

Відкладення розгляду справи. Зупинення провадження у справі.  

Форми закінчення провадження у справі без прийняття рішення (припинення провадження у 

справі, залишення позову без розгляду). 

 

Змістовий модуль 4. Оскарження та перегляд судових рішень. Судовий контроль за 

виконанням судових рішень та діяльністю недержавних органів господарської юрисдикції 

 

Тема 12. Судові рішення.  

Поняття і види судових рішень, їх процесуальне значення. Набрання судовими рішеннями 

законної сили. Сутність та зміст рішення господарського суду.  

Ухвали і постанови господарського суду. Окрема ухвала, її значення.  

Прийняття додаткового рішення (ухвали), роз’яснення і виправлення рішення (ухвали). 



  

Тема 13. Перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному порядку.  

Поняття та значення апеляційної перевірки судових рішень. Суб’єкти апеляційного 

оскарження. Форма і зміст апеляційної скарги, порядок її подання. Підстави повернення апеляційної 

скарги без розгляду. Порядок розгляду апеляційної скарги. Межі перегляду справи в апеляційній 

інстанції. Повноваження апеляційної інстанції в процесі розгляду апеляційної скарги. Підстави для 

скасування або зміни рішення в апеляційному порядку. Зміст постанови апеляційного 

господарського суду.  Перевірка ухвал господарського суду в апеляційному порядку. Поняття 

касаційної перевірки судових рішень. Суб’єкти касаційного оскарження. Форма і зміст касаційної 

скарги, порядок її подання. Підстави повернення касаційної скарги без розгляду. Порядок розгляду 

касаційної скарги. Повноваження касаційної інстанції в процесі розгляду касаційної скарги. Межі 

касаційної перевірки. Підстави для скасування або зміни рішення в касаційному порядку. Форма та 

зміст постанови, винесеної за підсумками касаційної перевірки. Перевірка ухвал господарського суду 

в касаційному порядку. Порівняльна характеристика апеляційної та касаційної перевірки судових 

рішень господарських судів. 

 

Тема 14. Перегляд судових рішень господарського суду за нововиявленими 

обставинами.  

Поняття та значення нововиявлених обставин.  

Підстави для перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами.  

Порядок і строки подання заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими 

обставинами. Порядок здійснення перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами.  

Судові рішення, які приймаються за підсумками перегляду судових рішень за 

нововиявленими обставинами. 

 

Тема 15. Основні правила виконання судових рішень господарських судів.  

Поняття і значення стадії виконання судових рішень. Загальна характеристика виконавчого 

провадження щодо судових рішень господарського суду.  

Наказ господарського суду, його зміст та порядок видачі.  

Розстрочка, відстрочка, зміна способу та порядку виконання рішення. Внесення змін до 

наказу, визнання наказу таким, що не підлягає виконанню. Поворот виконання рішення.  

Оскарження неправомірних дій або бездіяльності органів державної виконавчої служби при 

виконанні рішень господарських судів. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД 1 
Здобувач здатен вільно користуватися нормативним матеріалом з тем курсу та 

застосовувати його у конкретних ситуаціях 

РНД 2 
Здобувач здатен аналізувати та застосовувати норми господарського 

процесуального права 

РНД 3 
 Здобувач здатен застосовувати зразки господарських документів у практичній 

діяльності для вирішення правових питань 

РНД 4 
Здобувач здатен аналізувати конкретні випадки з практики застосування 

господарського процесуального законодавства і змодельованих ситуацій 

РНД 5 
Здобувач володіє навичками розв’язувати теоретичні та практичні завдання з 

господарського процесуального права 

РНД 6 Здобувач демонструє здатність до комунікації в усній та письмовій формах 



державною мовою для вирішення конкретних питань юридичного характеру у 

своїй професійній практичній діяльності 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН2 
Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових 

інститутів і норм фундаментальних галузей права. 

РН4 Сучасних інформаційних систем доступу до публічної інформації. 

РН17 
Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати 

юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки. 

РН18 
Готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового 

висновку зробленого у різних правових ситуаціях. 

РН19 
Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів 

у різних правових ситуаціях. 

РН24 
Здатність виконувати роботу в команді, включаючи здатність взаємодії із колегами 

та виконання обов’язкової роботи в установлені терміни. 

РН31 
Здатність до самостійної роботи та самостійного прийняття рішень, здатність нести 

відповідальність за їх реалізацію 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Змістовий модуль 1. Загальні положення організації та діяльності господарських 

судів 

Тема 1. Господарський суд, його задачі та функції. Л.1, ПР.1. 

Тема 2. Поняття, предмет і метод та принципи господарського процесуального права. Л.2, 

ПР.2. 

 

Змістовий модуль 2. Склад учасників господарського процесу. Доказування в 

господарському процесі 

Тема 3. Учасники господарського процесу. Л.3, ПР.3. 

Тема 4. Докази та доказування в господарському процесі. Л.4, ПР.4. 

 

Змістовий модуль 3. Звернення з позовом до господарського суду 

Тема 5. Підвідомчість та підсудність справ господарським судам. Л.5, ПР.5. 

Тема 6. Позов в господарському процесі. Л.6, ПР.6. 

Тема 7. Запобіжні заходи в господарському процесі. Л.7, ПР.7. 

Тема 8. Процесуальні строки. Л.8, ПР.8. 

Тема 9. Судові витрати і штрафи. Л.9, ПР.9. 

Тема 10. Порушення провадження у справі в господарському суді та підготовка справи. 

Л.10, ПР.10. 

Тема 11. Розгляд справ в засіданні господарського суду. Л.11, ПР.11. 

 

Змістовий модуль 4. Оскарження та перегляд судових рішень. Судовий контроль 

за виконанням судових рішень та діяльністю недержавних органів господарської 



юрисдикції 

Тема 12. Судові рішення. Л.12, ПР.12. 

Тема 13. Перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному порядку. Л.13, ПР.13. 

Тема 14. Перегляд судових рішень господарського суду за нововиявленими обставинами. 

Л.14, ПР.14. 

Тема 15. Основні правила виконання судових рішень господарських судів. Л.15, ПР.15. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного-оглядового характеру; 

– дискусія, публічний виступ; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання. 

НД 2. Самостійна робота 

8. Методи викладання, навчання 

МН1. інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації з використанням 

мультимедійного обладнання); 

МН2. практичні заняття (навчальні дискусії, мозковий штурм, розв’язок ситуаційних вправ 

(кейсів));  

МН3. самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах).  

Лекції надають здобувачам основний теоретичний матеріал з питань господарського 

процесуального права, що є основою для самостійного навчання, а також сприяють розвитку у 

здобувачів вищої освіти здатності до узагальнення та критичного мислення через участь в 

дискусіях. Лекції доповнюються практичними заняттями, що надають здобувачам вищої освіти 

можливість застосовувати теоретичні знання на реальних прикладах. Практичні заняття 

сконструйовані з застосуванням методів практико-орієнтованого навчання, і передбачають 

розв’язок здобувачами вищої освіти кейсів на основі можливих реальних ситуацій. Самостійне 

навчання сприяє підготовці до лекцій, практичних занять, а також роботи індивідуально та в 

невеликих групах для підготовки презентацій, що будуть представлені іншим групам, та для 

виконання індивідуальних та групових ситуаційних вправ на практичних заняттях, участі в них 

тощо. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання 

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

A ВІДМІННО 5 (відмінно) 90-100 

B 
ДОБРЕ 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно) 

64-73 

E 60-63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – можливе 

складання заходу підсумкового 

семестрового контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 



F НЕЗАДОВІЛЬНО – до заходу 

підсумкового семестрового 

контролю не допускається, 

необхідний повторний курс з 

навчальної дисципліни 

1-34 

 

9. Методи оцінювання 

Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною «Господарське процесуальне право» – 

залік. 

Форми поточного контролю під час навчальних занять: тестування, контрольна робота, захист 

результатів виконання індивідуальних робіт, опитування тощо. 

Розподіл балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни «Господарське 

процесуальне право», наведено в таблиці 4. 

Таблиця 4 

Форми контролю результатів навчання студентів  

за навчальною дисципліною «Господарське процесуальне право» 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

П
М

К
 

С
у
м

а 

Модуль 1 

Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

Змістовий 

модуль 3 

Змістовий 

модуль 4 

12 12 36 20 20 100 

 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.19 Засоби навчання ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп’ютери, комп’ютерні системи та 

мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2 Інформаційне та навчально-методичне 

забезпечення 

1. Васильченко Т., Причко О. Господарський 

процес в суді першої інстанції за новими 

правилами: підручник. – К.: Алерта, 2018. – 472 с. 

2. Господарський процес: підручник / Світличний 

О.П. –  К.: НУБіП України, 2018. – 342 с. 

3. Іванюта Н.В. Функції господарського 

процесуального права: теоретико-правові аспекти: 

монографіяю. – Одеса: Фенікс, 2018. – 516 с. 

4. Науково-практичний коментар господарського 

процесуального кодексу України / за ред. Короєда 

С.О. – Київ: Видавничий дім «Професіонал», 2018. 

– 400 с.   

 


