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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«КОМУНІКАЦІЇ У СФЕРІ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ» 

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Комунікації у сфері юриспруденції 

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 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 освітньої 

програми «Право» 

Передумови для вивчення дисципліни Передумови відсутні 



Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Формування знань з основ класичної, сучасної риторики та діловодства, про особливості 

судового красномовства, вимоги щодо укладання, оформлення управлінських і основних 

видів юридичних документів; формуванні умінь й навичок аналізувати та продукувати 

тексти відповідно до мети, призначення й умов спілкування та укладати документів у 

процесі професійної діяльності 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Судова риторика 

Тема 1. Основи ораторського мистецтва  

Предмет та функції ораторського мистецтва: історія, теорія, практика, техніка. 

Ораторське мистецтво як навчальна дисципліна: мета і завдання курсу.  

Основні поняття класичної риторики. Основоположні розділи риторики: збирання 

матеріалу (інвенція), розміщення матеріалу (диспозиція), добір і сполучення слів і 

стилістичних фігур (елокуція), засвоєння матеріалу і виголошення промови.  

Розділи ораторського мистецтва: риторичний канон; публічний виступ (ораторія); 

ведення спору; ведення бесіди; ораторське мистецтво повсякденного спілкування; 

етнориторика. Основні роди та види ораторського мистецтва: політичне, академічне, 

юридичне, церковно-богословське, соціально-побутове, ділове красномовство. 

Закони ораторського мистецтва. Закони докомунікативного етапу підготовки оратора 

до промови: концептуальний, аудиторії, стратегії, тактики, мовний. Закон ефективної 

комунікації. Системно-аналітичний закон. 

Ораторське мистецтво в системі суспільних комунікацій. Риторика як інтегративна 

дисципліна,  з  якої вийшло мистецтво мовного спілкування в усіх наукових сферах. Зв'язок 

риторики із загальноосвітніми дисциплінами: філософією, логікою, етикою, естетикою, 

історією, політологією, соціологією, педагогікою, психологією, мовознавством і культурою 

мови, літературою, сценічною майстерністю тощо.  

Зв'язок риторики з навчальними дисциплінами правового циклу:  конституційним 

правом, кримінальним правом, кримінальним процесом, цивільним процесом тощо. 

Тема 2. Взаємодія оратора й аудиторії 

Оратор як організатор та керівник процесом мисленнєво-мовленнєвої діяльності 

аудиторії. Функції, які виконує оратор під час промови: комунікативна, просвітницька та 

виховна. 

Взаємодія оратора й аудиторії. Соціально-демографічні характеристики оратора. 

Особливості психологічного складу оратора. Групи мовного типу оратора: емоційно-

інтуїтивна, раціонально-логічна, філософська, лірична (художньо-образна). Психологічні 

кола протидії 

Характеристики та ознаки аудиторії. Портрет аудиторії. Закон аудиторії. Система 

ознак аудиторії: соціальні, індивідуально-особистісні, психологічні, формально-ситуативні. 

Розуміння і сприйняття. Настрій, емоції. Мотиви духовного та матеріального планів. 

Духовні мотиви: інтелектуальні, естетичні, моральні. Види уваги: мимовільна, довільна і 



післядовільна. Фази стану уваги аудиторії: адаптації, оптимальної активності, стомленості, 

дуже вираженої стомленості. Види пам'яті: оперативна, короткочасна, довгочасна. 

Перешкоди контакту оратора й аудиторії та їх урахування в організації аудиторії. 

Суб'єктивні та об'єктивні перешкоди. Принципи дидактики для поліпшення сприйняття: 

наочність, систематичність та послідовність. Соціально-психологічні способи для 

концентрації уваги слухачів: зараження, наслідування та навіювання. Психологічні 

проблеми взаємодії оратора з аудиторією 

Тема 3. Стратегія і тактика оратора 

Поняття стратегії оратора, структурні елементи стратегії оратора. Етапи побудови 

стратегії оратора. Концепція як упорядкована сукупність знань щодо теми промови. 

Практичні компоненти стратегії: завдання, надзавдання. Теза як сукупність тверджень, що 

розгортаються оратором під час спілкування з аудиторією. Послідовність стратегії дій 

оратора: визначення мети виступу; виокремлення з концепції запитань, що розраховані на 

певну аудиторію: визначення системи відповідей на ці запитання; їх аналіз; формулювання 

тези. 

Тактика оратора: принципи, способи, прийоми. Структурні елементи тактики 

оратора. Групи принципів тактики оратора: логічні, психологічні, дидактичні, мовні та 

техніко-інтонаційні. Способи тактики: логічні, психологічні, дидактичні, мовні, техніко-

інтонаційні. Прийоми тактики.  

Елементи промови: теза та аргументи; композиційні прийоми; мовні, стилістичні 

прийоми; інтонаційні прийоми. Принципи побудови промови: поняття і зміст. Способи 

побудови промови. Прийоми створення тексту промови: поняття. Анатомія промови, її 

зв'язок з тактикою оратора. 

Тема 4. Підготовка виступу 

Основні етапи підготовки виступу юриста: визначення теми, формулювання мети, 

складання плану, збирання матеріалу, систематизація матеріалів, письмова фіксація тексту 

промови, репетиція. Види планів: простий, складний та цитатний. Типи підготовки до 

виголошення промови. 

Композиція виступу. Структура усного виступу: вступ, основна частина, закінчення. 

Способи формування ефективного вступу: підкріплення, приводу, спонукання до роздуму 

та прямий спосіб. 

Види і принципи ділового красномовства юриста. Виступи на правову тематику. 

Ділові переговори і наради. Принципи промови юриста. Основні принципи промови 

юриста: гуманізму, процесуальної рівності, додержання державної мови, справедливості, 

правового обґрунтування, доказовості, доцільності, змагальності, принцип поваги до честі 

та людської гідності, виразності, наголосу. 

Мова права як соціально та історично сформована сукупність мовних засобів 

(лексичних, фразеологічних, граматико-стилістичних). Особливості мови права: 

поліфункціональність, багаторівневість, відкритість та стилістична диференційованість. 

Стилі юридичної мови. Стильові риси офіційно-ділового стилю юридичного мовлення.  

Тема 5. Доказ у публічному виступі 

Головні формально-логічні закони мислення та публічного виступу: тотожності, 

протиріччя, виключеного третього і достатньої підстави, їх значення у практиці риторики. 

Вчення про умовивід. Дедуктивний, індуктивний умовиводи, умовивід за аналогією.  

Поняття, структура та основні види доказу (доведення) в публічному виступі. Вчення 

про доказ. Прямий і побічний доказ. Вимоги до тези, до аргументів та процесу демонстрації. 

Правила і помилки у висуненні тези, аргументації та демонстрації. Паралогізми і 

софізми. Логічні помилки і парадокси. 



Спростування. Види спростування: пряме і непряме. Спростування тези, аргументації 

та демонстрації. 

Тема 6. Культура мови юриста 

Поняття та загальні ознаки мовної культури оратора. Норма літературної мови. 

Ознаки мовної культури оратора 

Образність мови: зміст і засоби її створення. Засоби створення образності мови. Види 

тропів: порівняння, епітет, метафора, алегорія, уособлення, гіпербола, літота, іронія. Види 

стилістичних фігур: інверсія, анафора, антитеза, градація та інші спеціальні синтаксичні 

прийоми. Стиль мовлення: поняття і види. 

Тема 7. Техніка мовлення юриста 

Поняття та категорії техніки мовлення. Характеристики голосу: динаміка, діапазон, 

тембр, гнучкість. 

Інтонація, інтонаційно-виразні засоби мовлення. Прийоми інтонування і їх місце в 

анатомії промови. Місце міміки і жестів у техніці мовлення, їх можливості в підвищенні 

експресії. 

Логіко-інтонаційний аналіз промови. Правила логічного наголосу, їх зміст. Мовні 

ноти, їх характеристика. Правила їх використання. 

Тема 8. Принципи і засоби ведення полеміки  

Поняття еристики як мистецтва суперечки. З історії мистецтва суперечки. Поняття 

про суперечку. Предмет суперечки. Види суперечок. Класифікації суперечок. Стратегія і 

тактика суперечки. Засоби переконання в суперечці.  

Види еристики: дискусія; диспут; полеміка; дебати.  

Поняття про аргументацію. Структура аргументації. Методи аргументації. Правила 

ефективної аргументації. Правила та культура ведення суперечок. Коректні та некоректні 

засоби аргументації   

Основні закони міжособистісного спілкування в юридичній діяльності. Особливості 

формулювання запитань у досудовому розслідуванні. Особливості формулювання запитань 

у процедурі судочинства. 

Публічна полеміка як метод словесної провокації, що може привести до порушення 

громадської безпеки. 

Тема 9. Судове красномовство 

Юридичне красномовство як самостійний рід риторики. Основні етапи розвитку 

судового красномовства. Історія розвитку судової риторики. Значення судової риторики.  

Судова промова як жанр ораторського мистецтва. Характеристика судової аудиторії. 

Предмет судової промови. Композиція судової промови. Теоретичні засади судових промов. 

Особливості судової промови: офіційний характер; процесуальна регламентованість; 

змагальність; оцінювальний характер; спрямованість до суду. 

Види судових промов. Промови державного обвинувача, громадського обвинувача, 

громадського захисника, адвоката. Цивільні справи і особливості участі в них позивача і 

відповідача. 

Особливості промови державного обвинувача й адвоката: вступ, виклад фактичного 

боку справи, аналіз і оцінка доказів, кваліфікація злочину, характеристика особистості 

підсудного, міркування з приводу покарання, заключна частина. 

Мистецтво судових дебатів. Репліки сторін у ході судової дискусії. Мораль і право в 

діяльності судового оратора.  

 

Змістовий модуль 2. Діловодство і документознавство 



 Тема 1. Діловодство як сукупність процесів документування та організації 

роботи з документами. Нормативно-методична база діловодства. 

Основні поняття та визначення. Документ як засіб реалізації функцій управлінської 

діяльності. Значення документаційного забезпечення управління. Основні функції 

управління. Призначення і класифікація документів. Ознаки класифікації. Групи 

документів. Вимоги до оформлення документів. Організація діловодства в установах. 

Принципи та правила документування. Управління службою діловодства. Порядок роботи 

з документами. Особливості ведення діловодства в юридичній службі. Основні етапи 

розвитку діловодства. Нормативно-методична база діловодства. Законодавче регулювання 

діловодства. Єдина державна система діловодства. Методичне забезпечення ЄДСД. Вимоги 

до оформлення документів. Основні положення щодо документування управлінської 

діяльності в організації.  

Тема 2. Юридична техніка в структурі теорії права, її предмет, завдання, 

значення. Вимоги юридичної техніки до правозастосовних актів  

Поняття і сутність юридичної техніки. Прийоми і засоби юридичної техніки і їх 

класифікація. Цілі, завдання та структура юридичної техніки. Цілі та завдання юридичної 

техніки. Законодавча та правозастосовна техніка. Техніко-правові категорії, 

використовувані в юридичній техніці. Юридичні документи та їх класифікація. 

Тема 3. Загальні правила оформлення документів. Системи документації. 

Тема 3.1 Загальний вигляд та склад реквізитів. Вимоги до їх оформлення 

Бланки документів. Вимоги до їх виготовлення, обліку та використання. Формуляр та 

формуляр-зразок. Бланки з кутовим та повздовжнім розташуванням реквізитів. Склад 

реквізитів. Постійні та змінні реквізити. Правила оформлення реквізитів документа. 

Погодження та засвідчення документів. Проставлення позначок на документах. Вимоги до 

складання та оформлення текстів документів. 

Тема 3.2. Система складання та оформлення документів 

Розпорядчі документи: наказ, постанова, розпорядження, вказівки, ухвала тощо. 

Організаційні документи: положення, статут, правила та інструкції. Господарсько-договірні 

документи: договір, трудовий договір, трудовий контракт. Довідково-інформаційні: 

доповідна та пояснювальна записки, звіт, довідка, службовий лист. Документація з кадрових 

питань: особова справа, накази щодо особового складу.  

Тема 3.3. Складання й оформлення особистих офіційних документів  
Загальна характеристика особистих офіційних документів. Правила укладання й 

оформлення доручень і розписок. Заповіт як правовий документ, що у встановленій законом 

формі передає розпорядження дієздатного громадянина (заповідача) на випадок смерті про 

належне йому майно.  Особливості укладання й оформлення скарг і пропозицій. 

Тема 4. Організація документообігу в організаціях та установах 

 Документообіг. Загальні правила організації документообігу. Здійснення 

документообігу. Вхідні документи. Приймання, розгляд і реєстрація документів. Підготовка 

вихідних документів. Порядок проходження вихідних та внутрішніх документів у процесі 

їх підготовки. Організація контролю за ходом виконання документів. Робота з листами, 

пропозиціями, заявами та скаргами громадян. Систематизація документів та їх зберігання. 

Складання номенклатур та формування справ. Загальні положення. Підготовка документів 

до подальшого зберігання та використання.  

 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

http://ua-referat.com/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0


Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД 1 Здатність демонструвати знання щодо основних понять 

риторики, особливостей побудови судових промов; понять 

діловодства, основних видів управлінських та юридичних 

документів. 

РНД 2 Здатність розуміти теоретичні засади та особливості підготовки і 

проголошення промов різних типів, розробки концепції виступу, 

принципів побудови публічного виступу; способів викладення 

матеріалу та активізації мислення аудиторії. 

РНД 3 Здатність розуміти принципи і способи проведення дискусії, 

полеміки, судових дебатів, соціально-психологічні закони 

спілкування оратора і аудиторії, основні аспекти психології та 

культури мовного спілкування. 

 РНД 4 Здатність аналізувати публічні виступи, аргументувати свою 

думку, робити висновки, давати оцінку фактам і подіям, 

нормативним актам тощо; з’ясовувати основні закономірності та 

принципи побудови судових промов. 

РНД 5 Здатність орієнтуватись у нормативних та методичних актах для 

документаційного забезпечення процесу управління; вимогах 

щодо складання та оформлення видів документів: організаційно-

розпорядчих, довідково-інформаційних, обліково-фінансових, 

господарсько-договірних, з кадрових питань, особистих 

офіційних. 

РНД 6 Здатність укладати та оформляти юридичні документи у 

відповідності з вимогами державних стандартів. 

РНД 7 Здатність розуміти принципи раціональної організації процесів 

документообігу: проходження, виконання та зберігання 

документів. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН1 
Знання сучасних інформаційних систем доступу до публічної 

інформації. 

РН3 
Знання загальноправових методів моделювання юридичного 

процесу. 

РН6 

Знання методики і техніки правотворчої і нормотворчої 

діяльності, методів додержання, виконання і використання 

чинного законодавства 

РН7 

Знання методології побудови та реалізації правових норм, 

аналізу правової діяльності, контролю за правильним 

застосуванням чинного законодавства. 



РН18 Здатність спілкуватися із неспеціалістами 

РН23 

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 

Тема 1. Основи ораторського мистецтва. Л.1, ПР.1 

Тема 2. Взаємодія оратора й аудиторії. Л.2, ПР.2  

Тема 3. Стратегія і тактика оратора. Тема 4. Підготовка виступу. Л.3, ПР.3 

Тема 5. Доказ у публічному виступі. Л.4, ПР.4  

Тема 6. Культура мови юриста. Тема 7. Техніка мовлення юриста. Л.5, ПР.5 

Тема 8. Принципи і засоби ведення полеміки. Л.6, ПР.6 

Тема 9. Судове красномовство. Л.7, ПР.7,8 

Тема 1. Діловодство як сукупність процесів документування та організації роботи з 

документами. Нормативно-методична база діловодства. Тема 2. Юридична техніка в 

структурі теорії права, її предмет, завдання, значення. Вимоги юридичної техніки до 

правозастосовних актів. Л.8,9, ПР.9 

Тема 3. Загальні правила оформлення документів. Системи документації. Тема 3.1 

Загальний вигляд та склад реквізитів. Вимоги до їх оформлення Л.10, ПР.10 

Тема 3.2. Система складання та оформлення документів Л.11,12,13 ПР.11,12,13 

Тема 3.3. Складання й оформлення особистих офіційних документів Л.14, ПР.14   

Тема 13. Організація документообігу в організаціях та установах. 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, 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 риторики та 

діловодства, 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 передбачає актуалізацію 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. Д. Риторика 

загальна та судова: навч. посіб. К.: 

Юрінком Інтер, 2002. 416 с. 

2. Артикуца, Н. В. Мова права і 

юридична термінологія: навч. посіб. К.: 

Стилос, 2004.  277 с. 

3. Блощинська, В. А. Сучасне діловодство  

К.; ЦНЛ, 2005. 320 с. 

4. Глущик, С. В. Сучасні ділові папери: 

навч. посібник К.: АТІКА, 2005. 544  с. 

5. Зубенко, Л. Г. Ораторське мистецтво: 

практ. посіб. К.: Парламент, вид-во, 

2002. 115 с. 

6. Корж, А. В. Документознавство. Зразки 

документів праводілової сфери: навч. 

посібник К.: КНТ, 2007. 316 с. 

7. Красницька А. В. Юридичні 

документи: техніка складання, 

оформлення та редагування: посібник. 

К.: Парламентське вид-во, 2006. 537 с.  

8. Палеха, Ю. І. Організація сучасного 

діловодства: навч. посібник. К.: 

Кондор, 2007. 194 с. 

9. Риторика загальна та судова: навч. псіб. 

К.: Юрінком Інтер, 2002. 416 с.  

 

 

http://library.cibs.ck.ua/CGI-BIN/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=CIBS&P21DBN=CIBS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%92.%20%D0%90.
http://library.cibs.ck.ua/CGI-BIN/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=CIBS&P21DBN=CIBS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%BA,%20%D0%A1.%20%D0%92.
http://library.cibs.ck.ua/CGI-BIN/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=CIBS&P21DBN=CIBS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B6,%20%D0%90.%20%D0%92.
http://library.cibs.ck.ua/CGI-BIN/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=CIBS&P21DBN=CIBS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%85%D0%B0,%20%D0%AE.%20%D0%86.


СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ЕКОЛОГІЧНЕ ТА ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО» 

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Екологічне та земельне 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 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, 118 

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 Вибіркова 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 теорією і методологією екологічного у цілому та 

земельного права зокрема, вивчення законодавства у галузі використання, охорони та відтворення 

природних ресурсів у цілому та земельних зокрема, формування навиків його застосування на 

практиці, вироблення у студентів нового якісного стану екологічного мислення, формування культури 

особистості, яка проявляється в її еколого-правовій свідомості, мисленні, поведінці та практичній 



діяльності. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Загальна частина екологічного та земельного права 

 

Тема 1. Предмет, методи, система та принципи  екологічного та земельного права 

України 
Поняття екологічного права як галузі права; етапи його становлення та розвитку. Поняття, сутність та зміст 

еколого-правових відносин, їх класифікація (земельні, водні, надрові, рослинні, фауністичні, атмосферно-

повітряні, охоронні та ін.). Предмет екологічного та земельного права. 

Об’єкти та суб’єкти екологічного та земельного права. Їх види та особливості: об’єкти – 

земельні, водні, надрові, рослинні ресурси, тваринний світ, атмосферне повітря, сонячна, вітряна, 

термічна енергія та інші природні ресурси; суб’єкти – організації (установи) та громадяни України, 

іноземні юридичні та фізичні особи, відповідні органи управління в галузі екології.  

Особливості методу правового регулювання екологічних та земельних відносин. 

Необхідність використання адміністративного, цивільно-правового регулювання екологічних 

відносин. 

Система екологічного та земельного права як самостійної галузі права, науки, навчальної дисципліни. 

Загальна та особлива частини екологічного права. Підгалузі права: земельне, водне, надрове, 

рослинне, фауністичне, атмосферно-повітряне, охоронне право та ін. Співвідношення з іншими галузями 

права. 
Принципи екологічного та земельного права, екологічного законодавства щодо забезпечення 

екологічної політики держави: принцип правового забезпечення гармонізації взаємодії суспільства і 

природи, принцип правового забезпечення раціонального та ефективного використання природних 

ресурсів, принцип правового закріплення пріоритетності екологічних вимог, принцип правового 

забезпечення належної охорони довкілля та ін. 
 

Тема 2. Джерела екологічного та земельного права 

Поняття, загальна характеристика і система джерел екологічного та земельного права. 

Конституція України – основне джерело екологічного та земельного  права. 

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» як базовий закон у 

системі джерел екологічного права. Кодифіковані нормативно-правові акти в системі використання, 

охорони та відтворення природних ресурсів – Кодекс про надра, Лісовий кодекс, Водний кодекс, 

Земельний кодекс, Повітряний кодекс України. 

Поресурсові закони – спеціалізовані джерела екологічного права України (Закони України 

«Про природно-заповідний фонд», «Про екологічну мережу», «Про охорону атмосферного повітря», 

«Про тваринний світ», «Про рослинний світ», «Про виключну (морську) економічну зону України», 

«Про курорти» та ін.). 

Підзаконні нормативно-правові акти органів центральної виконавчої влади та 

спеціалізованих органів управління як джерела екологічного та земельного права (укази 

Президента, декрети та постанови Кабінету Міністрів України, розпорядження місцевих державних 

адміністрацій). Локальні нормативні акти як джерела екологічного та земельного права органів 

місцевого самоврядування. 
Роль судової практики в регулюванні екологічних відносин. Міжнародні договори та інші міжнародно-правові 

акти як джерела екологічного та земельного права.  

 

Тема 3. Правові засади управління природо-, землекористуванням та охороною 

довкілля 

Загальна характеристика управління природо-, землекористуванням, охороною довкілля як 

різновиду соціального управління. Поняття та види управління в галузі охорони навколишнього 

природного середовища, у тому числі земельним фондом, як складова економіко-правового 

механізму держави. Поняття та зміст функцій управління природо-, землекористуванням та охороною довкілля. 



Загальна характеристика організаційних, попереджувально-охоронних та стабілізаційних функцій екологічного 

управління. Процедура реалізації функцій управління природо-, землекористуванням та охороною довкілля (еколого-

правовий процес). 

Система та повноваження органів управління природо-, землекористуванням та охороною довкілля загальної 

та спеціальної компетенції. Повноваження органів державного управління в галузі природо-, 

землекористування та охорони довкілля. Компетенція Президента України, Верховної Ради 

України, Верховної Ради АР Крим, Кабінету Міністрів України в галузі охорони навколишнього 

природного середовища, у тому числі земельним фондом. Компетенція і основні завдання 

Міністерства екології та природних ресурсів України, інших спеціально уповноважених органів в 

галузі охорони навколишнього природного середовища. Повноваження громадських об’єднань в 

галузі природо-, землекористування і охорони довкілля. Екологічні правомочності органів 

місцевого самоврядування.  
Правове забезпечення участі громадськості в екологічному управлінні природо-, земелекористуванням та 

охороною довкілля. Повноваження громадських об’єднань в галузі охорони навколишнього 

природного середовища, його призначення у демократичному суспільстві. 

 

Тема 4. Екологічні права та обов’язки громадян. 

Поняття та особливості екологічних прав громадян, у тому числі землекористувачів. 

Структура екологічних прав як суб’єктивних прав особи. 

Класифікація екологічних прав громадян. Конституційні екологічні права на безпечне для 

життя та здоров’я довкілля, відшкодування шкоди, заподіяної їх здоров’ю та майну негативним 

впливом навколишнього природного середовища, одержання екологічної інформації, 

землекористування та ін. Екологічні права, встановлені спеціальними законами про екологію, 

екологічні та земельні права, передбачені підзаконними нормативними актами. 
Поняття, зміст, структура екологічних обов’язків громадян, у тому числі обов’язки землекористувачів, їх види 

(загальні та спеціальні). 

Поняття і межі здійснення громадянами екологічних прав та права землекористувача. 

Гарантії реалізації екологічних прав громадян та права землекористувача. Основні правові форми 

охорони та захист екологічних прав громадян. 

 

Змістовий модуль 2. Право власності на природні ресурси та право 

природокористування. Право власності та право користування земельними 

ресурсами 

 

Тема 5. Право власності на природні ресурси та землю 

Поняття, особливості та зміст права власності на природні ресурси, у тому числі на землю. 

Форми власності на природні ресурси та їх взаємодія. Право державної, комунальної та приватної власності 

на природні ресурси та земельні ділянки. Підстави, порядок та особливості виникнення права власності на природні 

ресурси та земельні ділянки. 
Підстави виникнення права власності на природні ресурси та земельні ділянки. Особливості 

виникнення права державної власності. Порядок надання природних ресурсів у приватну власність, 

приватизація земель. Загальна характеристика угод як підстав виникнення права власності на 

природні ресурси та земельні ділянки. Державно-правові акти – документи, що посвідчують право 

власності на природні ресурси та земельні ділянки. Особливості застосування права комунальної 

власності на природні ресурси. Конкурентні засади судопридбання природних об’єктів державної та комунальної 

власності.  

Суб’єкти та об’єкти права власності на природні ресурси та земельні ділянки. Співвідношення 

між об’єктами екологічного права і об’єктами права власності на природні ресурси та земельні 

ділянки. Основні права та обов’язки власників на природні ресурси. Захист і гарантії прав власників. 

Обмеження прав власників природних ресурсів та земельні ділянки в інтересах держави та суспільст-

ва. 

Підстави припинення права власності, види та класифікація таких підстав. Безумовні й 

умовні підстави припинення права власності на природні ресурси. Порядок і умови припинення 



права приватної власності на природні ресурси. 

Відповідальність за угоди, які порушують право власності на природні ресурси та земельні 

ділянки. 

 

Тема 6. Правові засади економічного механізму природокористування та охорони 

довкілля 

Поняття та загальна характеристика економіко-правового механізму 

природокористування та охорони довкілля. Основні елементи і функції економіко-правового 

механізму. Платність як основний елемент економіко-правового механізму  Види зборів. 

Збори за спеціальне використання природних ресурсів, їх класифікація за об’єктами та 

іншими підставами. Збори за забруднення навколишнього природного середовища та їх види, 

порядок встановлення цих зборів і механізм розподілу отриманих коштів. Фонди охорони 

навколишнього природного середовища. Збори за погіршення якості природних ресурсів, 

особливості їх застосування. 

Фонди охорони навколишнього природного середовища. Стимулювання як одна з функцій економіко-

правового механізму. Основні елементи стимулювання використання природних ресурсів та 

охорони навколишнього природного середовища. Поняття екологічного страхування. Об’єкти та 

суб’єкти екологічного страхування, його види. Екологічний аудит як складова економіко-правового 

механізму. 
 

Тема 7. Підстави, умови і порядок набуття і реалізації прав на землю 

Основні підстави й умови набуття прав на землю громадянами та юридичними особами. 

Особливості набуття прав на землю територіальними громадами і державою. Умови і 

порядок придбання і передачі земельних ділянок громадянам. Умови і порядок надання земельних 

ділянок юридичним особам у постійне користування та в оренду. Виникнення та посвідчення прав 

на земельну ділянку. 

 

Тема 8. Правове забезпечення екологічної безпеки. Юридична відповідальність 

правопорушення земельного законодавства 

Поняття екологічної безпеки. Об’єктивні передумови формування системи екологічної 

безпеки. Нормативи екологічної безпеки. Складові частини екобезпеки: радіаційна, ядерна, 

техногенна, хімічна, пожежна безпека. Об’єкти та суб’єкти екологічної безпеки. Види 

екологічної безпеки та їх класифікація за об’єктами, джерелами небезпеки, територіальними 

ознаками, масштабами шкідливого впливу. 
Загальна характеристика законодавства України про надзвичайні екологічні ситуації (НЕС). Поняття НЕС, їх 

класифікація. Причини їх походження. Поняття зон НЕС, його юридичне значення. Підстави, порядок оголошення 

окремої місцевості зоною НЕС та її правовий режим. Правове забезпечення запобігання і ліквідації НЕС. Захист 

населення та територій у разі загрози та виникнення НЕС. 

Поняття та характеристика правових заходів щодо забезпечення екологічної безпеки. 

Класифікація державно-правових заходів за направленістю їх дій. Загальна характеристика 

організаційно-превентивних, регулятивно-стимулюючих, розпорядчо-виконавчих, охоронно-

відновлювальних і забезпечувальних заходів. 
Поняття екологічної безпеки, її об’єкти, суб’єкти, нормативи та види. Правове забезпечення ризику в галузі 

екологічних правовідносин. Поняття та характеристика правових заходів щодо забезпечення екологічної безпеки. 

Юридична відповідальність за правопорушення в галузі забезпечення екологічної безпеки: умови, підстави та види. 

Поняття юридичної відповідальності за земельні правопорушення. Земельне правопорушення як підстава 

юридичної відповідальності. Види юридичної відповідальності за земельні правопорушення. Цивільно-правова 

відповідальність. Адміністративна відповідальність за порушення земельного законодавства. Кримінальна 

відповідальність. Дисциплінарна та майнова відповідальність. 

 

Змістовий модуль 3. Особлива частина екологічного права 

 

Тема 9.  Правове регулювання використання та охорони надр  

Поняття та загальна характеристика права користування надрами. Види права користування 



надрами, їх класифікація. 

Суб’єкти та об’єкти права надрокористування. Співвідношення між державним фондом 

надр і державним фондом родовищ корисних копалин. Види корисних копалин Гірничий відвод. 

Підстави виникнення, зміни та припинення права користування надрами Ліцензування 

діяльності з використання надр. Особливості плати за використання надр. Особливості 

використання корисних копалин континентального шельфу та виключної морської економічної 

зони. 

Права та обов’язки користувачів надр. Захист прав надрокористувачів. 
Відповідальність за порушення законодавства про надра. 

 

Тема 10. Правове регулювання використання та охорони вод 

Загальна характеристика права користування водними об’єктами його поняття, принципи, 

об’єкти, суб’єкти тощо. 

Види права водокористування: тимчасове і  постійне, відокремлене і сумісне, загальне і 

спеціальне, цільові види водокористування. 

Підстави і порядок виникнення права водокористування. Право користування водними об’єктами 

на умовах оренди. 
Права та обов’язки водокористувачів. 

Правові заходи охорони вод. 

Підстави і порядок припинення права водокористування. 

Спори з питань використання та охорони вод і відтворення водних ресурсів: поняття, види, 

система органів, які їх вирішують. 
Відповідальність за порушення законодавства про використання і охорону вод та відтворення водних ресурсів. 

 

Тема 11. Правове регулювання використання та охорони лісів 

Загальна характеристика права лісокористування. Правове регулювання використання 

лісових ресурсів 

Підстави виникнення та припинення користування лісами. Документом, що засвідчує право 

постійного користування лісами. Правові заходи щодо відтворення, охорони та захисту лісів. 

Порядок відтворення лісів. 

Юридична відповідальність за порушення лісового законодавства. 

 

Тема 12. Правове регулювання використання та охорони тваринного світу 
Загальна характеристика права користування тваринним світом: поняття, об’єкти, суб’єкти та види права 

користування тваринним світом. Загальні підстави і порядок виникнення права використання тваринного світу.  

Правові підстави та межі загального і спеціального використання тваринного світу. Правове 

регулювання полювання та мисливського господарства, рибальства. Правовий режим живих водних 

ресурсів континентального шельфу і виключної (морської) зони України. Правові основи ви-

користання диких тварин у наукових, культурно-освітніх, виховних, естетичних і комерційних 

цілях. 
Права та обов’язки користувачів тваринного світу. Підстави і порядок припинення права користування 

тваринним світом. Правові підстави та межі загального використання тваринного світу. Правові засади спеціального 

використання тваринного світу. Правове регулювання полювання та мисливського господарства, рибальства: їх поняття 

та види. Правові основи використання диких тварин у наукових, культурно-освітніх, виховних, естетичних і 

комерційних цілях.  

Правові форми та заходи охорони тваринного світу. Червона та Зелена книги України та їх 

правове значення. 
Юридична відповідальність за порушення законодавства про охорону, використання і відтворення тваринного 

світу. Особливості майнової відповідальності за шкоду, заподіяну незаконним добуванням об’єктів тваринного світу. 

 

Тема 13. Правове регулювання використання та охорони рослинного світу 
Рослинний світ як об’єкт екологічних правовідносин. Природні рослинні ресурси загальнодержавного та 

місцевого значення. Загальне і спеціальне користування природними рослинними ресурсами. Види спеціального 

користування природними рослинними ресурсами.  



Правова охорона рослинного світу: Червона книга України; Зелена книга України; інтродукція, акліматизація, 

селекція рослин; створення ботанічних колекцій.  

Об’єкти, суб’єкти та види права лісокористування. Права та обов’язки лісокористувачів.  

Правове регулювання використання лісових ресурсів; побічні лісові користування; використання корисних 

властивостей лісів для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних, навчально-виховних потреб, 

потреб мисливського господарства, проведення науково-дослідних робіт. Суб’єкти права лісокористування: їх 

права та обов’язки. Підстави та порядок виникнення і припинення спеціального користування 

лісовими ресурсами. Підстави виникнення користування земельними ділянками лісового фонду. 

Правове забезпечення організації лісового господарства. Правові засади відтворення, охорони та захисту 

лісів.  

Особливості юридичної відповідальності за порушення законодавства про рослинний світ та лісового 

законодавства. 

 

Тема 14. Правове регулювання поводження з відходами 

Поняття та класифікація відходів як об’єкта правового регулювання 

Номенклатура відходів. Відходи виробництва. Відходи споживання. Тверді побутові 

відходи. Рідкі побутові відходи. Токсичні (отрутні) відходи. Вибухонебезпечні відходи. Відходи як 

вторинна сировина.  

Правовий режим поводження з відходами. Збирання відходів. Перевезення відходів. 

оброблення (перероблення) відходів. Знешкодження відходів. Утилізація відходів. Видалення 

відходів. Зберігання відходів. Захоронення відходів. 

Законодавство Європейського Союзу в галузі поводження з відходами. Директива ЄС 94/62 

(про упаковку та відходи). Директива ЄС 75/439 про утилізацію відпрацьованого масла. Директива 

ЄС 86/278 щодо захисту навколишнього середовища. Директива ЄС 78/319 та Постанова Ради 

Європи М 259/93 про нагляд і контроль за переміщенням відходів у межах Європейського 

співтовариства. 

Юридична відповідальність за порушення законодавства України про відходи. 

 

Тема 15. Правове регулювання охорони атмосферного повітря 
Атмосферне повітря як об’єкт правової охорони. Поняття правової охорони атмосферного 

повітря.  

Система правових заходів щодо охорони атмосферного повітря 

Заходи дозвільного характеру. Заходи попереджувального (превентивного) характеру.  

Здійснення контрольних заходів у галузі охорони атмосферного повітря, заходів 

стимулюючого характеру, поновлювального (відтворювального) напряму, заборонних заходів.  

Юридична відповідальність за порушення законодавства в галузі охорони атмосферного 

повітря. 

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 екологічного та земельного 

права 

РНД 3 
 Здобувач здатен застосовувати зразки екологічних та земельних документів у 

практичній діяльності для вирішення правових питань 

РНД 4 
Здобувач здатен аналізувати конкретні випадки з практики застосування 

екологічного та земельного законодавства і змодельованих ситуацій 

РНД 5 Здобувач володіє навичками розв’язувати теоретичні та практичні завдання з 



екологічного та земельного 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 екологічного та земельного права 

Тема 1. Предмет, методи, система та принципи  екологічного та земельного права України. Л.1, 

ПР.1. 

Тема 2. Джерела екологічного та земельного права. Л.2, ПР.2. 

Тема 3. Правові засади управління природо-, землекористуванням та охороною довкілля. Л.3, 

ПР.3. 

Тема 4. Екологічні права та обов’язки громадян. Л.4, ПР.4. 
 

Змістовий модуль 2. Право власності на природні ресурси та право природокористування. Право 

власності та право користування земельними ресурсами 

Тема 5. Право власності на природні ресурси та землю. Л.5, ПР.5. 

Тема 6. Правові засади економічного механізму природокористування та охорони довкілля. Л.6, 

ПР.6. 

Тема 7. Підстави, умови і порядок набуття і реалізації прав на землю. Л.7, ПР.7. 
Тема 8. Правове забезпечення екологічної безпеки. Юридична відповідальність правопорушення 

земельного законодавства. Л.8, ПР.8. 
 

Змістовий модуль 3. Особлива частина екологічного та земельного права 

Тема 9.  Правове регулювання використання та охорони надр. Л.9, ПР.9. 

Тема 10. Правове регулювання використання та охорони вод. Л.10, ПР.10. 

Тема 11. Правове регулювання використання та охорони лісів. Л.11, ПР.11. 



Тема 12. Правове регулювання використання та охорони тваринного світу. Л.12, ПР.12. 

Тема 13. Правове регулювання використання та охорони рослинного світу. Л.13, ПР.13. 

Тема 14. Правове регулювання поводження з відходами. Л.14, ПР.14. 

Тема 15. Правове регулювання охорони атмосферного повітря. 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 екологічного та земельного  

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 «Екологічне та земельне право» – залік. 

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

результатів виконання індивідуальних робіт, опитування тощо. 

2. Розподіл балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни «Екологічне та 

земельне право», наведено в таблиці 4. 

Таблиця 4 

Форми контролю результатів навчання студентів  

за навчальною дисципліною «Екологічне та земельне право» 

Поточне тестування та самостійна робота 

П
М

К
 

С
у
м

а 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 

20 20 40 20 100 

 

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. Аграрне право України : навч. посібник / упоряд.: 

І.В. Тетерчук, Т.Є Дяків. К.: ЦУЛ, 2014.  2014. 244 

с. 

2. Екологічне право України. Особлива частина: навч. 

посібник / О.М.Шуміло, В.А.Зуєв, І.В. Бригадир. 

К.: ЦУЛ, 2013. 432 с. 

3. Екологічне право : підручник / ред.: А.П.Гетьман. 

Харків: Право, 2013. 432 с. 

4. Земельне право : підручник / М.В. Шульга, Н.О. 

Багай, В.І. Гордєєв та ін.; ред.: М.В. Шульга. Х.: 

Право, 2013. 520 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» 

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Право соціального забезпечення 

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, 118 

годин становить самостійна робота, атестація: 

залік 

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 Вибіркова 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 положень права соціального забезпечення 

України, законодавства про соціальний захист громадян в Україні, системи органів соціального 

забезпечення, принципів, форм та методів їх діяльності. 

4. Зміст навчальної дисципліни 



Змістовий модуль 1. Основи права соціального забезпечення України 

 

Тема №1. Право соціального забезпечення як галузь національного права України 

Поняття, предмет, метод права соціального забезпечення України. Поняття, форми та види 

соціального забезпечення в Україні. Поняття, види та зміст соціального страхування. Принципи  

права соціального забезпечення України. Система  права соціального забезпечення. Джерела  права 

соціального забезпечення. Правовідносини в сфері соціального забезпечення: поняття, зміст, 

суб’єкти, об’єкти, юридичні факти. Реформування системи соціального забезпечення в Україні.  

 

Тема №2. Пенсійне забезпечення  

Пенсійне забезпечення: поняття, ознаки, правове регулювання. Поняття, ознаки, види пенсій. 

Пенсійне страхування: поняття, зміст. Система пенсійного страхування в Україні. Співвідношення 

пенсійного забезпечення та пенсійного страхування. Пенсійні виплати за пенсійним страхуванням. 

Пенсії за віком: поняття, умови призначення, розміри пенсій. Пільгове пенсіонування за віком 

окремих категорій непрацездатних громадян. Пенсії з інвалідності: поняття, умови призначення, 

розміри пенсій. Інвалідність: поняття, зміст, критерії. Категорії інвалідів. Групи інвалідності. Пенсії 

за вислугою років: поняття, категорії пенсіонерів, умови призначення, розміри пенсій. Пенсії за 

вислугою років окремим категоріям громадян: військовослужбовцям, державним службовцям, 

суддям, прокурорським працівникам; науковим, науково-педагогічним працівникам, окремим 

категоріям працівників народного господарства. Пенсії в разі втрати годувальника: поняття, умови 

призначення, розміри пенсій. Призначення, нарахування та виплата пенсій. 

 

Тема №3. Забезпечення допомогами  

Допомоги: поняття,  ознаки, види. Трудові  допомоги: поняття, ознаки, види.  Категорії отримувачів, 

умови та порядок призначення, розміри окремих видів трудових допомог: допомоги з тимчасової 

непрацездатності, допомоги з вагітності і пологів. Сімейні  допомоги: поняття, ознаки, види. 

Категорії отримувачів, умови та порядок призначення, розміри окремих видів сімейних допомог: 

допомоги при народженні дитини, допомоги по догляду за дитиною до 3-х років, допомоги на дітей 

багатодітної сім’ї, допомоги одинокій матері, допомоги на дітей, батьки яких ухиляються від 

виплати аліментів. Соціальні допомоги: поняття, ознаки, види. Категорії отримувачів, умови та 

порядок призначення, розміри окремих видів соціальних допомог: допомоги з безробіття, допомоги 

малозабезпеченим громадянам, допомоги ветеранам війни до Дня перемоги, допомоги дітям війни. 

 

Змістовий модуль 2. Окремі види соціального забезпечення в Україні 

 

Тема №4. Соціальне обслуговування  

Соціальне обслуговування: поняття, ознаки, види. Соціальне обслуговування окремих категорій 

непрацездатних громадян (ветеранів війни, ветеранів праці, громадян похилого віку, осіб, 

постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, інвалідів, дітей-сиріт та ін.). 

Реабілітація  інвалідів: поняття, види, зміст. Утримання  непрацездатних: поняття, зміст, види. 

Медична допомога та лікування: поняття, ознаки, види. Соціальне обслуговування непрацездатних 

громадян вдома: поняття, зміст, види послуг. Санаторно-курортне  лікування: поняття, зміст, види 

послуг. Надання побутових, освітніх, культурних та інших послуг.  

 

Тема №5. Забезпечення пільгами та перевагами  

Пільги та переваги: поняття, ознаки, види. Забезпечення пільгами та перевагами окремих категорій 

громадян (ветеранів війни, ветеранів праці, громадян похилого віку, осіб, постраждалих внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, інвалідів, дітей-сиріт, дітей війни, осіб, які мають особливі заслуги 

перед Батьківщиною та ін.). 

Тема №6. Натуральне забезпечення  

Натуральне забезпечення: поняття, ознаки, види. Забезпечення ліками, протезно-ортопедичними 

виробами, засобами пересування окремих категорій непрацездатних. Забезпечення продуктами 



харчування, одягом, речами першої необхідності окремих категорій непрацездатних. Забезпечення 

житлом окремих категорій непрацездатних громадян. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД 1 Здобувач здатен аналізувати положення актів чинного законодавства про 

соціальний захист громадян в Україні 

РНД 2 Здобувач здатен порівнювати та аналізувати види та форми соціального 

забезпечення, обраховувати їх розмір 

РНД 3 Здобувач здатен аналізувати конкретні випадки з практики застосування 

законодавства про соціальний захист громадян в Україні 

РНД 4 Здобувач володіє навичками розв’язувати проблемні ситуації, пов’язані з 

соціальним забезпеченням громадян 

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. Основи права соціального забезпечення України 

Тема 1. Поняття, предмет, метод і система права соціального забезпечення. Л.1, ПР.1, Л.2, ПР.2, 

Л.3, ПР.3. 



Тема 2. Поняття і умови трудової пенсії солідарній системі. Л.4, ПР.4, Л.5, ПР.5, Л.6, ПР.6. 

Тема 3. Правове забезпечення пенсії за вислугу років. Л.7, ПР.7, Л.8, ПР.8, Л.9, ПР.9. 

 

Змістовий модуль 2. Окремі види соціального забезпечення в Україні 

Тема 4. Державні соціальні допомоги непрацездатним громадянам. Л.10, ПР.10, Л.11, ПР.11, Л.12, 

ПР.12. 

Тема 5. Гарантії і пільги та їх захист у сфері соціального забезпечення. Л.13, ПР.13, Л.14, ПР.14, 

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 права соціального 

забезпечення, 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 1-34 



підсумкового семестрового 

контролю не допускається, 

необхідний повторний курс з 

навчальної дисципліни 
 

9. Методи оцінювання 

Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною «Право соціального забезпечення» - залік. 

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 «Право соціального 

забезпечення», наведено в таблиці 4. 

Таблиця 4 

Форми контролю результатів навчання студентів  

за навчальною дисципліною «Право соціального забезпечення» 

Поточне тестування та самостійна робота 

С
у
м

а 

Робота на 

практичних заняттях 

Поточне 

тестування  

Виконання 

самостійної 

роботи 

Підготовка 

реферату 

Розв’я

зання 

ситуац

ійних 

завдан

ь  

Т. 1-5 Т. 1-5 Т. 1-5 Т. 1-5 Т. 1-5 

20 20 20 20 20 100 

 

 

 

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. Бойко М.Д. Соціальний захист: Навч. посіб. 

– К.: «Олан», 2004. – 312 с. 

2. Болотіна Н.Б. Право соціального захисту 

України: Навч. посіб. – К., 2005. – 615 с. 

3. Синчук С.М., Бурак В.Я. Соціальний захист: 

Навч. посіб. / За ред. С.М. Синчук. – 2-ге вид., 

перероб. і доп. – К.: Знання, 2006. – 318с.  

4. Сташків Б.І. Теорія права соціального 

забезпечення: Навч. посіб. – К.: Знання, 2005. 

– 405 с. 

5. Ярошенко І.С. Право соціального 

забезпечення: Нвч. посіб. – К.: КНЕУ, 2005. – 

232 с. 

 

 

 

 



3 курс 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 «ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ» 

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Оперативно-розшукова діяльність 

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), 118 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 Вибіркова навчальна дисципліна для освітніх 

програм «Право» 

Передумови для вивчення дисципліни Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 



Спрямована на формування у студентів професіональних знань про суть цієї діяльності, її сили, 

форми, методи та засоби, а також надання уявлення про застосування оперативних та оперативно-

технічних засобів, проведення негласних слідчих дій та засвоєння правових засад оперативно-

розшукової діяльності в Україні. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. Поняття, завдання та принципи оперативно-розшукової 

діяльності. 

Правова основа оперативно-розшукової діяльності. 

Тема 1. Поняття, завдання та принципи оперативно-розшукової діяльності 

Поняття  оперативно-розшукової  діяльності.  Завдання  оперативно-розшукової  діяльності. 

Принципи оперативно-розшукової діяльності. 

Тема 2. Правова основа оперативно-розшукової діяльності 

Конституція України,  закон України про ОРД,  Кримінальний,  Кримінальний процесуальний,  

Податковий  та  Митний  кодекси  України,  закони  України  про  прокуратуру ,  Національну  

поліцію, Національне  антикорупційне  бюро  України,  Державне  бюро  розслідувань,  Службу  

безпеки, Державну прикордонну  службу  України,  Державну  кримінально-виконавчу  службу  

України, державну охорону органів державної влади України та посадових осіб,  статус суддів,  

забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві,  державний захист 

працівників суду і правоохоронних органів. 

Тема 3. Суб’єкти оперативно-розшукової діяльності 

Підрозділи,  які  здійснюють  оперативно-розшукову  діяльність.  Оперативні  підрозділи 

Державного бюро розслідувань, Національної поліції, Служби безпеки України, органів доходів і 

зборів,  Державної  кримінально-виконавчої  служби  України,  Державної  прикордонної  служби 

України 

Тема 4. Підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності 

Наявність достатньої інформації, одержаної в установленому законом порядку, що потребує  

перевірки.  Запити повноважних державних органів, установ та організацій. Потреба в отриманні 

розвідувальної  інформації  в  інтересах  безпеки  суспільства  і  держави.  Наявність  узагальнених 

матеріалів центрального органу виконавчої влади. 

Тема 5. Негласні слідчі (розшукові) дії 

Загальні положення про негласні слідчі (розшукові) дії.  Втручання  у приватне спілкування.  

Інші види негласних слідчих (розшукових) дій. 

Тема 6. Обов’язки підрозділів, які здійснюють ОРД  

Здійснення  оперативно-розшукових  заходів  щодо  попередження,  своєчасного  виявлення  і  

припинення  злочинів  та  викриття  причин  і  умов,  які  сприяють  вчиненню  злочинів,  а  також 

профілактики правопорушень. 

Тема 7. Права підрозділів, які здійснюють ОРД 

Опитування  осіб  за  їх  згодою,  використання  їх  добровільної  допомоги.  Проведення 

контрольованої поставки та контрольованої і оперативної закупки товарів, предметів та речовин. 

Тема 8. Строки ведення оперативно-розшукових справ 

Строки  щодо  невстановлених  осіб,  які  готують  вчинення  злочину,  а  також  осіб,  які 

переховуються  від  органів  досудового  розслідування,  слідчого  судді,  суду  або  ухиляються  від 

відбування кримінального покарання. Строки щодо осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. Гарантії законності під час здійснення оперативно-розшукової 

діяльності. 

Тема 9. Закриття оперативно-розшукових справ 

Випадки,  коли  закриваються  оперативно-розшукові  справи.  Підстави  та  порядок  закриття  

оперативно-розшукових справ. Повідомлення про закриття оперативно-розшукових справ. 

Тема 10. Гарантії законності під час здійснення ОРД 



Підстави  заведення  оперативно-розшукових  справ.  Прядок  заведення  оперативно-розшукових 

справ. Контроль за оперативно-розшуковою діяльністю.  

Тема 11. Сприяння здійсненню оперативно-розшукової діяльності 

Суб’єкти  сприяння  здійсненню  оперативно-розшукової  діяльності.  Способи  сприяння 

здійсненню оперативно-розшукової діяльності. 

Тема 12. Соціальний і правовий захист працівників оперативних підрозділів. Гарантії  правового  і  

соціального  захисту  працівників  оперативних  підрозділів. Запровадження  спеціальних  заходів  

для  забезпечення  безпеки  працівників  оперативних  

підрозділів. 

Тема 13. Соціальний і правовий захист особи, яка залучається до виконання завдань ОРД 

Соціальний захист особи, яка залучається до виконання завдань ОРД. Правовий захист особи,  

яка  залучається  до  виконання  завдань  ОРД.  Гарантії  соціального  і  правового  захисту  особи,  

яка залучається до виконання завдань ОРД. 

Тема 14. Нагляд за додержанням законів під час проведення ОРД 

Суб’єкти  наглядового  процесу  за  додержанням  законів  під  час  проведення  ОРД.  Способи  

нагляду за додержанням законів під час проведення ОРД. 

Тема 15. Використання результатів оперативно-розшукової діяльності 

Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні.  Використання  

результатів негласних слідчих (розшукових) дій в інших цілях або передання інформації. 

Тема 16. Міжнародне співробітництво у сфері оперативно-розшукової діяльності 

Теоретико-правові та організаційні основами міжнародного співробітництва в оперативно-

розшуковій діяльності. Правова основа міжнародного співробітництва в оперативно-розшуковій 

діяльності. Шляхи та способи міжнародного співробітництва в оперативно-розшуковій діяльності. 

 

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 національного права у 

сфері оперативно-розшукової діяльності 

РНД 3  Здобувач здатен застосовувати зразки документів, пов’язаних з оперативно-

розшуковою діяльністю для вирішення правових питань 

РНД 4 Здобувач здатен аналізувати конкретні випадки з практики застосування 

процесуального законодавства і змодельованих ситуацій 

РНД 5 Здобувач володіє навичками розв’язувати теоретичні та практичні завдання з 

оформлення матеріалів ОРД  

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 І. Поняття, завдання та принципи оперативно-розшукової діяльності. 

Правова основа оперативно-розшукової діяльності 

Тема  1.  Поняття,  завдання та  принципи оперативно-розшукової діяльності 

Тема  2.  Правова  основа   оперативно-розшукової діяльності 

Тема  3.  Суб’єкти  оперативно-розшукової діяльності 

Тема  4.  Підстави  для  проведення оперативно-розшукової діяльності 

Тема 5. Негласні слідчі (розшукові) дії 

Тема  6.  Обов’язки  підрозділів,  які здійснюють ОРД 

Тема  7.  Права  підрозділів,  які здійснюють ОРД 

Тема  8.  Строки  ведення  оперативно-розшукових справ 

Змістовий модуль ІІ. Гарантії законності під час здійснення оперативно-розшукової 

діяльності. Сприяння здійсненню оперативно-розшукової діяльності 

Тема  9.  Закриття  оперативно-розшукових справ 

Тема  10.  Гарантії  законності  під  час здійснення ОРД 

Тема  11.  Сприяння  здійсненню оперативно-розшукової діяльності 

Тема  12.  Соціальний  і  правовий  захист працівників оперативних підрозділів 

Тема  13.  Соціальний  і  правовий  захист особи,  яка  залучається  до  виконання завдань ОРД 

Тема 14. Нагляд за додержанням законів під час проведення ОРД. 

Тема  15.  Використання  результатів оперативно-розшукової діяльності. 

Тема 16.  Міжнародне співробітництво у сфері оперативно-розшукової діяльності. 

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 оперативно-розшукової 

діяльності, 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 «Оперативно-розшукова діяльність» - 

залік. 

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 «Оперативно-

розшукова діяльність», наведено в таблиці 4. 

Таблиця 4 

Форми контролю результатів навчання студентів  

за навчальною дисципліною «Оперативно-розшукова діяльність» 

Поточне тестування та самостійна робота 

З
ал

ік
 

С
у
м

а  

Змістовий  

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

  



25 25   50 100 
 

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 

1. Конституція України : зі змінами та 

доповненнями : [прийнята на п’ятій сесії Верховної 

Ради України 28 червня 1996р.].- Х.: Весна, 2008.- 

48с. 

2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 

13 квітня 2012 року № 4651-VI [Електронний 

ресурс]: Офіційний веб-портал Верховної Ради 

України. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 

3. Закон України «Про оперативно-розшукову 

діяльність» від 18 лютого 1992 р. №2135–XII 

[Електронний ресурс]: Офіційний веб-портал 

Верховної Ради України. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2135-12  

4. Про службу безпеки України : Закон України : від 

25.03.1992 р., № 2229–XII // Відомості Верховної 

Ради України. – 1992. – № 27. – Ст. 382. 

5. Про контррозвідувальну діяльність : Закон 

України : від 26.12.2002 р., № 374–IV // Відомості 

Верховної Ради України. – 2003. – № 12. – Ст. 89.  

6. Про службу безпеки України : Закон України : від 

25.03.1992 р., № 2229–XII // Відомості Верховної Ради 

України. – 1992. – № 27. – Ст. 382. 

7. Про прокуратуру : закон України від 5 листопада 

1991 р. № 1789-ХІІ // Відомості Верховної Ради 

України. – 1991. – № 53. – Ст.793. 

8. Про організацію прокурорського нагляду за 

додержанням законів органами, які проводять 

оперативно-розшукову діяльність : наказ 

Генерального прокурора України № 4/1 гн від 19 

вересня 2005 р. –К., 2005.-5с. 

9.  «Про деякі питання застосування судами України 

законодавства при дачі дозволів на тимчасове 

обмеження окремих конституційних прав і свобод 

людини і громадянина під час здійснення 

оперативно-розшукової діяльності, дізнання і 

досудового слідства» від 28 березня 2008 р. №2.  

10. Бандурка О.М. Теорія і практика оперативно-

розшукової діяльності: монографія / О.М. 

Бандурка О.М.– Харків : Золота миля. 2012. – 620 с. 

11. Бандурка О.М. Оперативно-розшукова 

діяльність.: підручник.– Харків: Вид-во Нац. ун-ту. 

внутр. справ, 2002. – Ч.І .- 336с. 

12. Оперативно=розыскная деятельность : ученик / по

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2135-12


д ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, А. Ю. Шум

илова. – М. : ИНФРА, 2001. – ХХII. – 794 с  

13. Теория оперативно-розыскной деятельности: 

Учебник  под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, 

Г.К. Синилова. – М. : ИНФРА, 2006. – Х.832 с 

14. Дидоренко Э.А., Бараненко Б.И., Глазков В.А. и 

др.. Основы оперативно-розыскной деятельности в 

Украине (понятие, принципы, правовое 

обеспечение). Учебное пособие. – К. Центр учебной 

литературы. 2007 –264с. 

 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ОСНОВИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ: КРИМІНОЛОГІЯ, 

КРИМІНАЛІСТИКА» 

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Кримінологія та криміналістика 

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, 118 годин становить самостійна 

робота, атестація: залік 

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 Вибіркова 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 необхідних криміналістичних знань, умінь, навичок 

у боротьбі зі злочинністю; опанування науково-практичними знаннями про закономірність виникнення 

слідів злочину, знання механізму утворення слідів злочину, засвоєння закономірності роботи по збиранню 

речових доказів зі слідами злочину, вміння уміло аналізувати й оцінювати інформацію, яка містить ознаки 

злочину, на професійному рівні засвоїти науково-криміналістичні засоби при проведенні оперативно-

розшукових та слідчих дій. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

 Змістовий модуль І. 

Методологія криміналістики. 

Тема 1. Поняття, предмет і система криміналістики. 

Поняття  та  завдання  криміналістики.  Криміналістика  як  наука, наукові криміналістичні школи, етапи 

розвитку криміналістичної теорії. Завдання криміналістики на сучасному етапі розвитку суспільства і 

формування правової держави. Загальні та окремі завдання криміналістики. Роль криміналістики в боротьбі 

зі злочинністю. Предмет науки криміналістики. Вчення про предмет криміналістики. Предмет 

криміналістики, його зміст і сучасні підходи до конструювання його визначень. Закономірності 

взаємозв’язку речей в природі як предмет криміналістики. Закономірності способу вчинення злочину як 

предмет криміналістики. Закономірності щодо особи злочинця як предмет криміналістики. Система 

криміналістики. Система криміналістики. Теоретичні і методичні основи криміналістики. Криміналістична 

техніка як складова криміналістики. Криміналістична тактика як складова криміналістики. Криміналістична 

методика як складова криміналістики. Взаємозв’язок криміналістики з іншими предметами та дисциплінами. 

Криміналістика в системі юридичних наук. Криміналістика і кримінальне право. Криміналістика і 

кримінологія. Взаємозв’язок криміналістики з теорією оперативно-розшукової діяльності, судовою 

медициною, судовою психіатрією та психологією. Взаємозв’язок криміналістики з природничими науками 

(фізикою, хімією, біологією, науковою організацією праці та ін.). 

Тема 2. Методи криміналістики. 

Класифікація методів науки криміналістики. Загальнонауковий метод як основа методів криміналістики. 

Загальнонаукові методи криміналістики. Система спеціальних методів криміналістики. Загальнонаукові 

методи криміналістики. Системно-структурний метод. Використання логічних законів і форм мислення: 

дедукції, індукції, аналогії. Гіпотетичний метод пізнання. Моделювання. Використання логічних прийомів 



пізнання: аналізу, синтезу, порівняння, абстракції, узагальнення. Спеціальні методи криміналістики. 

Система спеціальних методів криміналістики. Узагальнення судової, слідчої і експертної практики – 

джерело формування криміналістичних методів. Криміналістичне прогнозування і його роль у розробці 

криміналістичних методів. Критерії допустимості спеціальних методів криміналістики в кримінальному 

судочинстві. 

Тема 3. Криміналістична ідентифікація та діагностика. 

Поняття криміналістичної ідентифікації і її значення в розкритті і розслідуванні злочинів. Поняття та наукові 

засади криміналістичної ідентифікації, її значення у слідчій, експертній і судовій діяльності. Види та форми 

криміналістичної ідентифікації. Ідентифікаційні ознаки і властивості, їх класифікація. Ототожнення і 

встановлення групової належності. Об’єкти і суб’єкти криміналістичної ідентифікації. Методика 

ідентифікаційних досліджень. Етапи ідентифікаційних досліджень. Експертний огляд об’єктів як етап 

ідентифікаційного дослідження. Роздільне дослідження об’єктів як етап ідентифікаційного дослідження. 

Експериментальне дослідження об’єктів як етап ідентифікаційного дослідження. Порівняльне дослідження 

об’єктів як етап ідентифікаційного дослідження. Оцінка результатів як етап ідентифікаційного дослідження. 

Застосування математичних і кібернетичних методів у ідентифікаційних дослідженнях. Поняття 

криміналістичної діагностики, її завдання і значення для розкриття і розслідування злочинів. Поняття і 

сутність криміналістичної діагностики. Наукові засади криміналістичної діагностики. Діагностичні завдання 

та методика їх вирішення. Значення криміналістичної діагностики для розкриття та розслідування злочинів. 

Змістовий модуль ІІ. 

Криміналістична техніка. 

Тема 4. Загальні положення криміналістичної техніки. 

Криміналістична техніка як частина криміналістики. Поняття і завдання криміналістичної техніки. 

Досягнення природничих і технічних наук – основне джерело розвитку криміналістичної техніки. Галузі 

криміналістичної техніки. Роль криміналістичної техніки в розробці засобів попередження злочинів. 

Технічні  засоби  та  методи  польової  криміналістики.  Науково-технічні засоби, які використовуються для 

виявлення, фіксації, вивчення та вилучення слідів злочину і речових доказів в умовах слідчої і оперативно-

розшукової діяльності. Методи польової криміналістики. Науково-технічні засоби і методи, які 

використовуються для лабораторного дослідження речових доказів. Науково-технічні засоби, що 

використовуються під час лабораторних досліджень. Мікроскопічне, вимірювальне, аналітичне дослідження 

– основні завдання і можливості їх застосування. Техніка досліджень у невидимих променях спектру. 

Проблеми автоматизації криміналістичних досліджень. Можливості використання комп’ютерної техніки в 

діяльності по розкриттю та розслідуванню злочинів. 

Тема 5. Судова фотографія. 

Загальні  основи  судової  фотографії.  Основи  загальної  фотографії. Поняття судової фотографії, її завдання 

та значення для розслідування злочинів. Види і методи судової фотографії. Види та методи польової судової 

фотографії. Фотозйомка місця події, трупа, слідів і предметів. Впізнавальна фотозйомка. Використання 

фотозйомки при проведенні відтворення обстановки і обставин події, обшуку, пред’явлення для впізнання 

та інших слідчих дій. Фотозйомка при відтворенні обстановки і обставин події, обшуку та інших слідчих 

діях. Судово-дослідницька фотографія. Фотографічні методи змінення контрасту. Фотозйомка в 

інфрачервоних, ультрафіолетових, рентгенівських променях. Макро- і мікрофотографія. 

Тема 6. Криміналістична трасологія. 

Загальні основи криміналістичної трасології. Поняття криміналістичної трасології, її наукові 

основи. Поняття і класифікація слідів, механізм їх утворення. Загальні правила виявлення, фіксації і 

вилучення слідів. Сліди людини. Сліди рук. Папілярні узори, їх властивості і види. Пороскопія. Виявлення, 

фіксація і вилучення слідів рук. Сліди ніг людини. Сліди стопи, сліди взуття. «Доріжка» слідів ніг і її 

криміналістичне значення. Фотографування, вимірювання і опис слідів ніг. Виготовлення копій з слідів ніг. 



Сліди зубів і нігтів. Біологічні сліди людини. Сліди знарядь та засобів вчинення злочину. Сліди знарядь 

злому і інструментів, їх класифікація. Фіксація слідів знарядь злому та інструментів. Сліди транспортних 

засобів, їх класифікація. Особливості фіксації і вилучення слідів транспортних засобів. Інші матеріальні 

сліди, які мають криміналістичне значення. Дослідження слідів злочину. Можливості слідчого і експертного 

дослідження слідів. Огляд і попереднє дослідження слідів. Трасологічні експертні дослідження. 

Тема 7. Розшук і ототожнення людини за ознаками її зовнішності. 

Габітологія як наука про ознаки зовнішності людини. Історичний розвиток габітології як галузі 

криміналістики. Значення габітології в протидії злочинності. Характеристика зовнішніх ознак людини, їх 

класифікація. Анатомічні і функціональні ознаки, статичні і динамічні ознаки. Загальні і окремі ознаки. 

Система криміналістичного описання ознак зовнішності. Джерела інформації про ознаки зовнішності 

людини. Методика словесного портрета. Застосування фоторобота в слідчій та оперативно-розшуковій 

роботі. Використання суб’єктивного мальованого портрету в слідчій та оперативно-розшуковій практиці. 

Ідентифікація людини за зовнішніми ознаками. Значення і завдання ідентифікації людини за зовнішніми 

ознаками. Співвідношення описання, впізнання та ідентифікації особи. Види ідентифікації людини за 

зовнішніми ознаками. Судово-портретна експертиза та її можливості. 

Тема 8. Криміналістичне дослідження документів та письма. 

Криміналістичне дослідження документів як галузь криміналістичної техніки. Поняття криміналістичного 

дослідження документів і його завдання. Документ як об’єкт криміналістичного дослідження. Огляд 

документів як окреме дослідження. Встановлення змін у тексті документів. Ознаки зміни тексту документа. 

Підчистка, витравлювання, змивання, дописування та інші зміни тексту документа. Встановлення підробки 

відбитків печаток і штампів. Встановлення підробок бланків. Основи дослідження паперових грошей і 

цінних паперів. Експертне дослідження документів. Дослідження закреслених і залитих текстів. 

Встановлення тексту спалених документів. Відтворення маловидимих і невидимих текстів. Можливість 

ідентифікації і встановлення групової належності засобів виготовлення комп’ютерних документів. 

Можливості експертного дослідження відбитків печаток і штампів. Техніко-криміналістична експертиза 

документів. Можливості експертного дослідження. Загальні поняття судового почеркознавства як окремої 

галузі криміналістичної техніки. Навики письма. Закономірності формування і зміни навиків письма. 

Динамічний стереотип. Індивідуальність письма і варіаційність його ознак. Ідентифікаційні ознаки письма, 

їх класифікація. Ознаки письмової мови. Типографічні ознаки. Ознаки почерку, їх класифікація. Загальні і 

окремі ознаки почерку. Ознаки зміни почерку. Маскування почерку. Ознаки невизначеного виконання 

рукопису. Імітація почерку. Почеркознавча та авторознавча експертизи. Підготовка матеріалів до 

почеркознавчої експертизи. Вільні і експериментальні зразки почерку і підпису. Вимоги, які пред’являються 

до зразків. Питання, які вирішуються почеркознавчою експертизою. Методика почеркознавчої експертизи. 

Особливості почеркознавчого дослідження підпису. Авторознавча експертиза та її можливості. 

Тема 9. Судова балістика. 

Судова балістика як галузь криміналістичної техніки. Поняття судової балістики, її наукові основи. Завдання 

судової балістики та значення її в судово-слідчій та експертній практиці. Вогнепальна зброя як об’єкт 

дослідження судової балістики. Об’єкти судової балістики. Вогнепальна зброя, її класифікація. Боєприпаси 

до вогнестрільної зброї. Види і характеристика слідів пострілу. Слідчий огляд і дослідження зброї і слідів 

пострілу на місці події. Судово-балістична експертиза. Встановлення придатності та бойових властивостей 

зброї. Встановлення групової належності і тотожності зброї. Ототожнення зброї за стріляними гільзами і 

кулями. 

Змістовий модуль ІІІ. 

Криміналістична тактика. 

Тема 10. Загальні положення криміналістичної тактики. 



Криміналістична тактика як складова криміналістики. Поняття криміналістичної тактики, її система та 

завдання. Правові, психологічні та етичні засади криміналістичної тактики, її взаємозв’язок з 

криміналістичною технікою і методикою. Роль криміналістичної тактики в розслідуванні і попередженні 

злочинів. Поняття  тактичного  прийому  і  криміналістичної  рекомендації. Критерії допустимості та 

ефективності тактичних прийомів. Тактичні прийоми і процесуальний порядок проведення слідчих дій. 

Фіксація ходу і результатів слідчих дій. Проблеми і можливості програмування, алгоритмізації та 

автоматизації слідчої діяльності. Загальні засади організації розслідування. Планування розслідування у 

кримінальній справі в цілому, по тактичних операціях і окремих слідчих діях. Організація в розслідуванні 

взаємодії слідчого з органами дізнання, із судом, прокурором і адвокатом. Форми і методи використання 

допомоги громадськості та засобів масової інформації. Поняття і суть вчення про слідчу ситуацію. Види і 

структура слідчих ситуацій. Оперативно-розшукові ситуації. Експертно-криміналістичні ситуації. Судово-

слідчі ситуації. Особливості формування слідчих ситуацій. Ситуації прості і складні, проблемні і конфліктні, 

відкриті і закриті, екстремальні і кризові, аналітичні і пошукові. Поняття тактичного рішення. Поняття і види 

тактичних комбінацій. 

Тема 11. Тактика слідчого огляду. 

Слідчий огляд як окрема слідча дія. Поняття слідчого огляду. Види слідчого огляду. Завдання слідчого 

огляду та вимоги щодо його проведення. Загальні положення тактика проведення слідчого огляду. Огляд 

місця події. Поняття, завдання і значення огляду місця події. Об’єкти огляду. Криміналістичні версії при 

огляді місця події. Негативні обставини огляду місця події. Організація огляду місця події. Стадії огляду 

місця події, їх зміст і значення. Техніко-криміналістичні засоби, які використовуються при огляді місця події. 

Участь спеціалістів в огляді. Поєднання огляду місця події з проведенням оперативно-розшукових дій. 

Тактичні  особливості  проведення  окремих  видів  слідчого  огляду. Огляд трупа або його частин. Тактичні 

прийоми огляду трупа, пов’язаний з ексгумацією. Участь спеціалістів в огляді трупа або його частин. Огляд 

приміщень і ділянок місцевості, які не є місцем події. Огляд предметів. Огляд тварин. Огляд документів. 

Огляд транспортних засобів. Огляд живих людей. 

Тема 12. Тактика обшуку. 

Обшук як окрема слідча дія. Поняття, завдання і значення обшуку. Правова регламентація порядку 

проведення обшуку. Завдання обшуку та вимоги щодо його проведення. Види обшуку. Учасники обшуку. 

Загальні положення тактики обшуку. Стадії обшуку. Планування і підготовка до обшуку. Процесуальне 

забезпечення доступу до приміщень та інших володінь особи. Методи та тактичні прийоми проведення 

обшуку. Використання техніко-криміналістичних засобів під час обшуку. Оформлення результатів обшуку. 

Тактичні особливості проведення окремих видів обшуку. Обшук в жилих, підсобних і господарських 

приміщеннях. Обшук на підприємствах і в організаціях. Обшук у гуртожитках та готелях. Обшук місцевості. 

Обшук транспортних засобів. Обшук особи. 

Тема 13. Тактика допиту. 

Допит як окрема слідча дія. Поняття, завдання і значення допиту. Види допиту і їх правова регламентація. 

Використання технічних засобів під час допиту. Учасники допиту.  

Загальні положення тактики допиту. Стадії допиту: підготовка допиту, проведення допиту, оформлення 

результатів допиту. Планування допиту. Організаційно-тактичне забезпечення допиту. Етика допиту. 

Тактичні прийоми встановлення психологічного контакту. Правила постановки питань і використання 

доказів під час допиту. Процесуальне оформлення результатів допиту. Тактичні особливості окремих видів 

допиту. Тактика допиту свідків і потерпілих. Допит неповнолітніх. Допит з участю перекладача. Допит в 

режимі відеоконференції. Допит двох і більше осіб. 

Тема 14. Тактика слідчого експерименту. 

Слідчий експеримент як окрема слідча дія. Поняття тактики слідчого експерименту. Мета та завдання даної 

слідчої дії. Види слідчого експерименту. Вимоги до проведення слідчого експерименту. Загальні тактичні 

правила та правові аспекти проведення слідчого експерименту. Тактика проведення слідчого експерименту. 



Підготовка до проведення слідчого експерименту. Забезпечення відповідних умов проведення слідчого 

експерименту. Учасники слідчого експерименту. Психологічний аспект слідчого експерименту. 

Процесуальна фіксація результатів слідчого експерименту. Тактичні особливості проведення окремих видів 

слідчого експерименту. Перевірки показань на місці. Відтворення обстановки вчинення злочину. Слідчий 

експеримент, що дає можливість установити факт почуттєвого сприйняття. Слідчий експеримент, що 

дозволяє встановити можливість існування певного факту або механізму його виникнення. 

Тема 15. Тактика пред’явлення для впізнання. 

Пред’явлення для впізнання як окрема слідча дія. Поняття, завдання і значення пред’явлення для впізнання. 

Види пред’явлення для впізнання. Правова регламентація пред’явлення для впізнання. Науково-

психологічні основи пред’явлення для впізнання. Тактика проведення пред’явлення для впізнання. Стадії 

пред’явлення для впізнання. Планування і підготовка до пред’явлення для впізнання. Загальні положення 

тактики пред’явлення для впізнання. Оформлення результатів пред’явлення для впізнання. Участь 

спеціалістів і використання техніко-криміналістичних засобів. Тактичні особливості проведення окремих 

видів пред’явлення для впізнання. Особливості пред’явлення для впізнання живих людей, трупів, предметів, 

документів, транспортних засобів, тварин, приміщень, ділянок місцевості. Пред’явлення для впізнання 

фотозображень, відеозаписів і фонограм. 

Змістовий модуль IV. 

Методика розслідування окремих видів злочинів. 

Тема 16. Загальні положення криміналістичної методики розслідування окремих видів злочинів. 

Криміналістична методика як частина криміналістики. Поняття і завдання методики розслідування як 

частини криміналістики. Структура методики розслідування: загальнотеоретична частина (загальні 

положення і наукові основи методики), методика розслідування окремих видів злочинів. Загальні    основи    

окремих    методик    розслідування    злочинів. Закономірності злочинної діяльності і криміналістичної 

діяльності по розслідуванню злочинів, які мають методичне значення. Принципи розслідування і побудови 

методик розслідування окремих видів злочинів. Структура окремих методик розслідування. Напрямки і 

шляхи їх удосконалення. Умови, принципи і можливості використання сучасних методів пізнання минулих 

подій, явищ і фактів при розробці методик розслідування з урахуванням їх специфіки. Етапи розслідування. 

Загальні умови вибору напрямків і комплексу засобів розслідування. Система алгоритмічних і евристичних 

дій в процесі розслідування. Система методів вивчення і обробка зібраної інформації про злочин. 

Початковий етап розслідування злочинів. Подальший етап розслідування злочинів. Етап завершення 

досудового розслідування злочинів. 

 

Тема 17. Методика розслідування вбивств. 

Криміналістична характеристика вбивств. Види вбивств. Способи вчинення вбивств. Знаряддя та засоби 

вчинення вбивств. Особа злочинця при вчиненні вбивств. Віктимність поведінки жертв. Характеристика 

способів приховання вбивств. Особливості і значення методики розслідування вбивств. Початковий етап 

розслідування вбивств. Особливості порушення кримінальних проваджень даної категорії. Завдання і 

тактика невідкладних слідчих дій, їх поєднання з оперативно-розшуковими заходами. Типові слідчі ситуації 

та слідчі версії в справах про вбивства. Специфіка розслідування вбивств у залежності від способів їх 

вчинення. Встановлення особи загиблого. Подальший етап розслідування вбивств. Особливості 

встановлення і доведення мотивів вчинення цих злочинів. Використання спеціальних знань при 

розслідуванні вбивств. Зміст і характеристика завершального етапу розслідування. Особливості тактики 

проведення окремих слідчих дій при розслідуванні вбивств. Особливості розслідування вбивств окремих 

категорій. Методика розслідування вбивств на замовлення. Розслідування вбивств на сексуальному ґрунті. 

Особливості розслідування вбивств, вчинених з корисливих мотивів. Методика розслідування дітовбивств. 



Особливості розслідування замаскованих вбивств (з приховуванням, розчленуванням трупа, інсценуванням 

певних подій і обставин тощо). Розслідування раніше нерозкритих вбивств. 

  

Тема 18. Методика розслідування крадіжок, грабежів та розбоїв. 

Криміналістична  характеристика  крадіжок,  грабежів  та  розбоїв. Поняття корисливо-насильницьких 

злочинів та їх криміналістична класифікація. Криміналістична класифікація і характеристика крадіжок. 

Обставини, що підлягають встановленню. Криміналістична характеристика нападів з корисливих мотивів 

(розбої, пограбування). Обставини, що підлягають доказуванню. Початковий  етап  розслідування  крадіжок,  

грабежів  та  розбоїв. Типові ситуації, версії та завдання на початковому етапах розслідування крадіжок. 

Вихідні типові слідчі ситуації, версії, тактичні завдання при розслідуванні грабежів та розбоїв. 

Програмування початкового етапу розслідування. Тактичні особливості проведення невідкладних та 

першочергових слідчих дій. Подальший  етап  розслідування  крадіжок,  грабежів  та  розбоїв. Завдання 

подальшого етапу розслідування та засоби їх вирішення. Особливості встановлення і доведення мотивів 

вчинення цих злочинів. Використання спеціальних знань при розслідуванні крадіжок, грабежів та розбоїв. 

Особливості тактики проведення окремих слідчих дій. Зміст і характеристика завершального етапу 

розслідування. Особливості розслідування окремих категорій крадіжок, грабежів та розбоїв. Особливості 

розслідування деяких різновидів крадіжок (квартирних, кишенькових, предметів мистецтва, на транспорті 

тощо). Особливості розслідування розбоїв із застосуванням вогнепальної зброї. особливості розслідування 

злочинів минулих років. 

 

Тема 19. Методика розслідування злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, 

пов’язаної з наданням публічних послуг. 

Криміналістична характеристика злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, 

пов’язаної з наданням публічних послуг. Поняття злочинів у сфері службової діяльності та професійної 

діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг та їх криміналістична класифікація. Криміналістична 

характеристика зловживання владою та службовим становищем. Криміналістична характеристика злочинів, 

пов’язаних із неправомірною вигодою. Особливості особи злочинця у вказаних злочинах. Обставини, що 

підлягають встановленню. Початковий етап розслідування злочинів у сфері службової діяльності та 

професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг. Особливості порушення кримінального 

провадження. Типові слідчі ситуації, тактичні завдання і засоби їх вирішення на початковому етапі 

розслідування. Особливості планування розслідування. Поєднання гласних та негласних слідчих 

(розшукових) дій. Подальший етап розслідування злочинів у сфері службової діяльності та професійної 

діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг. Тактичні особливості проведення окремих слідчих 

(розшукових) дій. Тактика подолання протидії розслідуванню. Використання спеціальних знань в процесі 

розслідування. Особливості взаємодії різних правоохоронних та контролюючих органів в процесі 

розслідування. Зміст і характеристика завершального етапу розслідування. Особливості розслідування 

окремих категорій злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням 

публічних послуг. Особливості розслідування зловживання владою та службовим становищем. Особливості 

розслідування хабарництва. Особливості розслідування незаконного збагачення. Особливості розслідування 

службового підроблення та службової недбалості. 

 

Змістовий модуль V. 

Загальні положення кримінології. 

 



Тема 20. Поняття, предмет, методи та система кримінології. Історія розвитку науки та сучасний стан.

     

Поняття кримінології як соціально-правової науки, її предмет: злочинність, причини та умови, що її 

обумовлюють, особа злочинця, засоби запобігання злочинності. Завдання та функції кримінології. 

Теоретичне та практичне значення науки кримінології. Методологія кримінології. Загальнонаукові методи 

пізнання (логічний, висування гіпотез, експерименту, експертних оцінок та ін.). Приватно-наукові 

методи пізнання (соціологічні, математичні, статистичні, педагогічні, психологічні та ін.). Місце 

кримінології в системі наук. Зв'язок кримінології з філософією, соціологією, економікою, демографією, 

психологією, педагогікою, статистикою, наукою управління. Кримінологія та правові науки: взаємозв'язок 

кримінології з кримінальним, кримінально-процесуальним, кримінально-виконавчим, адміністративним 

правом. Зв'язок кримінології з іншими правовими науками та дисциплінами, які вивчаються в 

навчальних закладах юридичного профілю. Система кримінології як науки і навчальної дисципліни. 

Загальна та Особлива частини кримінології. Зародження кримінологічної думки. Примітивні та 

теологічні погляди на злочинність, злочинця і причини, які обумовлюють порушення певних норм 

поведінки (Ф. Аквінський, Мартін Лютер). Виникнення кримінології я к науки. Кримінологічні погляди 

соціалістів - утопістів XVI—XVII століть (Т. Мор, Кампанелла, Ж. Мольєр), філософів - 

просвітителів XVII-XVIII століть (Ч. Беккаріа, Жан-Жак Руссо, Ш. Монтеск'є, Вольтер).Класичний напрям 

(школа) кримінології. Інтелект і свідомість людини - основа, фундамент, на якому ґрунтується пояснення її 

індивідуальної та суспільної поведінки (Ч. Беккаріа, Ієремія Бентам, А. Фейєрбах, М. Таганцев, О. 

Кістяківський, Н. Сергєєвський). Антропологічний напрям (школа) кримінології. Злочинність є не що інше, 

як природний біологічний феномен, а конкретний злочинець - це злочинний генотип (Ч. Ломброзо, Р. 

Гарофалло, М. Неклюдов, А. Лихачев, П. Тарнавська, В. Чиж). Соціологічний напрям (школа) 

кримінології. Залежність злочинності й  соціального середовища. Злочинцем не народжуються, ним 

стають під впливом негативного середовища (Ж. Кетле, Г. Тард, А. Геррі). Стан та розвиток кримінології в 

20-30-ті роки XX ст. Перші кримінологічні кабінети з вивчення злочинності і злочинця (М. М. Гернет, А. А. 

Жижиленко, М. Н. Ісаєв, С. В. Познишев, М. М. Полянський, Є. П. Френкель та ін.). Розвиток кримінології 

в 60 -ті роки та її сучасне становище. 1963 p.- створення Всесоюзного інституту з проблем вивчення 

причин і розробці заходів попередження злочинності. Визначення поняття та загальних проблем злочинності

 (А.А. Герцензон, А.І. Долгова, І.І. Карпець, Н.Ф. Кузнецова). Особа злочинця (А.І. Алексеев, 

Ю.М. Антонян, А.Ф. Зелінський). Віктимологічні проблеми злочинності (П.С. Дагель, Д.В. Рівман, Л.В. 

Франк). Концепція попередження злочинності та окремих її видів (І.А. Аванесов, А.П. Закалюк, В.К. 

Звірбуль, А.Е. Жалінський). Сучасний етап кримінології в Україні (В.В. Галіна, І.М. Даньшин, О.М. 

Джужа, А.П. Закалюк, А.Ф. Зелінський, А.Н. Костенко, І.П. Лановенко, І.К. Туркевич та ін.). 

 

Тема 21. Злочинність як соціальне явище. 

Поняття злочинності. Основні ознаки злочинності: соціально  - правове явище, історична 

обумовленість, мінливість, суспільна небезпечність, відносна масовість і регулярність, стійкість, 

самодетермінація. Злочинність як статистична сукупність. Кількісні та якісні характеристики злочинності. 

Стан, рівень злочинності загальний і спеціальний коефіцієнти, коефіцієнт злочинної активності), структура, 

питома вага окремих видів злочинності. Динаміка злочинності й фактори, що на неї впливають. Географія 

злочинності, обставини, які її обумовлюють. Злочинність і злочин, їх взаємозв'язок. Поняття латентної 

злочинності, її види та методи оцінки. Стан і тенденції злочинності на сучасному етапі розвитку суспільства. 

Професіоналізм, організованість, особлива зухвалість і жорстокість, застосування зброї і технічних 

засобів, ріст злочинності у сфері економіки, проти особистого майна громадян, злиття вітчизняної та 

закордонної злочинності. Соціальні наслідки злочинності.   

 

Тема 22. Детермінація злочинності. Причини та умови окремого злочину.  



Поняття причин та умов злочинності в кримінології. Філософське обґрунтування причинно-наслідкового 

зв'язку, закони його розвитку. Поняття кримінологічної детермінації. Протиріччя (суперечності) 

соціального, економічного, політичного, морального, управлінського характеру розвитку суспільства як 

джерела злочинності. Класифікація причин та умов злочинності. Причини та умови, що властиві всій 

злочинності, її видам, окремому злочину. Об'єктивні й суб'єктивні, зовнішні та внутрішні, головні й 

другорядні, корінні та некорінні причини і умови злочинності. Недоліки в організації управління економі 

кою, їх криміногенне значення. Недоліки в діяльності правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю. 

Тенденції і перспективи злочинності на сучасному етапі розвитку Української державності. 

 

Змістовий модуль VІ. 

Кримінологічна характеристика окремих явищ злочинності 

 

Тема 23. Кримінологічне вчення про особу злочинця. Девіантна поведінка особи. 

Поняття особи злочинця, обсяг, межі та способи її вивчення в кримінології. Соціологічна та правова 

характеристика особи злочинця. Особа злочинця та суміжні поняття. Основні ознаки кримінологічної 

характеристики особи злочинця: соціально-демографічні, кримінально-правові, соціальні ролі й статуси, 

морально-психологічні властивості й особливості, ціннісні орієнтації. Сукупність ознак, що утворюють 

структуру особи злочинця. Взаємодія соціального і біологічного в особі злочинця. Біологічні зачатки в особі 

і соціальне середовище як передумова розвитку її соціальних якостей. Типологія і класифікація злочинців. 

Кримінологічна характеристика основних типів злочинців. Критерії класифікації злочинців та її значення 

для кримінологічної профілактики. Поняття “девіантної поведінки”. Девіантна поведінка як психологічна та 

соціальна проблема. 

 

Тема 24. Кримінологічне вчення про жертву злочину. Проблеми віктимології та суїцидальної 

поведінки. 

Поняття віктимології. Поняття віктимності та віктимізації. Жертва злочину, її «вина», відшкодування 

збитків. Зв'язок «злочинець-жертва» як відношення, ситуація, становище. Поняття особи потерпілого та її 

кримінологічне значення. Жертва і потерпілий від злочину, класифікація потерпілих від злочину. Поняття 

суїцидальної поведінки. Проблеми суїциду в Україні та інших державах. Механізм суїцидальної поведінки. 

Проблема суїциду в практичній діяльності кримінально -виконавчої служби . Суїцидальна поведінка осіб, 

що потрапили в поле зору працівників органів та установ виконання покарань. 

 

Тема 25. Загальні проблеми попередження злочинності. Фонові явища Поняття запобігання 

злочинності, профілактики, припинення, їх взаємовідношення. Принципи запобігання: законність, 

демократизм, гуманізм, справедливість та науковість. 

Рівні запобігання злочинності поділяють на загально соціальний і спеціально-кримінологічний. 

Класифікація заходів запобігання за: соціальним рівнем діяльності; обсягом (масовістю) охоплення; 

територіальним масштабом; етапом впливу на об’єкт профілактики; спрямованістю, видом (змістом) впливу; 

суб'єктом розробки і застосування. Класифікація заходів профілактики злочинності за такими підставами: 

соціальним рівнем попереджувальної діяльності; обсягом (масовістю охоплення); територією поширення; 

етапом впливу на об’єкт профілактики; спрямованістю, видом (змістом) впливу; суб’єктом розробки і 

застосування. Суб’єкти профілактики злочинності (злочинів), до яких належать органи, установи, 

організації, підприємства, посадові особи й окремі громадяни, на яких покладено завдання та функції з 

виявлення, усунення, послаблення, нейтралізації причин та умов, що сприяють існуванню і поширенню 

злочинності в цілому, її окремих видів і конкретних злочинів, забезпечення ресоціалізації осіб, схильних до 



вчинення злочинів (рецидиву). Поняття пияцтва, алкоголізму, наркоманії, наркотизму, токсикоманії, 

проституції, ігроманії, СНІДу. Соціальні і медичні аспекти названих «фонових явищ». Кримінально-правове 

оцінювання «фонових явищ». Причини і умови виникнення та існування «фонових явищ» на сучасному етапі 

розвитку суспільства. Основні напрями запобігання фоновим явищам. Нормативні акти, які регламентують 

цю діяльність. Участь громадськості в профілактичній роботі щодо запобігання «фоновим» явищам. 

 

Тема 26. Прогнозування та планування заходів боротьби зі злочинністю. 

Прогнозування як одна із функцій кримінології. Поняття кримінологічного прогнозування та 

кримінологічного прогнозу. Цілі, завдання та практичне знання кримінологічного прогнозування. Види 

кримінологічного прогнозування (довгострокове, середньострокове, поточне, цільове). Методи 

кримінологічного прогнозування (екстраполяції, моделювання, експертних оцінок). Поняття 

кримінологічного планування заходів боротьби із злочинністю. Цілі, завдання, види та методи 

кримінологічного планування. Структура кримінологічного плану. Комплексне планування боротьби зі 

злочинністю. 

 

Змістовий модуль VІІ. 

Кримінологічна характеристика окремих видів злочинності. 

Тема 27. Кримінологічна характеристика злочинів насильницької спрямованості. 

Поняття насильницьких злочинів. Насильницько-корисливі злочини. Стан, рівень, структура та динаміка 

насильницьких злочинів і окремих їхніх видів. Особливості насильницьких злочинів, учинених у співучасті. 

Характеристика осіб, які вчинили насильницькі злочини. Класифікація цієї категорії злочинів. Причини та 

умови здійснення насильницьких злочинів. Зв'язок цих злочинів із сімейно-побутовими суперечками. 

Особливості криміногенних ситуацій, що сприяють вчиненню насильницьких злочинів. Недоліки в 

діяльності правоохоронних органів у запобіганні насильницької злочинності. Основні напрями 

попередження насильницької зло чинності. Роль органів внутрішніх справ та органів і установ виконання 

покарань у запобіганні насильницьких злочинів. Зміст та особливості профілактичної роботи у сфері 

сімейно-побутових взаємин, а також дозвілля громадян. 

Тема 28. Кримінологічна характеристика злочинів ненасильницької спрямованості. 

Кримінологічна характеристика злочинів проти власності. Злочини проти власності корисливого та 

корисливо-насильницького характеру. Стан, рівень, структура, характер і динаміка крадіжок, грабежів, 

шахрайства, розбоїв, вимагательств (рекет). Особливості характеристики цих злочинів у сучасних умовах 

(час, місце, предмет, спосіб, мотиви, групова злочинна поведінка). Характеристика осіб, які вчинюють 

злочини проти власності громадян, державної та колективної власності. Причини та умови вчинення 

злочинів проти власності. Роль матеріального фактора у вчиненні цих злочинів. Особливості особи і 

поведінка потерпілих від цих злочинів. Недоліки в діяльності правоохоронних органів із попереджень цього 

виду злочинів. 

Тема 29. Кримінологічна характеристика та запобігання рецидивним злочинам. 

Кримінологічне поняття рецидиву злочинів і рецидивної злочинності. Види рецидиву (загальний і 

спеціальний, одноразовий і багаторазовий, кримінологічний, пенітенціарний та ін.). Основні показники 

рецидивної злочинності. Стан, рівень, структура, характер, динаміка. Особливості рецидиву окремих видів 

злочинів. Кримінологічна характеристика особи рецидивістів. Соціально-демографічні ознаки і морально-

психологічні властивості. Класифікація рецидивістів. Спосіб життя і злочинна поведінка злісних 

рецидивістів. Причини та умови рецидивної злочинності. Специфічні обставини, що обумовлюють 

рецидивну злочинність. Недоліки правоохоронної діяльності та рецидивна злочинність. Основні напрями 

попередження рецидивної злочинності, роль органів внутрішніх справ та інших суб'єктів профілактики у 



боротьбі з рецидивною злочинністю. Заходи загальної профілактики рецидивної злочинності. Індивідуальна 

профілактика з особами, які раніше вчинювали злочини. Запобіжна роль адміністративного нагляду за 

особами, звільненими з місць позбавлення волі. Роль органів внутрішніх справ у запобіганні рецидивної 

злочинності. 

Тема 30. Кримінологічна характеристика та попередження організованої злочинності. 

Поняття організованої злочинності. Співвідношення категорій «організована злочинність», «злочинна 

організація», «організована злочинна група». Структура організованої злочинності. Види організованої 

злочинності. Кримінологічна характеристика організованої злочинності (стан, рівень, структура, динаміка, 

характер). Поняття корупції. Особливості кримінологічної характеристики особи співучасників злочину. 

Причини та умови організованої злочинності. Основні напрями попередження організованої зло чинності. 

Нормативно - правова основа попередження організованої злочинності та корупції. 

Змістовий модуль VІІІ. 

Кримінологічна характеристика окремих видів злочинності. 

Тема 31. Кримінологічна характеристика та запобігання злочинності неповнолітніх. 

Поняття злочинності неповнолітніх, їхня кримінологічна характеристика (стан, рівень, структура, динаміка, 

характер, географія). Особливості злочинів, вчинених цією категорією осіб. Групова злочинність 

неповнолітніх. Неформальні молодіжні угруповання з антисуспільною спрямованістю. Кримінологічна 

характеристика особи неповнолітніх злочинців. Особливості мотивації злочинів неповнолітніх. 

Класифікація неповнолітніх злочинців. Злочинність неповнолітніх осіб із психічними аномаліями. Причини 

та умови злочинності неповнолітніх. Несприятливі фактори сімейного, навчального та виробничого ви 

ховання. Криміногенні фактори побутового оточення та сфери дозвілля. Недоліки діяльності 

правоохоронних органів у запобіганні злочинності неповнолітніх. Основні напрями попередження 

злочинності неповнолітніх. Система державних органів, громадських формувань, трудових колективів, що 

беруть участь у профілактиці злочинності серед неповнолітніх. Роль правоохоронних органів у 

попередженні злочинності неповнолітніх. Місце та роль кримінальної юстиції у справах неповнолітніх щодо 

забезпечення безпеки дітей: міжнародний досвід. 

Тема 32. Кримінологічна характеристика та запобігання жіночої злочинності. 

Поняття жіночої злочинності. Ознаки, що характеризують жіночу злочинність. Особливості жіночої 

злочинності. Кримінологічна характеристика жіночої злочинності (стан, рівень, структура, динаміка, 

характер). Причини та умови жіночої злочинності. Біологічні особливості жінок. Основні напрями 

запобігання жіночій злочинності. Кримінологічна профілактика жіночої злочинності. Відвернення і 

припинення злочинів, що вчиняються жінками. 

Тема 33. Кримінологічна характеристика та запобігання наркозлочинам. 

Поняття злочинів, пов’язаних із наркоманією, їхня кримінологічна характеристика (стан, рівень, структура, 

динаміка, характер, географія). Особливості наркозлочинів. Типологія наркозлочинців. Причини та умови 

злочинів, пов’язаних із наркоманією. Класифікація чинників наркоманії і пов’язаною з нею злочинністю. 

Загально-соціальне, спеціально-кримінологічне запобігання наркозлочинності. Заходи щодо запобігання 

наркоманії як соціально негативному явищу. Роль правоохоронних органів у попередженні злочинів у сфері 

обігу наркотичних засобів. 

Тема 34. Кримінологічна характеристика та попередження професійної злочинності. 

Поняття професійної злочинності. Види професійної злочинності. Ознаки, що характеризують професійну 

злочинність. Кримінологічна характеристика професійної злочинності (стан, рівень, структура, динаміка, 

характер). Особливості кримінологічної характеристики професійного злочинця. Причини та умови 

професійної злочинності. Основні напрями попередження професійної злочинності. Нормативно - правова 

основа попередження професійної злочинності. 



5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД 1 Здобувач здатен використовувати сучасні досягнення психології, кримінології, соціології 

при організації розслідування злочинів 

РНД 2 Здобувач здатен зафіксувати результати слідчої дії, у тому числі з використанням техніко-

криміналістичних засобів 

РНД 3 Здобувач здатен дати криміналістичну характеристику окремим видам злочинів 

РНД 4 Здобувач володіє методикою криміналістичної ідентифікації, установлення групової 

приналежності і діагностики 

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 



Тема 1. Поняття, предмет і система криміналістики. Л.1, ПР.1 

Тема 2. Методи криміналістики. Л.2, ПР.2 

Тема 3. Криміналістична ідентифікація та діагностика. Л.3, ПР.3 

Тема 4. Загальні положення криміналістичної техніки. Л.4, ПР.4 

Тема 5. Судова фотографія. Л.5, ПР.5  

Тема 6. Криміналістична трасологія. Л.6, ПР.6 

Тема 8. Криміналістичне дослідження документів та письма. Л.7, ПР.7 

Тема 9. Судова балістика. Л.8, ПР.8 

Тема 10. Загальні положення криміналістичної тактики. Л.9, ПР.9 

Тема 13. Тактика допиту. Л.10, ПР.10 

Тема 16. Загальні положення криміналістичної методики розслідування окремих видів злочинів. Л.11, ПР.11 

Тема 17. Методика розслідування вбивств. Л.12, ПР.12 

Тема 20. Поняття, предмет, методи та система кримінології. Історія розвитку науки та сучасний стан.

 Л.13, ПР.13    

Тема 21. Злочинність як соціальне явище. Л.14, ПР.14 

Тема 23. Кримінологічне вчення про особу злочинця. Девіантна поведінка особи. 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 кримінології та криміналістики, 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 «Кримінологія та криміналістика» - залік. 

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 «Кримінологія та 

криміналістика», наведено в таблиці 4. 

Таблиця 4 

Форми контролю результатів навчання студентів  

за навчальною дисципліною «Кримінологія та криміналістика» 

Поточне тестування та самостійна робота 

З
ал

ік
 

С
у
м

а 

Робота на практичних 

заняттях 

Поточне тестування  Виконання 

самостійної роботи 

Підготовка 

реферату 

 

Т. 1-34 Т. 1-34 Т. 1-34 Т. 1-34 

 



20 20 20 15 25 100 
 

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. Аверьянова Т. Е., Белкин Р. С, Корухов Ю. Г, 

Россинская Е. Р. Криминалистика. — Москва, 2000. 

— 990 с. 

2. Андреев И. С, Грамович Г. И., Порубов Н. И. 

Криминалистика. — Минск, 1997. 

3. Андросюк В. Г. Психологія слідчої діяльності. — К.: 

УАВС, 1994. — 106 с. 

4. Акулов А. П., Лукьянчиков Е. Д., Стпарушкевич 

А. В. Информационные свойства человека и их 

использование в работе органов внутренних дел. — 

К.: НАВСУ, 2000. — 44 с. 

5. Бахин В. П., Карпов Н. С. Преступная 

деятельность как обьект криминалистического 

изучения. — К., 1999. 

 

4 курс 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«МІЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ АРБІТРАЖ» 
 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Міжнародний комерційний арбітраж 

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 7-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 робота, атестація: залік 



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 Вибіркова 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 сукупністю знань в обсязі правового 

регулювання міжнародних арбітражних відносин, усвідомлення ролі та значення міжнародного 

комерційного арбітражу у міжнародних цивільних відносинах, формування правової культури. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Організація діяльності міжнародного комерційного арбітражу 

 

Тема 1.1. Загальна характеристика міжнародного комерційного арбітражу 

Поняття і види міжнародного комерційного арбітражу. Види міжнародних комерційних 

третейських судів. Види комерційного арбітражу: випадковий та інституційний. Процедура 

випадкового арбітражу. Місце інституційного арбітражу і його формування. Наявність власних 

правил процедури, порядок утворення складу арбітражу і вирішення комерційних спорів. Еволюція 

інституційного арбітражу, спеціалізація постійно діючих арбітражів. Арбітражі загальної 

юрисдикції, предмет їх розгляду. Арбітражі з спеціальною (обмеженою) юрисдикцією та їх 

компетенція. Деякі особливості щодо остаточного характеру рішення арбітражу в окремих країнах. 

Класифікація міжнародних комерційних третейських судів та критерії такої класифікації. Арбітражі 

adhoc. Постійно діючі міжнародні комерційні третейські суди. Сутність арбітражу adhoc. Джерела 

правового регулювання міжнародного комерційного арбітражу. Женевський протокол про 

арбітражні застереження 1923 р. і Женевська конвенція про приведення до виконання іноземних 

арбітражних рішень 1927 р. Московська конвенція про вирішення арбітражним шляхом цивільно-

правових спорів, які витікають з відносин економічного і науково-технічного співробітництва 1972 

р. та Київська конвенція про порядок вирішення спорів, пов’язаних зі здійсненням господарчої 

діяльності 1992 р. Сфера застосування цих конвенцій. Основні поняття, закріплені в текстах 

конвенцій. Загальна характеристика Європейської конвенції про зовнішньоторговельний арбітраж 

1961 р. Сфера застосування конвенції. Принципи міжнародного комерційного арбітражу, закріплені 

в конвенції. Основні поняття, що застосовуються в тексті конвенції. Підсудність державним судам 

і відвід арбітражного суду по непідсудності. Процедура здійснення арбітражного процесу. 

Оголошення арбітражного рішення недійсним. Заключні положення і застереження держав- 

учасниць конвенції. Внутрішнє законодавство. Закон України «Про міжнародний комерційний 

арбітраж». 

 

Тема 1.2. Арбітражна угода 



Природа арбітражної угоди. Форма та порядок підписання арбітражної угоди. Право, що 

застосовується до арбітражної угоди. Питання, які вирішуються сторонами в ході переговорів, що 

передують укладенню контракту. Ряд причин, за яких сторони самі обирають арбітраж. Способи 

розгляду спорів та угода сторін. Оформлення угоди сторін щодо способу розгляду спору. 

Арбітражне застереження. Місце арбітражного застереження в контракті. Зміст арбітражної угоди 

щодо різновиду регламентів або домовленості сторін. Ознаки і умови арбітражної угоди. Історія 

міжнародно-правового регулювання арбітражних угод. Поняття і природа арбітражної угоди як 

правової основи для передачі суперечки на дозвіл третейського суду. Визначення терміну 

«арбітражна угода» за законодавством різних країн світу. Арбітражне застереження і третейський 

запис. Вимоги до форми арбітражної угоди в різних країнах світу. Істотні і факультативні умови 

арбітражної угоди. Можливість визначення в арбітражній угоді права, яке буде застосовуватись при 

розгляді справи. Підстави для визнання арбітражної угоди недійсною. Концепція автономності 

арбітражної угоди. Доктрина «компетенція компетенції». 

 

Тема 1.3. Компетенція та склад міжнародного комерційного арбітражу 

Відвід державного суду з непідсудності як спосіб забезпечення виконання арбітражної угоди. 

Інститут відводу третейського суду з непідсудності, його мета і практичне призначення. 

Відмінність даного інституту від інституту відводу арбітра. Питання компетенції третейського суду 

щодо певного спору. Доктрина «компетенції» та доктрина автономності арбітражної угоди. Право 

сторін спору заперечувати компетенцію третейського суду. Підстави для відводу третейського суду 

за Європейською конвенцією 1961 р. та типовим законом ЮНІСТРАЛ. Строки для заяв про відвід 

третейського суду з непідсудності. Причини пропуску «строків», «поважні причини» чи 

«виправдана затримка». Право третейського суду виносити рішення щодо своєї компетенції 

розглядати певний спір. Судовий контроль за діяльністю арбітражів та його форми. Правовий 

статус арбітра міжнародного комерційного арбітражу. Права та обов’язки арбітра міжнародного 

комерційного арбітражу. 

 

Змістовий модуль 2. Порядок вирішення спорів міжнародним комерційним арбітражем 

 

Тема 2.1. Арбітражний процес 

Порядок пред’явлення позову у міжнародному комерційному арбітражі. Вимоги до форми 

позовної заяви. Документи, які прикладаються до позовної заяви. Визначення підсудності справи. 

Процедура визначення кількості і призначення арбітрів. Відвід арбітрів. Порядок призначення 

нового арбітра. Початок арбітражного провадження. Визначення правил процедури. Визначення 

місця проведення і мови арбітражного розгляду. Обрання норм права, які застосовуються при 

розгляді справи. Слухання та розгляд документів. Призначення експертів. Строки розгляду справи 

в міжнародному комерційному арбітражі. Порядок нарахування арбітражних витрат і зборів згідно 

з регламентами міжнародних комерційних арбітражів різних країн світу. 

 

Тема 2.2. Арбітражне рішення 

Підстави припинення розгляду справи у міжнародному комерційному арбітражі. Можливість 

укладання сторонами спору мирової угоди. Винесення арбітражного рішення. Форма і зміст 

арбітражного рішення. Поняття арбітражного рішення. Форма і порядок ухвали арбітражного 

рішення. Додаткові рішення. Типові строки вручення сторонам письмового рішення арбітражу 

відповідно до регламентів комерційних арбітражів різних країн світу. Юридична сила рішень 

міжнародного комерційного арбітражу. Можливість перегляду винесеного арбітражного рішення. 

Сторони, які можуть вносити клопотання про перегляд рішення. Можливість оскарження рішення 

міжнародного комерційного арбітражу і підстави оскарження. Внутрішнє та іноземне арбітражне 

рішення. 

 

Тема 2.3. Оспорювання арбітражного рішення 



Скасування арбітражного рішення – форма судового контролю за міжнародним комерційним 

арбітражем. Закон України «Про міжнародний комерційний арбітраж», оспорювання в суді 

арбітражного рішення. Державні суди, яким підвідомчі справи про скасування арбітражних рішень, 

винесених на території України. Ініціювання процедури оспорювання арбітражного рішення. 

Підстави скасування арбітражного рішення: основні і додаткові. Європейська та Нью-Йоркська 

конвенції про скасування арбітражного рішення. 

 

Тема 2.4. Визнання та виконання арбітражних рішень 

Міжнародно-правове регулювання визнання і виконання іноземних арбітражних рішень. 

Підстави для відмови у визнанні іноземних арбітражних рішень. Підстави для відмови у виконанні 

арбітражних рішень. Женевська конвенція 1927 р. про виконання іноземних арбітражних рішень. 

Нью-Йоркська конвенція 1958 р. про визнання і приведення у виконання іноземних арбітражних 

рішень. Загальна характеристика конвенції 1958 р. Поняття і визначення, що застосовуються в 

конвенції. Сфера застосування конвенції, держави-учасниці конвенції. Процедура визнання і 

виконання іноземних арбітражних рішень, встановлена конвенцією 1958 р. Підстави, передбачені 

конвенцією для відмови у визнанні і виконанні іноземних арбітражних рішень. Процедура визнання 

і виконання іноземних арбітражних рішень, встановлена Міжамериканською конвенцією про 

міжнародний комерційний арбітраж 1975 р. Національно-правове регулювання визнання і 

виконання іноземних арбітражних рішень. Процедура визнання і виконання іноземних арбітражних 

рішень в Україні. Закон України «Про міжнародний комерційний арбітраж». Правові наслідки 

добровільного невиконання рішення стороною. Установи, куди звертається сторона, що виграла 

спір, за примусовим виконанням рішення у разі відмови його виконувати іншою стороною. 

Міжнародні угоди, що передбачають примусове виконання арбітражних рішень. Дії сторони, що 

програла. Підстави, за яких суд може скасувати арбітражне рішення чи відмовити в його визнанні і 

виконанні. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД 1 Здобувач здатен тлумачити чинне міжнародне законодавство 

РНД 2 Здобувач здатен аналізувати конкретні ситуації і застосовувати для їх вирішення 

правові норми 

РНД 3 Здобувач здатен користуватися колізійними та матеріально-правовими нормами 

міжнародних актів та національного законодавства 

РНД 4 Здобувач володіє навичками складати процесуально-правові документи щодо 

звернення в міжнародний комерційний арбітраж 

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: 

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

принципів функціонування національної правової системи. 

РН3 Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів 

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 1.1. Загальна характеристика міжнародного комерційного арбітражу. Л.1, ПР.1 

Тема 1.2. Арбітражна угода. Л.2, ПР.2 

Тема 1.3. Компетенція та склад міжнародного комерційного арбітражу. Л.3, ПР.3 

Тема 2.1. Арбітражний процес. Л.4, ПР.4. 

Тема 2.2. Арбітражне рішення. Л.5, ПР.5. 

Тема 2.3. Оспорювання арбітражного рішення. Л.6, ПР.6. 

Тема 2.4. Визнання та виконання арбітражних рішень. Л.7, ПР.7, ПР.8 

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 МКА, 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 «Міжнародний комерційний арбітраж» - 

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 «Міжнародний комерційний 

арбітраж», наведено в таблиці 4. 

Таблиця 4 

Форми контролю результатів навчання студентів  

за навчальною дисципліною «Міжнародний комерційний арбітраж» 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

П
о
то

ч
н

е 

те
ст

у
в
ан

н

я
 

С
у
м

а 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т 1.1 Т 1.2 Т 1.3 Т 1.4 Т 2.1 Т 2.2 Т 2.3 Т 2.4 

5 5 5 5 5 5 5 5 60 100 

 

 

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 

1. Міжнародний комерційний арбітраж в 

Україні / Під заг. ред. І.Г. Побірченка. – К.: 

ІнЮре, 2007. – 578 с.  

2. Дмитриева Г.К. Международный 

коммерческий арбитраж. – М.: Проспект, 

1997. – 78 с. 



3. Комаров В.В. Международный 

коммерческий арбитраж. – Харьков: Основа, 

1995. – 304 с. 

4. Лебедев С.Н. Международный торговый 

арбитраж. – М.: Международные отношения, 

1965. – 218 с.  

5. Федоров А.Г. Международный 

коммерческий арбитраж. – М.: Изд. Дом 

«Дашков и Ко», 2000. – 116 с. 

 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«НОТАРІАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ» 

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Нотаріальне провадження 

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 7-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 робота, атестація: залік 

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 Вибіркова 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 надбання студентами фундаментальних знань у галузі 

нотаріального процесу, отримання навичок і вмінь у сфері охорони та захисту майнових і особистих 

немайнових прав та охоронюваних законом інтересів громадян. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Модуль 1. 

Змістовий модуль 1. Зміст, предмет і завдання нотаріальної діяльності. 

 

Тема 1. Організаційні основи діяльності нотаріату в Україні 

Зміст, предмет і завдання нотаріальної діяльності. Основні терміни і поняття нотаріального 

процесу: "нотаріальний процес", "нотаріальна процедура", "нотаріальне провадження", 

"нотаріальна дія" тощо. Основні функції теорії нотаріального процесу. Методи правового 

регулювання нотаріального процесу. Сутність і класифікація принципів діяльності органів 

нотаріату: законність, принцип дотримання таємниці вчинення нотаріальних дій, принцип сприяння 

у здійсненні прав і законних інтересів, принцип мови нотаріального діловодства, принцип 

диспозитивності та обґрунтованості нотаріальних дій.  

 

Тема 2. Нотаріальний процес 

Поняття нотаріального процесу та його характерні ознаки, структурний зміст. Елементи 

нотаріального процесу: суб’єкти, стадії і провадження. Суб’єкти нотаріального процесу та їх 

класифікація. Система та компетенція нотаріальних органів. Нотаріальні дії, які вчиняються у 

державних нотаріальних конторах. Компетенція приватного нотаріуса. Нотаріальні дії, які 

вчиняють посадови особи органів місцевого самоврядування, та консульських установ України, а 

також компетенцію посадових осіб щодо засвідчення заповітів і довіреностей, що дорівнюються до 

нотаріально посвідчених. Порядок призначення на посаду та звільнення з посади нотаріуса. Стадії 

нотаріального процесу: обов’язкові та додаткові. Види нотаріальних проваджень. Предмет 

нотаріальної діяльності у цих видах нотаріальних проваджень. Зміст стадії порушення нотаріальної 

справи. Зміст стадії підготовки до вчинення нотаріальної дії та розгляду справи по суті. Поняття та 

система принципів нотаріального процесу. Кваліфікаційні комісії нотаріату. Стажування осіб, які 

мають намір займатися нотаріальною діяльністю. Порядок видачі свідоцтва про право на зайняття 

нотаріальною діяльністю та підстави його анулювання. Нотаріальне діловодство і звітність. 

 

Тема 3. Загальні правила вчинення нотаріальних дій 

Місце і строки вчинення нотаріальних дій. Підстави для відмови у вчиненні нотаріальних дій. 

Порядок оскарження нотаріальних дій та відмови в їх вчиненні. Встановлення особи громадянина, 

який звернувся за вчиненням нотаріальної дії. Перевірка правоздатності та дієздатності осіб, які 

вчиняють угоди. Перевірка справжності підписів на документах. Вимоги до документів, які 

подаються для вчинення нотаріальних дій. Нотаріальні акти. Обмеження в праві вчиняти 

нотаріальні дії. Нотаріальне діловодство. Видача дублікатів документів. Оплата вчинюваних 

нотаріальних дій. 

 

Змістовий модуль 2. Основні правила посвідчення правочинів.  

 

Тема 4. Посвідчення безспірних фактів та прав 



Основні правила посвідчення правочинів. Зміст, значення, правові наслідки правочинів. Порядок 

посвідчення правочинів щодо розпорядження часткою нерухомого майна в спільній власності. 

Загальні правила посвідчення правочинів про відчуження нерухомого майна. Особливості 

посвідчення договорів ренти, довічного утримання, шлюбного договору, договорів 

застави(іпотеки), заповітів, довіреностей, фактів. Юридичне значення засвідчення правильності 

копій документів і витягів з них, засвідчення справжності підпису на документах, правильності 

перекладу. Випадки і порядок прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів. Правила 

оформлення акта про морський протест.  

 

Тема 5. Нотаріальні дії, спрямовані на надання документам виконавчої сили. Нотаріат та 

охорона приватних прав 

Вчинення виконавчих написів. Умови вчинення виконавчого напису. Порядок стягнення 

заборгованості у безспірному порядку за виконавчим написом. Зміст виконавчого напису як 

нотаріального акта. Вчинення протесту векселів. Порядок вчинення протесту векселя у неплатежі, 

неакцепті, не датуванні акцепту. Пред'явлення чеків до платежу і посвідчення несплати чеків. 

Нотаріальна охорона права власності. Підстави набуття та припинення права власності: первісні і 

похідні (правочини, приватизація). Нотаріальна охорона зобов’язальних прав. Банківська гарантія. 

Застава та її види: пряма застава(заклад), непряма (іпотека) застава товарів в обороті, застава цінних 

паперів, застава в зовнішньоекономічному обороті. Нотаріальна охорона спадкових прав. 

Нотаріальна охорона сімейних прав. Об’єкт нотаріальної охорони: майнові права, право спільної 

сумісної власності подружжя, право особистої приватної власності дружини та чоловіка, права 

подружжя по утриманню.  

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД 1 Здобувач здатен орієнтуватися в системі законодавства України про нотаріат та  

знаходити в ньому необхідну для конкретного випадку норму 

РНД 2 Здобувач здатен аналізувати нормативні акти, що стосуються нотаріальної 

діяльності  

та застосовувати їх у своїй практичній діяльності 

РНД 3 Здобувач здатен давати пояснення з питань вчинення нотаріальних дій і 

консультації  

правового характеру 

РНД 4 Здобувач володіє навичками виготовляти копії документів та виписки з них 

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: 

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

принципів функціонування національної правової системи. 

РН3 Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів 

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. Організаційні основи діяльності нотаріату в Україні. Л.1, ПР.1 

Тема 2. Нотаріальний процес. Л.2, ПР.2, Л.3, ПР.3 

Тема 3. Загальні правила вчинення нотаріальних дій. Л.4, ПР.4, Л.5, ПР.5 

Тема 4. Посвідчення безспірних фактів та прав. Л.6, ПР.6 

Тема 5. Нотаріальні дії, спрямовані на надання документам виконавчої сили. Нотаріат та охорона 

приватних прав. Л.7, ПР.7, ПР.8 

 

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 нотаріального 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 «Нотаріальне провадження» - 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 «Нотаріальне провадження», 

наведено в таблиці 4. 

Таблиця 4 

Форми контролю результатів навчання студентів  

за навчальною дисципліною «Нотаріальне провадження» 

Поточне тестування та самостійна робота  

 

 

Залік С
у
м

а Модуль 1 

Змістовий модуль 1 

 

Змістовий модуль 2 

 

Т.1 Т.2 Т.3 Т.4 Т.5 

15 15 15 15 15 25 100 

 

 

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 

1. Фурса С.Я. Теорія нотаріального процесу. - 

К.: Знання, 2013. - 596 с.  
2. Комаров В. В. Нотаріат України:Навч. 

посібник. - К.,Юрінком Інтер, 2010.-240 с. 

3Медвідь Ф.М., Усенко В.Ф., Медвідь Я.Ф. 

Нотаріальний процес в Україні: навчальний 



посібник /[ за ред. Ф.М. Медвідя]. – К.: Атака. 

– 2006. – 324 с. 

4. Нотаріальне посвідчення договорів. 

Практичні рекомендації / [за заг. ред. 

В.М.Черниша]. – К.: Юрінком Інтер. – 2010 – 

312 с. 

5. Нотаріальній процес: монографія / С.Я. 

Фурса. – К.: Либідь. - 2003.– 228 с. 

 

 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«АНТИМОНОПОЛЬНЕ ПРАВО» 

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Антимонопольне 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 8-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 робота, атестація: залік 

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 Вибіркова 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 цілісного уявлення про засади правового 

регулювання відносин, пов`язаних із конкуренцією, насамперед, регулювання монопольних 

утворень (через контроль держави за процесами економічної концентрації, регулювання діяльності 

природних монополій), захист від антимонопольних узгоджених дій суб’єктів господарювання та 

антимонопольних  дій органів державної влади, органів місцевого самоврядування та контролю, 

правового захисту від недобросовісної конкуренції в підприємницькій діяльності. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовний модуль 1. Загальна частина антимонопольного  права 

 

Тема 1. Поняття, система та завдання антимонопольного права 
Історичний аспект виникнення необхідності захисту конкуренції та регулювання монополій 

в умовах ринкової економіки. 

Поняття і предмет антимонопольного права як галузі права. Місце антимонопольного права 

в системі права України. Системно-структурна характеристика антимонопольного права. Основні 

завдання і принципи антимонопольного права. Інститути антимонопольного права. Норми 

антимонопольного права (поняття, форми виразу, юридичні властивості), їх класифікація. 

Законодавче та нормативно-правове регулювання у сфері конкуренції та монополії. 

Положення Конституції України як гарант здійснення державної політики щодо захисту 

конкуренції. Законодавча та нормативно-правова база, яка є основою державної політики захисту 

конкуренції, регулювання монополій. 

 

Тема 2. Конкурентне законодавство зарубіжних країн 
Концептуальні засади формування конкурентного законодавства в різних країнах світу. 

Антикартельне законодавство США. Конкурентне законодавство країн Європи. Конкурентне 

законодавство Японії. Міжнародно-правовий захист економічної конкуренції. Історія та правові 

основи діяльності антимонопольних органів зарубіжних країн з розвинутою ринковою економікою. 

 

Тема 3. Законодавче та організаційне забезпечення антимонопольної  політики в 

Україні 

Об’єктивна необхідність антимонопольної  політики. Суть, цілі та напрямки 

антимонопольної  політики держави. Антимонопольна політика як складова державного 

регулювання суспільно-економічних процесів. 

Система органів захисту конкуренції. Статус та повноваження у сфері захисту конкуренції – 

органів загальної компетенції, органів спеціальної компетенції та органів, які мають окремі 

повноваження щодо конкуренції.  

 

Тема 4. Правовий статус Антимонопольного комітету України 

Система органів Антимонопольного комітету України (АМК) та їх роль у становленні 

ринкових відносин у регіонах України та державі загалом. Статус і повноваження Голови АМК, 

державних уповноважених АМК, адміністративних колегій, голови територіального відділення, 

центрального апарату Комітету та апарату територіальних відділень. Відносини АМК з іншими 

державними органами, які здійснюють вплив на конкурентну політику. Організаційне, кадрове, 

наукове, матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності системи органів АМК.  



 

Змістовий модуль  2. Особлива частина антимонопольного  права 

 

Тема 5. Узгоджені дії суб’єктів господарювання 
Поняття, сутність, класифікація узгоджених дій суб’єктів господарювання. Юридична 

сутність узгоджених дій суб’єктів господарювання. Правомірні та неправомірні узгоджені дії 

суб’єктів господарювання. Види неправомірних угод. 

Дозвіл на узгоджені дії суб’єктів господарювання. Орган влади, що уповноважений надавати 

дозвіл на здійснення узгоджених дій суб’єктів господарювання. Заява про надання дозволу на 

узгоджені дії, її розгляд. 

Заява про надання попередніх висновків стосовно узгоджених дій та про надання висновків 

щодо кваліфікації дій суб’єктів господарювання. 

Узгоджені дії суб’єктів господарювання, що потребують одержання попередньої згоди та дії, 

що не потребують одержання попередньої згоди. 

Тема 6. Правові засади контролю за економічною концентрацією 
Об’єктивна необхідність контролю за концентрацією суб’єктів господарювання як фактор 

формування та захисту конкурентного середовища в Україні. Світові тенденції злиттів і поглинань. 

Процеси поглинання компаній в Україні. Визначення основних понять у процедурі надання дозволу 

АМК на концентрацію. Удосконалення законодавчої бази контролю за концентрацією. Процедура 

розгляду заяв про концентрацію. Практика роботи АМК у процесі здійснення контролю за 

концентрацією. Попередні висновки Комітету щодо намірів здійснення концентрації. Заборони на 

концентрацію. Розгляд справ про концентрацію. Розмежування повноважень органів АМК при 

прийнятті рішень по справах. Можливість надання дозволу АМК на концентрацію за умови 

виконання певних зобов’язань. Концентрація за участю іноземних інвесторів. Врахування 

можливого позитивного соціально-економічного ефекту при наданні дозволу Кабінетом Міністрів 

України. Випадки здійснення концентрації за участю монополій.  

 

Тема 7. Монополістичні правопорушення 

Характерні риси монополій. Види монополій. Класифікація монополій залежно від території, 

за ступенем охоплення ринків, характером та причинами виникнення. Причини формування 

монополій. Діалектика взаємозв’язку конкуренції та монополізму. Закон монополізації суспільного 

виробництва. Принципова відмінність причин виникнення монополій в розвинених ринкових 

країнах та соціалістичній плановій економіці. Специфічні риси монополізації української 

економіки. 

Аналіз товарних ринків. Методика визначення монопольного становища підприємців на 

ринку. Статус і роль переліків монополістів у процедурі розгляду справ та антимонопольному 

регулюванні. Загальний стан монополізму в Україні. Поняття і структура ринку. Класифікація 

основних типів (моделей) ринків. Збирання, аналіз та використання інформації щодо ринку. 

Визначення та дослідження товарних, географічних та часових меж ринку. Суб’єкти ринку, реальні 

та потенційні конкуренти. Визначення, дослідження та шляхи усунення бар’єрів, що 

перешкоджають вступу на ринок потенційним конкурентам. 

 

Тема 8. Правове регулювання діяльності суб’єктів природних монополій 
Поняття природної монополії. Суб’єкти природних монополій, їх правовий статус. Державне 

регулювання діяльності суб’єктів природних монополій. Інструменти регулювання природних 

монополій. 5.. Відповідальність суб’єктів природних монополій. 

 

Тема 9. Правові засади захисту від недобросовісної конкуренції 
Поняття недобросовісної конкуренції. Законодавство про запобігання недобросовісній 

конкуренції. Етапи формування українського законодавства про захист від недобросовісної 

конкуренції. Види та форми недобросовісної конкуренції. 



Неправомірне використання ділової репутації суб’єкта господарювання. Неправомірне 

використання чужих позначень, рекламних матеріалів, упаковки. Неправомірне використання 

товару іншого виробника. Копіювання зовнішнього вигляду виробу. Порівняльна реклама. 

Створення перешкод суб’єктам господарювання у процесі конкуренції та досягнення 

неправомірних переваг у конкуренції. Дискредитація суб’єктам господарювання. Купівля-продаж 

товарів, виконання робіт, надання послуг із примусовим асортиментом. Схиляння до бойкоту 

суб’єктам господарювання. Схиляння постачальника до дискримінації покупця (замовника). Підкуп 

працівника постачальника та підкуп працівника покупця (замовника). Досягнення неправомірних 

переваг у конкуренції. Поширення інформації, що вводить в оману. 

Неправомірне збирання, розголошення та використання комерційної таємниці. Неправомірне 

збирання комерційної таємниці. Розголошення комерційної таємниці. Схиляння до розголошення 

комерційної таємниці. Неправомірне використання комерційної таємниці. 

 

Тема 10. Відповідальність за порушення антимонопольного законодавства 
Основні види відповідальності за порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції та особливості застосування кожного з них. 

Відповідальність суб’єктів господарювання, керівників і посадових осіб органів влади та 

місцевого самоврядування. Відповідальність за порушення антимонопольного законодавства, 

вчиненого шляхом здійснення антимонопольних узгоджених дій. Відповідальність за порушення 

антимонопольного законодавства, вчиненого шляхом зловживання монопольним (домінуючим) 

становищем на ринку. Відповідальність за порушення антимонопольного законодавства, вчиненого 

шляхом антимонопольних дій органів державної влади, місцевого самоврядування, 

адміністративно-господарського управління та контролю. Відповідальність за порушення 

антимонопольного законодавства, вчиненого шляхом здійснення узгоджених дій без згоди органів 

Антимонопольного комітету. Відповідальність за інші порушення антимонопольного 

законодавства. Відповідальність за неподання, несвоєчасне подання або подання завідомо 

недостовірної інформації органам Антимонопольного комітету України. Відповідальність 

посадових осіб Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень за вчинення 

посадових правопорушень та злочинів. 

Види відповідальності, передбачені чинним законодавством за порушення правил 

добросовісної конкуренції. Порядок застосування санкцій за порушення законодавства щодо 

захисту від недобросовісної конкуренції. 

 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД 1 Здобувач здатен орієнтуватись в антимонопольному законодавстві 

РНД 2 Здобувач здатен визначати положення субʼєкта господарювання у конкурентному 

середовищі 

РНД 3 Здобувач здатен використовувати надані законодавством можливості для захисту 

від антиконкурентної діяльності або недобросовісної конкуренції 

РНД 4 Здобувач володіє навичками вирішувати ситуаційні завдання, інтегровано 

використовуючи набуті знання 

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: 

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

принципів функціонування національної правової системи. 

РН3 Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів 

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. Поняття, система та завдання антимонопольного права. Л.1, ПР.1 

Тема 2. Конкурентне законодавство зарубіжних країн. Л.2, ПР.2 

Тема 3. Законодавче та організаційне забезпечення антимонопольної  політики в Україні. Л.3, 

ПР.3 

Тема 4. Правовий статус Антимонопольного комітету України. Л.4, ПР.4 

Тема 5. Узгоджені дії суб’єктів господарювання. Л.5, ПР.5. 

Тема 6. Правові засади контролю за економічною концентрацією. Л.6, ПР.6 

Тема 7. Монополістичні правопорушення. Л.7, ПР.7 

Тема 8. Правове регулювання діяльності суб’єктів природних монополій. ПР.8 

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 антимонопольного 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 «Антимонопольне 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 «Антимонопольне право», 

наведено в таблиці 4. 

Таблиця 4 

Форми контролю результатів навчання студентів  

за навчальною дисципліною «Антимонопольне право» 

 

Поточне тестування та самостійна робота ПМК сума 

Модуль 1 

Змістовий модуль №1. Змістовий модуль №2. 

Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 Т 6 Т 7 Т8   

10 10 10 10 10 10 10 10 20 100 

 

 

 

 

 

 



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 

1. Лагутін В.Д. Антимонопольна діяльність: 

підручник. К.: КНТЕУ, 2005.- 580 с. 

2. Валітов С.С. Конкурентне право: навч. 

посібник К.: Юрінком Інтер, 2006.- 432 с. 

3. Журик Ю.В. Антимонопольно-

конкурентне право: навч. Посібник. К.: ЦУЛ, 

2011.- 272 с. 
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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 3 кредитів ЄКТС, 

90 годин, з яких 30 годин становить контактна 

робота з викладачем (14 годин лекцій, 16 

годин практичних занять), 60 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 Вибіркова 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 та засвоєння правових знань, пов’язаних з 

професійною підготовкою студентів, набуття ними практичних навичок використання і 

застосування правових норм у сфері державної митної справи. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Загальні положення митного права 

Поняття, зміст, принципи митної політики України. Завдання та предмет курсу «Митне 

право України». Джерела митного права. Взаємозв’язок митного права та інших галузей права, його 

значення для підготовки фахівців-юристів. Понят тя митної справи, її правове регулювання. 

Принципи організації митної справи в умовах становлення ринкової економіки і розвитку 

зовнішньоекономічної діяльності. Співвідношення митного права та митної справи. Міжнародне 

співробітництво з питань митної справи. 
 

Тема 2. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

Поняття митного регулювання. Види і правовий статус органів правового регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності в Україні.  Характеристика повноважень органів правового 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності та механізм їх здійснення.  Місце митних органів 

України в системі органів правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Митна 

політика та митна безпека України. Основні напрями діяльності митних органів в сфері економічної 

безпеки  держави. Митна безпека в контексті  захисту економічних інтересів держави. 
 

Тема 3. Митні режими 

Поняття, зміст митного режиму та функції митного режиму.  Правові основи встановлення 

митних режимів в Україні.  Види митного режиму. Загальні правила застосування митних режимів. 

Характеристика митних режимів: 1) імпорт; 2) реімпорт; 3) експорт; 4) реекспорт; 5) транзит; 6) 

тимчасове ввезення (вивезення); 7) митний склад; 8) спеціальна митна зона; 9) магазин безмитної 

торгівлі; 10) переробка на митній території України; 11) переробка за межами митної території 

України; 12) знищення або руйнування; 13) відмова на користь держави. Вибір та зміна митного 

режиму. 

Тема 4. Митне оформлення та декларування товарів 

Загальні положення щодо митного оформлення. Взяття проб та зразків товарів. Строки 

митного оформлення. Процедура декларування. Види та форми декларування. Місце декларування. 

Митна декларація та її різновиди. Декларанти. Обов’язки декларанта. Мета, місце, час здійснення 

митного оформлення.  Порядок,  процедура та строки  митного оформлення. Спрощений порядок 

митного оформлення деяких видів товарів. Завершення митного оформлення. Порядок відмови у 

митному оформленні.   
 

Тема 5. Основи переміщення через митний кордон України, товарів транспортних 

засобів та громадян 

Правове регулювання переміщення товарів та транспортних засобів. Основні принципи 

переміщення товарів та транспортних засобів. Заборона щодо переміщення окремих товарів через 

митний кордон України. Обмеження щодо переміщення окремих товарів через митний кордон 



України. Переміщення товарів, що мають особливий правовий статус. Особливості пропуску та 

оподаткування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами.  
 

Тема 6. Правоохоронна діяльність митних органів України 

Поняття, зміст і форми правоохоронної діяльності митних органів. Запобігання та протидія 

контрабанді. Особливі, контрольні поставки через митний кордон контрабандних наркотичних 

засобів та інших подібних речовин. Право на оперативно-розшукову діяльність митних органів. 

Переміщення товарів під негласним контролем.  

Основні завдання і функції митної служби. Система митних органів України та їх правовий 

статус. Порядок та умови проходження служби в митних органах, спеціалізованих митних 

установах і організаціях. Обмеження, пов’язані зі службою в митних органах. Дисциплінарний 

статут. Соціальний захист працівників митної служби. 
 

Тема 7. Організаційно-правовий статус посадових осіб  митних органів 

Державна фіскальна служба України структура та організація її діяльності. Майно, 

фінансування та матеріально-технічне забезпечення митної служби.  Правові основи 

взаємовідносин митних органів з іншими органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування, суб’єктами підприємницької діяльності.  Міжнародне співробітництво з питань 

державної митної справи.   

Проходження служби в митних органах та організаціях. Підготовка, перепідготовка та 

підвищення кваліфікації посадових осіб митної служби України. Правовий захист працівників 

митної служби України. Застосування фізичної сили, спеціальних засобів та зброї посадовими 

особами митної служби України. Соціальний захист працівників митної служби України органів. 
 

Тема 8. Провадження у справах про порушення митних правил 

Відповідальність за порушення митних правил. Види стягнень за порушення митних правил 

і відповідальність за такі порушення. Порядок провадження у справах про порушення митних 

правил. Порядок провадження у справах про порушення митних правил: місце провадження; особи, 

які беруть участь у провадженні; протокол про порушення митних правил; докази; заходи, що 

забезпечують провадження. Органи, уповноважені розглядати справи про порушення митних 

правил. Місце та строки розгляду справи про порушення митних правил. Оскарження постанов про 

порушення митних правил. Виконання постанови про накладання стягнення за порушення митних 

правил. 

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 митного права 

РНД 3 
 Здобувач здатен застосовувати зразки митних документів у практичній діяльності 

для вирішення правових питань 

РНД 4 
Здобувач здатен аналізувати конкретні випадки з практики застосування митного 

законодавства і змодельованих ситуацій 

РНД 5 
Здобувач володіє навичками розв’язувати теоретичні та практичні завдання з 

митного 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 

Тема 1. Загальні положення митного права. Л.1, ПР.1. 

Тема 2. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Л.1, ПР.2. 

Тема 3. Митні режими. Л.2, ПР.3 

Тема 4. Митне оформлення та декларування товарів. Л.3, ПР.4 

Тема 5. Основи переміщення через митний кордон України, товарів транспортних засобів 

та громадян. Л.4, ПР.5 

Тема 6. Правоохоронна діяльність митних органів України. Л.5, ПР.6 

Тема 7. Організаційно-правовий статус посадових осіб  митних органів. Л.6, ПР.7 

Тема 8. Провадження у справах про порушення митних правил. Л.7, ПР.8 

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 митного 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 «Митне 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 «Митне право», наведено 

в таблиці 4. 

Таблиця 4 

Форми контролю результатів навчання студентів  

за навчальною дисципліною «Митне право» 

 

Поточне тестування та самостійна робота 
ПМК сума 

Модуль 1 

Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 Т 6 Т 7 Т8   

10 10 10 10 10 10 10 10 20 100 
 

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. Годяк А.І. Митне право України : навч. посібник. 

– Львів : СПОЛОМ, 2017. – 308 с. 

2. Зима О.Т. Митне право: конспект лекцій. – Х.: 

Право, 2018. – 128 с. 

3. Митне право: конспект лекцій / уклад. Н.Ю. 

Щербюк –  Л.: Луцький НТУ, 2017. – 311 с.  

 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ ПРАВО» 

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Міжнародне економічне 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 3 кредитів ЄКТС, 

90 годин, з яких 30 годин становить контактна 

робота з викладачем (14 годин лекцій, 16 

годин практичних занять), 60 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 Вибіркова 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 економічне право та міжнародні економічні відносини, створення теоретичних 

уявлень про предмет, методи, систему, 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 економічного права 

 

Тема 1.1. Загальна характеристика міжнародного економічного права 

Поняття міжнародного економічного права. Місце міжнародного економічного права в 

системі міжнародного публічного права. Основні концепції міжнародного економічного права. 

Концепція галузі міжнародного публічного права. Концепція транснаціонального економічного 

права. Концепція міжнародного господарського права. Предмет міжнародного економічного права. 

Види відносин, що регулюються нормами міжнародного економічного права. Суб’єкти 

міжнародного економічного права. Особливості методу міжнародного економічного права. 

Система міжнародного економічного права. Загальна частина міжнародного економічного права. 

Особлива частина міжнародного економічного права. Основні підгалузі міжнародного 

економічного права. 

Поняття принципів міжнародного економічного права. Місце принципів у системі 

міжнародного економічного права. Рівні принципів міжнародного економічного права. Спеціальні 

(галузеві) принципи міжнародного економічного права. Співвідношення спеціальних (галузевих) 

принципів міжнародного економічного права та основних принципів міжнародного публічного 

права. Система спеціальних (галузевих) принципів міжнародного економічного права. Принцип 

сприяння розвитку міжнародного економічного і науково-технічного співробітництва. Принцип 

справедливості та взаємної вигоди принцип недискримінації учасників міжнародних економічних. 

Принцип свободи вибору форми організації двосторонніх та багатосторонніх економічних зв’язків. 

Принцип непорушності суверенітету держави над своїми природними та іншими ресурсами. 

Принцип свободи транзиту принцип гласності зовнішньоторговельного законодавства. 

Режими міжнародних економічних відносин. Взаємозв’язок режимі міжнародних 

економічних відносин та принципів міжнародного економічного права. Основні доктринальні 

підходи до визначення природи режимів міжнародних економічних відносин. Режим 

недискримінації. Сфера застосування режиму недискримінації у сучасних міжнародних 

економічних відносинах. Режим найбільшого сприяння. Бенефікуюча держава та бенефіціар 

режиму найбільшого сприяння. Вилучення з режиму найбільшого сприяння. Національний режим. 

Вилучення з національного режиму. Спеціальний режим. Преференційний режим. 

 

Тема 1.2. Учасники міжнародних економічних правовідносин 

Поняття суб’єктів міжнародного економічного права та їх юридичні властивості. 

Міжнародна правосуб’єктність. Елементи міжнародної правосуб’єктності. Загальна характеристика 

держави як суб’єкта міжнародного економічного права. Зміст державного суверенітету та випадки 

його обмеження міжнародним правом. Універсальна міжнародна правосуб’єктність держав. 

Економічні функції держави. Міжнародно-правова регламентація реалізації економічних функцій 

держави. Концепція прав і обов’язків держави. Економічні права і обов’язки держави та їх зміст. 

Диференціація держав у міжнародному економічному праві. Класифікація держав за рівнем 

економічного розвитку та її економіко-правове значення. Розвинуті країни. Країни, що 

розвиваються. Найменш розвинуті країни. Класифікація країн за ступенем ринковості економіки. 

Країни з ринковою економікою. Країни з перехідною економікою. Країни з неринковою 



економікою. 

Міжнародні економічні організації. Види міжнародних організацій за юридичною 

природою, за масштабом діяльності та за предметом діяльності. Членство в міжнародних 

економічних організаціях. Порядок прийняття до міжнародної економічної організації нових 

членів. Організаційна структура та бюджет міжнародних організацій. Компетенція та 

правотворчість міжнародних організацій. Порядок прийняття рішень міжнародними організаціями. 

Міжнародні неурядові організації, їх юридична природа та статус. 

Поняття міжнародної економічної інтеграції. Міжнародно-правове регулювання 

міжнародної економічної інтеграції. Завдання та рівні міжнародної економічної інтеграції. Види 

міжнародної економічної інтеграції. Керована та некерована міжнародна економічна інтеграція. 

Зовнішні прояви міжнародної економічної інтеграції. Вплив міжнародної економічної інтеграції на 

розвиток національної економіки та еволюцію внутрішнього законодавства. Форми міжнародної 

економічної інтеграції. Теорія економічного федералізму як ідеологічне підґрунтя міжнародної 

економічної інтеграції. Зона вільної торгівлі. Особливості застосування торговельних бар’єрів в 

умовах зони вільної торгівлі. Митний союз. Ознаки митного союзу, що відрізняють його від зони 

вільної торгівлі. Спільний ринок. Платіжний союз. Економічний союз. Єдиний економічний 

простір. Міжнародні економічні організації як інструмент міжнародної економічної інтеграції. 

Загальна характеристика правового статусу юридичної особи як учасника 

зовнішньоекономічної діяльності. Міжнародно-правове регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності юридичних осіб. Місце транснаціональних корпорацій у системі приватних операторів 

міжнародної торгівлі. Значення діяльності транснаціональних корпорацій для розвитку 

міжнародної економічної системи. Поняття та ознаки транснаціональної корпорації. Дуалістичність 

економіко-правової природи транснаціональної корпорації. 

Класифікація транснаціональних корпорацій. Юридичні особи з національним капіталом та 

транснаціональною сферою діяльності. Юридичні особи з іноземним (змішаним капіталом) та 

транснаціональною сферою діяльності. Спільне підприємство. Багатонаціональні організації, що не 

мають статусу юридичної особи. Загальна структура транснаціональної корпорації. Материнська 

компанія. Дочірня компанія. Іноземний елемент транснаціональної корпорації. Застосування 

правових режимів міжнародних економічних відносин до транснаціональної корпорації та її 

іноземного елементу. Особливості діяльності фінансово-промислових груп, транснаціональних 

банків та транснаціональних бірж. 

Міжнародно-правове регулювання діяльності транснаціональних корпорацій на 

регіональному рівні. Практика діяльності Організації економічного співробітництва та розвитку 

щодо транснаціональних корпорацій. Комітет з міжнародних інвестицій і багатонаціональних 

підприємств ОЕСР. Комітет з підприємництва та промисловості. Профспілковий консультативний 

комітет. Декларація ОЕСР щодо міжнародних інвестицій і багатонаціональних підприємств 1976 р. 

Механізм розгляду спорів за участю транснаціональних корпорацій у системі ОЕСР. Особливості 

правового регулювання діяльності транснаціональних корпорацій в Латинській Америці. Кодекс 

іноземних інвестицій 1976 р. Особливості правового регулювання транснаціональних корпорацій у 

системі СНД. Конвенція СНД про транснаціональні корпорації 1998 р. Особливості правового 

регулювання діяльності транснаціональних корпорацій за законодавством України. 

 

Тема 1.3. Загальна характеристика міжнародного торговельного права 

Поняття та економіко-правова природа міжнародної торгівлі. Роль міжнародної торгівлі в 

системі міжнародних економічних відносин. Взаємозв’язок міжнародної та зовнішньої торгівлі. 

Поняття та особливості міжнародної торговельної системи. Компоненти міжнародної економічної 

системи. Об’єктно-просторовий компонент. Інституційно-суб’єктний компонент. Регулятивний 

компонент. Функціональний компонент. Ідеологічний компонент. Поняття та ознаки міжнародного 

торговельного права. Місце міжнародного торговельного права в системі міжнародного публічного 

та міжнародного економічного права. Предмет міжнародного торговельного права. Групи відносин, 

що регулюються нормами міжнародного торговельного права. Метод міжнародного торговельного 

права. Метод двостороннього регулювання міжнародної торгівлі. Метод багатостороннього 



регулювання міжнародної торгівлі. Спеціальні принципи міжнародного торговельного права: 

принцип лібералізації міжнародної торгівлі; принцип тарифного регулювання міжнародної торгівлі 

та заборони нетарифних бар’єрів; принцип недискримінації; принцип ефективної взаємності; 

принцип легітимного захисту національних ринків. Загальна характеристика джерел міжнародного 

економічного права.  Загальна характеристика Світової організації торгівлі. Механізми 

регулювання міжнародної торгівлі у системі ГАТТ/СОТ. Горизонтальне та вертикальне 

регулювання в рамках СОТ. Організаційна структура СОТ. Склад та повноваження органів СОТ. 

Конференція міністрів. Генеральна рада СОТ. Допоміжні та робочі органи СОТ. Наслідки членства 

в СОТ. Процедура прийняття нових членів до СОТ. 

 

Змістовий модуль 2. Особлива частина міжнародного економічного права 

 

Тема 2.1. Тарифне регулювання міжнародної торгівлі 

Тарифні засоби регулювання міжнародної торгівлі. Причини, передумови та значення 

політики лібералізації та політики протекціонізму держави у сфері міжнародної торгівлі. Митно-

тарифне регулювання міжнародної торгівлі. Поняття мита. Види мит. Імпортні, експортні та 

транзитні мита. Основні методики визначення розміру мита. Специфічне, адвалорне та 

альтернативне мито. Рівні ставок за митом. Загальні, найбільш сприятливі та преференційні ставки. 

Поняття та структура митного тарифу. Митний тариф України. Товарна номенклатура. Порядок 

митної оцінки товару. Механізм регулювання тарифних ставок в рамках СОТ. Розклад поступок в 

системі тарифного регулювання міжнародної торгівлі. Структура розкладу поступок. Умови 

підвищення зв'язаних тарифів. Податки, збори та інші платежі, що дозволяється встановлювати 

понад розміри, визначені Розкладом поступок. Квазітарифні обмеження міжнародної торгівлі 

Основні митні формальності. Засоби спрощення митних формальностей. Передвідвантажувальна 

інспекція. Засади проведення передвідвантажувальних інспекцій.  

 

Тема 2.2. Міжнародно-правове регулювання торгівлі товарами за особливими 

секторами 

Поняття та юридична природа міжнародно-правового регулювання торгівлі товарами за 

особливим секторами. Специфіка регулювання міжнародної торгівлі сільськогосподарською 

продукцією та сировиною. Причини та наслідки невключення аграрного сектора до ГАТТ. 

Інтеграція аграрного сектора до СОТ. Механізми зниження рівня державної підтримки сільському 

господарству. Регулювання субсидування сільськогосподарського виробництва. Регулювання 

торгівлі текстильними товарами в рамках ГАТТ. Угода щодо текстилю та одягу в системі СОТ. 

Регулювання сфери прав на інтелектуальну власність у рамках ГАТТ/СОТ. Угода з торгівельних 

аспектів прав на інтелектуальну власність (ТРІПС). Режим захисту прав на інтелектуальну власність 

за Угодою ТРІПС. Угода з торгівельних аспектів інвестиційних заходів (ТРІМС). Міжнародно-

правове регулювання торгівлі послугами. Генеральна угода з торгівлі послугами (ГАТС). Загальні 

та спеціальні зобов’язання за угодою ГАТС. Мета, завдання та форми міжнародного 

співробітництва у галузі промисловості та сільського господарства. Принципи міжнародного 

промислового та сільськогосподарського співробітництва. Система міжнародно-правових норм, що 

регулюють міжнародне промислове і сільськогосподарське співробітництво, та їх зв’язок з нормами 

міжнародного торговельного та інвестиційного права. Основні підходи до класифікації країн 

залежно від рівня розвитку промисловості та сільського господарства. Промислово розвинуті 

країни. Аграрні країни. Аграрно-промислові країни. Роль міжнародних міжурядових організацій у 

регулюванні промислового та сільськогосподарського співробітництва держав. Конференція ООН 

з торгівлі і розвитку. Комітет з промислового розвитку Економічної і Соціальної Ради ООН. 

Продовольча і сільськогосподарська організація ООН. Міжнародний фонд сільськогосподарського 

розвитку. Міжнародний союз захисту прав на сорти рослин. Всесвітня продовольча рада. Комітет з 

питань сільського господарства Економічної і Соціальної Ради ООН. 

 

Тема 2.3. Міжнародно-правове регулювання торгівлі послугами 



Місце торгівлі послугами в структурі міжнародної торгівлі. Співвідношення торгівлі 

послугами та «невидимої» міжнародної торгівлі. Основні способи міжнародної торгівлі послугами 

Транскордонне постачання послуг; переміщення споживачів до країни-експортера; комерційна 

присутність у країні, що споживає послуги; тимчасове переміщення фізичних осіб в іншу країну 

для надання послуг. Загальна характеристика Генеральної угоди з торгівлі послугами (ГАТС) 

Основні принципи ГАТС: принцип найбільшого сприяння (за винятком «вилучених» секторів); 

принцип прозорості та періодичного повідомлення СОТ про відповідні зміни у законодавстві; 

принцип нерозголошення конфіденційної інформації; принцип зростання участі країн, що 

розвиваються; принцип сприяння економічній інтеграції; принцип сприяння визнанню кваліфікацій 

постачальників послуг; принцип недопущення зловживання монопольним становищем; принцип 

свободи платежів та переказів за надані послуги. Специфічні (секторальні) зобов’язання у сфері 

міжнародної торгівлі послугами Класифікація секторів послуг у рамках СОТ Типи клаузул про 

режим торгівлі послугою Правомірні обмеження торгівлі послугами.  Обмеження, необхідні для 

захисту суспільної моралі чи збереження громадського порядку. Обмеження, необхідні для для 

захисту життя і здоров’я людей, тварин і рослин. Обмеження, необхідні для попередження 

зловживанням монопольним становищем на ринку. Обмеження, необхідні для охорони таємниці 

приватного життя. Обмеження, необхідні для забезпечення справедливого оподаткування. 

Обмеження, необхідні для підтримання безпеки. 

 

Тема 2.4. Міжнародно-правове регулювання застосування нетарифних заходів 

Нетарифні засоби регулювання міжнародної торгівлі. Причини посилення нетарифних 

засобів регулювання обігу товарів у сучасній міжнародній торгівлі. Система нетарифних засобів 

регулювання. Нетарифні обмеження, спеціально спрямовані на регулювання доступу іноземних 

товарів на національні ринки. Нетарифні обмеження, що непрямо впливають на доступ іноземних 

товарів на національні ринки. Види нетарифних обмежень. Квотування, ліцензування, заборони, 

добровільні обмеження експорту, формальні митні процедури, технічні стандарти, санітарні, 

фітосанітарні та ветеринарні норми, акцизні збори, субсидії. Нетарифні бар’єри, спрямовані на 

регулювання експорту. Антидемпінгові та компенсаційні механізми в структурі тарифного 

регулювання. Функції, підстави та порядок застосування антидемпінгових мит. Антидемпінгові 

процедури. Функції, підстави та порядок застосування компенсаційних мит. Специфічні та 

неспецифічні субсидії як підстава застосування специфічних мит. 

 

Тема 2.5. Порядок вирішення міжнародних економічних спорів у рамках Світової 

організації торгівлі 

Загальна характеристика механізму вирішення міжнародних економічних спорів. Поняття, 

юридична природа та види міжнародних економічних спорів. Сутність та види дипломатичних 

(позасудових) засобів мирного вирішення міжнародних економічних спорів. Поняття та загальні 

засади ведення міжнародних переговорів. Поняття та види консультацій. Добрі послуги та 

посередництво у міжнародному праві. Слідчі та погоджувальні (примирні) процедури як різновиди 

дипломатичних засобів мирного вирішення міжнародних економічних спорів. Судові засоби 

мирного вирішення міжнародних економічних спорів. Міжнародні арбітражні та міжнародні судові 

процедури як основні типи судової процедури вирішення міжнародних економічних спорів. 

Міжнародний арбітраж ad hoc. Постійний міжнародний арбітраж. 

Правова основа механізму вирішення спорів в рамках СОТ. Домовленість про правила і 

процедури врегулювання суперечок (ДСУ). Предмет розгляду в рамках ДСУ. Організаційна основа 

системи вирішення спорів в рамках СОТ. Повноваження Органу врегулювання суперечок. 

Процедура розгляду спорів в рамках СОТ. Попередні процедури врегулювання спору (консультації, 

добрі послуги, примирні процедури, посередництво). Створення Органом врегулювання спорів 

Групи експертів. Розгляд справи групою експертів. Прийняття Групою експертів висновку по суті 

спору. Перегляд висновку Групи експертів Апеляційним органом. Затвердження Органом 

вирішення спорів висновку Групи експертів або Апеляційного органу. Виконання рішення Органу 

врегулювання спорів.  Загальна тривалість процедури вирішення спору в рамках СОТ.  Процедура 



розгляду спору по суті. Особливості розгляду справи Групою експертів. Особливості апеляційного 

розгляду. Повноваження Апеляційного органу Виконання рішень Органу з розв’язання суперечок 

Строк виконання рішення ДСБ. Наслідки невиконання стороною рішення ДСБ. 

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 економічного 

право права 

РНД 3 
 Здобувач здатен застосовувати зразки міжнародних економічних документів у 

практичній діяльності для вирішення правових питань 

РНД 4 
Здобувач здатен аналізувати конкретні випадки з практики застосування 

міжнародного економічного законодавства і змодельованих ситуацій 

РНД 5 
Здобувач володіє навичками розв’язувати теоретичні та практичні завдання з 

міжнародного економічного 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 економічного права 

Тема 1.1. Загальна характеристика міжнародного економічного права. Л.1, ПР.1. 

Тема 1.2. Учасники міжнародних економічних правовідносин. Л.2, ПР.2. 

Тема 1.3. Загальна характеристика міжнародного торговельного права. Л.3, ПР.3. 

 

Змістовий модуль 2. Особлива частина міжнародного економічного права 

Тема 2.1. Тарифне регулювання міжнародної торгівлі. Л.4, ПР.4. 

Тема 2.2. Міжнародно-правове регулювання торгівлі товарами за особливими секторами. 
Л.5, ПР.5. 

Тема 2.3. Міжнародно-правове регулювання торгівлі послугами. Л.6, ПР.6. 

Тема 2.4. Міжнародно-правове регулювання застосування нетарифних заходів. Л.7, ПР.7. 

Тема 2.5. Порядок вирішення міжнародних економічних спорів у рамках Світової 

організації торгівлі. ПР.8. 

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 

економічного 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 економічне 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 «Міжнародне економічне 

право», наведено в таблиці 4. 

Таблиця 4 

Форми контролю результатів навчання студентів  

за навчальною дисципліною «Міжнародне економічне право» 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

ПМК сума Модуль 1 

Змістовий модуль №1. Змістовий модуль №2. 

Т 1.1 Т 1.2 Т 1.3 Т 2.1 Т 2.2 Т 2.3 Т 2.4 Т 2.5   

10 10 10 10 10 10 10 10 20 100 
 

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. Дахно І.І. Міжнародне економічне право: економічне 

право: курс лекцій. – К.: МАУП, 2000. – 160 с. 

2. Карро Д., Жюйар П. Международное 

экономическое право: Учебник: Пер. с фр. / Под. 

ред. Шумилова В.М. – М.: Междунар. отнош., 2002. 

– 608 с. 

3. Опришко В.Ф. Міжнародне економічне право: 

підручник. – К.: Либідь, 1995. – 192 с. 

4. Тынель А., Функ Я., Хвалей В. Курс 

международного торгового права: Учебник. – 

Минск: Амалфея, 1999. – 704 с. 

5. Шумилов В.М. Международное экономическое 

право : учеб.-методич. пособие. – М.: ДеКА, 2002. – 

384 с. 



СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«БАНКІВСЬКЕ ПРАВО» 

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Банківське 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 7-го семестру 

Обсяг навчальної дисципліни 

 

 

Обсяг дисципліни становить 5 кредитів ЄКТС, 

150 годин, з яких 56 годин становить 

контактна робота з викладачем (22 годин 

лекцій, 34 годин практичних занять), 2 години 

– підготовка та захист індивідуального 

науково-дослідного завдання: підготовка 

реферату та презентації на задану тему, 91 

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 Вибіркова 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 студентами основних теоретичних питань банківського 

права та оволодіння практичними навиками в цій галузі, набуття знань про основні правові 

механізми регулювання діяльності банків та фундаментальні інститути банківського права. 



4. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Загальна частина банківського права 

 

Тема 1.1. Банківське право України як галузь права 

Загальна характеристика банківського права як самостійної галузі в системі права України. 

Місце банківського права серед інших галузей права. Особливі риси банківського права. Процес 

становлення та розвитку банківського права. Загальносоціальні та спеціально-юридичні принципи 

банківського права. Виокремлення банківського права за критеріями: предмет, методи та принципи 

правового регулювання. Види джерел банківського права. Система банківського законодавства. 

Поняття та склад банківських правовідносин. 

 

Тема 1.2. Банківська система України 

Система фінансових установ та банківська система України. Поняття фінансової установи та 

критерії віднесення юридичних осіб до фінансових установ. Поняття, функції та структура 

банківської системи України. Історичні аспекти банківської системи України. Сучасна банківська 

система: тенденції розвитку та подолання наслідків світової фінансової кризи.  Поняття та види 

банківських об’єднань. Особливості правового статусу системоутворюючих банків. 

 

Тема 1.3. Правовий статус Національного банку України 

Правовий статус Національного банку України як центрального банку 

України та особливого органу державного управління. Його основне призначення, функції 

та операції. Керівні органи та структура. Статус працівників Національного банку України. 

Обмеження діяльності Національного банку України. Нормативно-правові акти Національного 

банку України. Мета і сфера банківського нагляду. Обмеження вимог Національного банку 

України. Взаємовідносини Національного банку України з Президентом України, Верховною 

Радою України та Кабінетом Міністрів України. 

 

Тема 1.4. Нагляд Національного банку України за діяльністю комерційних банків 

Мета банківського регулювання та банківського нагляду. Правові засади здійснення НБУ 

банківського регулювання та банківського нагляду. Обмеження вимог НБУ. Зміст банківських 

правовідносин у сфері банківського регулювання та банківського нагляду. Підстави та обсяг 

банківського нагляду. Заходи впливу, що застосовуються Національним банком України. 

 

Тема 1.5. Порядок створення та припинення діяльності банків 

Порядок створення, державної реєстрації, ліцензування діяльності та реорганізації банків. 

Органи управління та контролю банку. Філії та представництва банку та їхній правовий статус. 

Банківські об’єднання, їх види, порядок створення та державної реєстрації. Зміст банківської 

діяльності та обмеження щодо неї. Фінансове посередництво банків та основні види банківських 

операцій (депозитні, кредитні, розрахункові, факторингові та лізингові). Операції що належать до 

виключно банківських операцій; банківська ліценція. Операції, що можуть провадитися іншими 

юридичними особами на підставі ліцензії на здійснення окремих банківських операцій. Поняття та 

види фінансових установ. Основоположні засади здійснення взаємовідносин банку з клієнтами. 

Права клієнтів. Поняття «банківська таємниця» форми збереження банківської таємниці та підстави 

її розкриття. Зобов’язання банків із запобігання використанню банківської системи з метою 

легалізації грошей. 
 

Змістовий модуль 2. Спеціальна частина банківського права 
 

Тема 2.1. Правові засади грошового обігу і розрахунків 

Правові основи організації грошового обігу в Україні. Головні завдання правового 

регулювання грошового обігу в Україні. Поняття і зміст розрахункових правовідносин. Порядок 

відкриття та закриття рахунків в установах банків. Відкриття поточних рахунків банком клієнтам. 



Правова природа договорів банківського рахунку і банківського вкладу. Договір банківського 

рахунка з клієнтом, який звернувся з пропозицією відкрити рахунок на оголошених банком умовах, 

що відповідають закону та банківським правилам. 
 

Тема 2.2. Правові засади фінансового моніторингу 

Поняття та система фінансового моніторингу. Проведення обов'язкового та внутрішнього 

фінансового моніторингу. Суб’єкти первинного фінансового моніторингу.  

Фінансові операції, які підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу. Права та 

обов'язки спеціально уповноваженого органу фінансового моніторингу. Завданнями спеціально 

уповноваженого органу. Вимоги до керівника спеціально уповноваженого органу. Відповідальність 

за порушення вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення». 
 

Тема 2.3. Правове регулювання готівкових розрахунків 

Порядок і форми розрахунків у господарському обігу. Правова основа здійснення готівкових 

розрахунків. Поняття і зміст готівкових розрахунків Касове обслуговування підприємств, установ, 

організацій та контроль за отриманням касової дисципліни. Відповідальність за порушення 

готівкових операцій. 
 

Тема 2.4. Правове регулювання безготівкових розрахунків 

Правові засади здійснення безготівкових розрахунків в Україні.  Безготівкові розрахунки: 

поняття правові форми. Операції банків із платіжними картками. Підстави, порядок списання 

коштів із рахунку клієнта, арешт коштів на рахунку клієнта. Відповідальність за порушення 

порядку здійснення безготівкових розрахунків 
 

Тема 2.5. Правові засади міжбанківських розрахунків 

Поняття та види платіжних систем. Порядок діяльності платіжної системи. 

Внутрішньодержавна банківська платіжна система, внутрішньобанківська платіжна система, 

внутрішньодержавна небанківська платіжна система. Міжнародні платіжні системи в Україні  

Принципи функціонування системно важливих платіжних систем. Обов'язки центральних 

банків щодо застосування базових принципів.  

Поняття та порядок відкриття кореспондентських рахунків комерційними банками в інших 

банках. Організація міжбанківських розрахунків в Україні. Порядок здійснення міжбанківського 

переказу в Україні у національній валюті. Форми міжбанківських розрахункових документів, їх 

реквізити та порядок оформлення. 
 

Тема 2.6. Правове регулювання кредитних відносин 

Правове регулювання банківських кредитних відносин. Організація кредитного процесу. 

Законодавчі вимоги до банку для надання ним кредиту. Поняття, призначення і види кредиту. 

Кредитування комерційних банків Національним банком України. Порядок укладання кредитного 

договору. Документи, що є необхідними для отримання кредиту. Правовий статус бюро кредитних 

історій. 
 

Тема 2.7. Правове регулювання депозитних  операцій 

Поняття депозитних (вкладних) операцій за законодавством України. Види депозитних 

(вкладних) операцій. Повернення вкладникові банківського строкового вкладу та нарахованих 

процентів за цим вкладом на його вимогу до спливу строку або до настання інших обставин, 

визначених договором.  

Порядок здійснення банками депозитних (вкладних) операцій. Сума, строки та умови 

приймання вкладів (депозитів). Встановлення процентних ставок за вкладними (депозитними) 

операціями. 

Депозитні операції Національного банку України з комерційними банками 
 



Тема 2.8. Правові основи валютного регулювання та валютного контролю 

Функції банківської системи у сфері валютного регулювання та валютного контролю. 

Поняття та види операцій із валютними цінностями. Право власності на валютні цінності. Статус 

валюти України. Порядок використання надходжень в іноземній валюті. Ліцензії Національного 

банку України. Порядок організації торгівлі іноземною валютою. Зобов’язання щодо декларування 

валютних цінностей та іншого майна. Звітність про валютні операції. Порядок здійснення 

розрахунків в іноземній валюті. Відповідальність за порушення валютного законодавства. 
 

Тема 2.9. Правове регулювання ринку цінних паперів 

Поняття ринку цінних паперів та його регулювання. Поняття і види цінних паперів. Операції 

банків з цінними паперами. Реєстрація та обіг цінних паперів Відповідальність за правопорушення 

на ринку цінних паперів. 
 

Тема 2.10. Правові аспекти банківської таємниці в Україні 

Поняття банківської таємниці та її правове регулювання. Інформація, що становить 

банківську таємницю. Порядок розкриття банківської таємниці. Відповідальність за порушення 

банківської таємниці. 
 

Тема 2.11. Банківське право провідних зарубіжних країн 

Поняття та сутність банківського права в зарубіжних країнах. Предмет правового 

регулювання банківського права.  Підходи до визначення поняття банківського права в зарубіжних 

країнах. Об’єкт та суб’єкти банківського права. Джерела банківського права. 

Побудова банківських систем в зарубіжних країнах. Роль Центрального банку в банківській 

системі. Банківська система Росії . Банківська система США. Банківська система Великобританії. 

Правове положення центральних банків в зарубіжних країнах. Європейський центральний 

банк: організаційно-правові засади діяльності. Організаційна структура Європейської системи 

центральних банків. 

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 банківського права 

РНД 3 
 Здобувач здатен застосовувати зразки банківських документів у практичній 

діяльності для вирішення правових питань 

РНД 4 
Здобувач здатен аналізувати конкретні випадки з практики застосування 

банківського законодавства і змодельованих ситуацій 

РНД 5 
Здобувач володіє навичками розв’язувати теоретичні та практичні завдання з 

банківського 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 банківського права 

 

Тема 1.1. Банківське право України як галузь права. Л.1, ПР.1. 

Тема 1.2. Банківська система України. Л.1, ПР.2. 

Тема 1.3. Правовий статус Національного банку України. Л.2, ПР.3. 

Тема 1.4. Нагляд Національного банку України за діяльністю комерційних банків. Л.3, ПР.4. 

Тема 1.5. Порядок створення та припинення діяльності банків. Л.4, ПР.5, ПР.6. 

 

Змістовий модуль 2. Спеціальна частина банківського права 

Тема 2.1. Правові засади грошового обігу і розрахунків. Л.5, ПР.7. 

Тема 2.2. Правові засади фінансового моніторингу. Л.5, ПР.8. 

Тема 2.3. Правове регулювання готівкових розрахунків. Л.6, ПР.9. 

Тема 2.4. Правове регулювання безготівкових розрахунків. Л.6, ПР.10. 

Тема 2.5. Правові засади міжбанківських розрахунків. Л.7, ПР.11. 

Тема 2.6. Правове регулювання кредитних відносин. Л.8, ПР.12. 

Тема 2.7. Правове регулювання депозитних  операцій. Л.8, ПР.13. 

Тема 2.8. Правові основи валютного регулювання та валютного контролю. Л.9, ПР.14. 

Тема 2.9. Правове регулювання ринку цінних паперів. Л.9, ПР.15. 

Тема 2.10. Правові аспекти банківської таємниці в Україні. Л.10, ПР.16. 

Тема 2.11. Банківське право провідних зарубіжних країн. Л.11, ПР.17. 

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 банківського 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 «Банківське 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 «Банківське право», 

наведено в таблиці 4. 

Таблиця 4 

Форми контролю результатів навчання студентів  

за навчальною дисципліною «Банківське право» 

Поточне тестування та самостійна робота 

Е
к
за

м
ен

 

С
у
м

а 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 



15 35 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. Костюченко О.А. Банківське право: підручник.  

К.: А.С.К., 2011. 624 с. 

2. Банки та банківська  діяльність: збірник 

офіційних текстів законів / поряд.  Ю. І. Руснак.  К.: 

ЦУЛ, 2012.  498 с. 

3. Лаврик Г.В. Банківське право: навчально-

методичний посібник.  П.: Укоопспілки «ПУЕТ», 

2016. – 131 с. 

4. Ващенко Ю.В.  Банківське право: навчальний 

посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2006. 

344 с. 

5. Гетманцев Д.О.  Банківське право України: 

навчальний посібник.  Київ: ЦУЛ, 2007.  344 с.  

 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ» 

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Виконавче провадження 

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 7-го семестру 

Обсяг навчальної дисципліни 

 

 

Обсяг дисципліни становить 3 кредитів ЄКТС, 

90 годин, з яких 30 годин становить контактна 

робота з викладачем (14 годин лекцій, 16 

годин практичних занять), 60 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 Вибіркова 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 системи, статусу, повноважень органів, на які законом 

покладено примусове виконання рішень судів та інших органів, вивчення порядку проведення ними 

виконавчих дій. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Захист прав сторін та інших учасників виконавчого провадження 

 

Тема 1. Організація діяльності, статус, функції державної виконавчої служби та 

приватного виконавця. 
Поняття, мета і значення виконавчого провадження. Органи і посадові особи, які здійснюють 

примусове виконання рішень судів та інших органів. Статус, права та обов’язки державного 

виконавця. 

 

Тема 2. Класифікація суб’єктів виконавчого провадження 

Поняття стягувача та боржника у виконавчому провадженні. Права та обов’язки учасників 

виконавчого провадження. Умови, зміст та види представництва у виконавчому провадженні.  

 

Тема 3. Відкриття виконавчого провадження. 

Підстави для відкриття виконавчого провадження. Строки пред’явлення виконавчих 

документів до виконання. Прийняття виконавчого документу. Відмова у відкритті виконавчого 

провадження. 

 

Тема 4 . Порядок та умови здійснення виконавчого провадження. 

Добровільне виконання рішень. Час провадження виконавчих дій. Зупинення виконавчого 

провадження. Закінчення виконавчого провадження.  

Порядок виплати стягнених грошових сум. Витрати виконавчого провадження. 

 

Змістовий модуль 2. Відповідальність за порушення законодавства про виконавче 

провадження. 

 

Тема 5. Загальний порядок звернення стягнення на майно боржника. 



Порядок звернення стягнення на грошові кошти та інше майно. Звернення стягнення на 

заставлене майно та на майно, яке знаходиться в інших осіб. Майно, на яке не може бути звернено 

стягнення. Оцінка майна. Арешт і вилучення майна боржника, його реалізація. 

 

Тема 6. Порядок звернення стягнення на майно боржника юридичної особи. 
Порядок та умови звернення стягнення на майно боржника - юридичної особи. Підготовка та 

проведення прилюдних торгів. 

 

Тема 7. Звернення стягнення на заробітну плату та інші види доходів боржника.  
Умови звернення стягнення на заробітну плату та інші види доходів боржника. Відрахування 

із заробітної плати та ін., розмір. Кошти, на які не можуть бути звернені стягнення. Порядок 

стягнення аліментів. 

 

Тема 8. Виконання рішень у немайнових спорах. 
Загальні умови виконання рішень у немайнових спорах: про поновлення на роботі; про 

відібрання дитини; про виселення боржника; про вселення стягувана та ін. 

 

Тема 9. Захист прав стягувача, боржника та інших осіб під час провадження 

виконавчих дій. 
Оскарження дій посадових осіб Державної виконавчої служби. Захист прав стягувачів. 

Відповідальність за невиконання вимог державного виконавця. 

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 виконавчого провадження 

РНД 3 
 Здобувач здатен застосовувати зразки документів виконавчого провадження у 

практичній діяльності для вирішення правових питань 

РНД 4 
Здобувач здатен аналізувати конкретні випадки з практики застосування 

виконавчого законодавства і змодельованих ситуацій 

РНД 5 
Здобувач володіє навичками розв’язувати теоретичні та практичні завдання з 

виконавчого провадження 

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. Захист прав сторін та інших учасників виконавчого 

провадження 

Тема 1. Організація діяльності, статус, функції державної виконавчої служби та 

приватного виконавця. Л.1, ПР.1. 

Тема 2. Класифікація суб’єктів виконавчого провадження. Л.1, ПР.1. 

Тема 3. Відкриття виконавчого провадження. Л.2, ПР.2. 

Тема 4. Порядок та умови здійснення виконавчого провадження. Л.3, ПР.3. 

 

Змістовий модуль 2. Відповідальність за порушення законодавства про виконавче 

провадження. 

Тема 5. Загальний порядок звернення стягнення на майно боржника. Л.4, ПР.4. 

Тема 6. Порядок звернення стягнення на майно боржника юридичної особи. Л.4, ПР.5. 

Тема 7. Звернення стягнення на заробітну плату та інші види доходів боржника. Л.5, ПР.6.  

Тема 8. Виконання рішень у немайнових спорах. Л.6, ПР.7. 

Тема 9. Захист прав стягувача, боржника та інших осіб під час провадження виконавчих 

дій. Л.7, ПР.8. 

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 виконавчого провадження, 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 «Виконавче провадження» – 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 «Виконавче провадження», 

наведено в таблиці 4. 

Таблиця 4 

Форми контролю результатів навчання студентів  

за навчальною дисципліною «Виконавче провадження» 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

ПМК сума Модуль 1 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 

Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 Т 6 Т 7 Т8 Т9   

9 9 9 9 9 9 9 9 8 20 100 

 

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. Виконавче провадження : навч. посіб. для 

здобувачів вищ. освіти / уклад.: К. В. Гусаров, М. Є. 

Червинська, Л. М. Мазур. Х. : Право, 2017. 186 с. 

2. Науково-практичний коментар Закону України 

«Про виконавче провадження». Станом на 5 

вересня 2017 року. [текст] / практичний посібник. 

К. : «Центр учбової літератури», 2017. 304 с. 

 



 

 

І. СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
 «БАНКІВСЬКЕ ТА СТРАХОВЕ ПРАВО» 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни «Банківське та страхове право» 

Повна офіційна назва закладу вищої освіти Черкаський навчально-науковий інститут 

Університету банківської справи 

Повна назва структурного підрозділу Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра права і соціально-гуманітарних 

дисциплін 

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 2-го семестру 

Обсяг навчальної дисципліни Обсяг дисципліни становить 4 кредити ЄКТС, 

175 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 Вибіркова 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 викладання навчальної дисципліни «Банківське та страхове право» є: вивчення 

студентами основних теоретичних питань банківського права та оволодіння практичними 

навиками в цій галузі, набуття знань про основні правові механізми регулювання діяльності 

банків та здобуття знань у сфері відносин, що виникають під час страхової діяльності. 

4. Зміст навчальної дисципліни 



 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА БАНКІВСЬКОГО ПРАВА 

Тема 1. Банківське право України як галузь права 

Загальна характеристика банківського права як самостійної галузі в системі права 

України. Місце банківського права серед інших галузей права. Особливі риси банківського 

права. Процес становлення та розвитку банківського права. Загально-соціальні та спеціаль-

но-юридичні принципи банківського права. Виокремлення банківського права за критеріями: 

предмет, методи та принципи правового регулювання. Види джерел банківського права. Си-

стема банківського законодавства. Поняття та склад банківських правовідносин. 

 

Тема 2. Банківська система України 

Система фінансових установ та банківська система України. Поняття фінансової ус-

танови та критерії віднесення юридичних осіб до фінансових установ. Поняття, функції та 

структура банківської системи України. Історичні аспекти банківської системи України. Су-

часна банківська система: тенденції розвитку та подолання наслідків світової фінансової 

кризи.  Поняття та види банківських об’єднань. Особливості правового статусу систе-

мо-утворюючих банків. 

 

Тема 3. Правовий статус національного банку України 

Правовий статус Національного банку України як центрального банку України та 

особливого органу державного управління. Його основне призначення, функції та операції. 

Керівні органи та структура. Статус працівників Національного банку України. Обмеження 

діяльності Національного банку України. Нормативно-правові акти Національного банку 

України. Мета і сфера банківського нагляду. Обмеження вимог Національного банку України. 

Взаємовідносини Національного банку України з Президентом України, Верховною Радою 

України та Кабінетом Міністрів України. 

 

Тема 4. Правове положення комерційних банків 

Сутність і роль комерційних банків, їхня класифікація. Порядок створення і припи-

нення діяльності комерційного банку. Організаційна структура та управління комерційним 

банком. Повноваження і порядок роботи наглядової ради банку. Ревізійна комісія та служба 

внутрішнього аудиту банку. Правова охорона банківської таємниці.  

Підстави вимоги отримання інформації, яка містить банківську таємницю. 

 

Тема 5. Правові засади банківського регулювання та банківського нагляду 

Співвідношення банківського регулювання та банківського нагляду. Методи банків-

ського регулювання. Порядок надання ліцензій і письмових дозволів на здійснення банків-

ських операцій. Проведення дистанційного контролю та інспектування комерційних банків в 

Україні. Правові засади застосування санкцій впливу за порушення банківського законодав-

ства. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА БАНКІВСЬКОГО ПРАВА 

Тема 6. Правові засади грошового обігу і розрахунків 

Правові основи організації грошового обігу в Україні. Головні завдання правового 

регулювання грошового обігу в Україні. Поняття і зміст розрахункових правовідносин. По-

рядок відкриття та закриття рахунків в установах банків. Відкриття поточних рахунків банком 

клієнтам. Правова природа договорів банківського рахунку і банківського вкладу. Договір 

банківського рахунка з клієнтом, який звернувся з пропозицією відкрити рахунок на оголо-

шених банком умовах, що відповідають закону та банківським правилам. 

 

Тема 7. Правові засади фінансового моніторингу 

Поняття та система фінансового моніторингу. Проведення обов'язкового та внутріш-

нього фінансового моніторингу. Суб’єкти первинного фінансового моніторингу.  

Фінансові операції, які підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу. Права та 



 

обов'язки спеціально уповноваженого органу фінансового моніторингу. Завданнями спеціа-

льно уповноваженого органу. Вимоги до керівника спеціально уповноваженого органу. Від-

повідальність за порушення вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансу-

ванню розповсюдження зброї масового знищення». 

 

Тема 8. Правове регулювання готівкових розрахунків 

Порядок і форми розрахунків у господарському обігу. Правова основа здійснення го-

тівкових розрахунків. Поняття і зміст готівкових розрахунків Касове обслуговування підп-

риємств, установ, організацій та контроль за отриманням касової дисципліни. Відповідаль-

ність за порушення готівкових операцій. 

 

Тема 9. Правове регулювання безготівкових розрахунків 

Правові засади здійснення безготівкових розрахунків в Україні.  Безготівкові розра-

хунки: поняття правові форми. Операції банків із платіжними картками. Підстави, порядок 

списання коштів із рахунку клієнта, арешт коштів на рахунку клієнта. Відповідальність за 

порушення порядку здійснення безготівкових розрахунків. 

 

Тема 10. Правові засади міжбанківських розрахунків 

Поняття та види платіжних систем. Порядок діяльності платіжної системи. Внутріш-

ньодержавна банківська платіжна система, внутрішньобанківська платіжна система, внутрі-

шньодержавна небанківська платіжна система. Міжнародні платіжні системи в Україні  

Принципи функціонування системно важливих платіжних систем. Обов'язки центра-

льних банків щодо застосування базових принципів.  

Поняття та порядок відкриття кореспондентських рахунків комерційними банками в 

інших банках. Організація міжбанківських розрахунків в Україні. Порядок здійснення між-

банківського переказу в Україні у національній валюті. Форми міжбанківських розрахункових 

документів, їх реквізити та порядок оформлення. 

 

Тема 11. Правове регулювання банківського кредитування 

Правове регулювання банківських кредитних відносин. Організація кредитного про-

цесу. Законодавчі вимоги до банку для надання ним кредиту. Поняття, призначення і види 

кредиту. Кредитування комерційних банків Національним банком України. Порядок укла-

дання кредитного договору. Документи, що є необхідними для отримання кредиту. Правовий 

статус бюро кредитних історій. 

 

Тема 12. Правові аспекти банківської таємниці в Україні 

Поняття банківської таємниці та її правове регулювання. Інформація, що становить 

банківську таємницю. Порядок розкриття банківської таємниці. Відповідальність за пору-

шення банківської таємниці. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ. ВЧЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ СТРА-

ХОВОГО ПРАВА  

Тема 13. Правові засади страхування 

Поняття страхування. Ознаки страхування. Форми організації страхових фондів. 

Функції страхування: ризикова, попереджувальна, ощадна, контрольна. Суб'єкти 

страхового права: страховик, страхувальник, застрахований, вигодонабувач, страховий агент, 

страховий брокер. Класифікація страхування. Поняття страхових правовідносин. Місце 

страхового права у системі права України. Страховий випадок. Поняття страхової премії. 

Страховий тариф. Страхове відшкодування. Договір страхування. 

 

Тема 14. Галузі та види страхування 

Поняття галузі страхування. Правові засади майнового страхування. Види майнового 



 

страхування. Особисте страхування. Види особистого страхування. Страхування життя. 

Страхування відповідальності. Поняття співстрахування. Поняття перестрахування. 

 

Тема 15. Державне регулювання страхової справи 

Організація страхової справи. Порядок ліцензування страхової діяльності. Повнова-

ження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг. 

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 банківського права; 

РНД 3 Здобувач здатен застосовувати зразки банківських документів у практичній 

діяльності для вирішення правових питань; 

РНД 4 Здобувач здатен аналізувати конкретні випадки з практики застосування 

банківського законодавства і змодельованих ситуацій; 

РНД 5 Здобувач володіє навичками розв’язувати теоретичні та практичні завдання з 

банківського 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. 

РН14 Здійснювати аналіз юридичної справ у сферах нормотворчої, 

виконавчо-розпорядчої, судової та контрольно-наглядової діяльності. 

РН18 Готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового 

висновку зробленого у різних правових ситуаціях. 

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 І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА БАНКІВСЬКОГО ПРАВА 

Тема 1. Банківське право України як галузь права. Л.1, ПР.1. 

Тема 2. Банківська система України. Л.2, ПР.2. 

Тема 3. Правовий статус Національного банку України. Л.3, ПР.3. 

Тема 4. Правове положення  комерційних банків. Л.4, ПР.4. 



 

Тема 5. Правові засади банківського регулювання та банківського нагляду. Л.5, ПР.5. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА  

БАНКІВСЬКОГО ПРАВА 

Тема 6. Правові засади грошового обігу і розрахунків. Л.6, ПР.6. 

Тема 7. Правові засади фінансового моніторингу. Л.7, ПР.7. 

Тема 8. Правове регулювання готівкових розрахунків. Л.8, ПР.8. 

Тема 9. Правове регулювання безготівкових розрахунків. Л.9, ПР.9. 

Тема 10. Правові засади міжбанківських розрахунків. Л.10, ПР.10. 

Тема 11. Правове регулювання банківського кредитування. Л.11, ПР.11. 

Тема 12. Правові аспекти банківської таємниці в Україні. Л.12, ПР.12. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ. ВЧЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

СТРАХОВОГО ПРАВА 

Тема 13. Правові засади страхування. Л.13, ПР.13. 

Тема 14. Галузі та види страхування. Л.14, ПР.14. 

Тема 15. Державне регулювання страхової справи. 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);  

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

Лекції надають студентам основний теоретичний матеріал з питань банківського права та 

регулювання банківського 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.  

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 можли-

вістю повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дис-

ципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повтор-

ним вивченням дисци-

пліни 
 

9.2 Методи оцінювання 

Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною «Банківське та страхове право»» - 

екзамен. 

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

захист результатів виконання індивідуальних робіт, виступи з доповідями, опитування. 

2. Розподіл балів, які може накопичувати студент при вивченні дисципліни «Банківське та 

страхове право», наведено в таблиці. 

Таблиця   

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною «Банківське та 

страхове право» 

 

Робота на 

практичних 

заняттях 

Поточне тестування 

№ 1 

Поточне тестування 

№ 2 

 

Е
к
за

м
ен

 

 

З
аг

ал
ь
н

а 

су
м

а 

Т. 1. - 15. Т. 1. - 5. Т. 6. – 15. 

25 10 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 

1. 1. Костюченко О.А. Банківське право: підручник.  К.: 

А.С.К., 2011. 624 с. 

2. 2. Банки та банківська  діяльність: збірник офіційних 

текстів законів / поряд.  Ю. І. Руснак.  К.: ЦУЛ, 2012.  

498 с. 

3. 3. Лаврик Г.В. Банківське право: навчаль-

но-методичний посібник.  П.: Укоопспілки «ПУЕТ», 

2016. – 131 с. 

4. 4. Ващенко Ю.В.  Банківське право: навчальний 

посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2006. 

344 с. 

5. Гетманцев Д.О.  Банківське право України: навча-

льний посібник.  Київ: ЦУЛ, 2007.  344 с. 

6. Закон України «Про страхування» від 10.12.2020 р. 
 



 

 

І. СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
 «МІЖНАРОДНЕ СУДОЧИНСТВО» 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни «Міжнародне судочинство» 

Повна офіційна назва закладу вищої освіти Університет банківської справи 

Повна назва структурного підрозділу Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра права і соціально-гуманітарних 

дисциплін 

Розробник Брайченко Сергій Миколайович, кандидат 

юридичних наук, доцент, 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 4 кредити ЄКТС, 

178 годин, з яких 60 годин становить контактна 

робота з викладачем 30 годин лекцій, 30 годин 

практичних занять), 118 годин становить 

самостійна робот, атестація: екзамен. 

Мова викладання Українською мовою 

Викладач Брайченко Сергій Миколайович, кандидат 

юридичних наук, доцент, доцент кафедри права 

і соціально-гуманітарних дисциплін 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни Вибіркова 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 судочинство та міжнародні відносини у сфері захисту прав людини, 

створення теоретичних уявлень про предмет, методи, принципи, галузі, підгалузі, інститути та 

норми міжнародного судового процесу, формування вмінь студентів правильно 

використовувати міжнародно-правові норми у своїй діяльності. 

4. Зміст навчальної дисципліни 



 

Змістовий модуль 1. Загальна частина міжнародного судочинства 

Тема 1.1. Загальна характеристика міжнародного судочинства 

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. Прин-

ципи міжнародного права, закріплені Статутом ООН та Декларацією про принципи міжна-

родного 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 право-

суб’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. Ви-

падки 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 внутрішньодержа-

вного права. Фактори, що зумовлюють необхідність взаємодії внутрішнього і міжнародного 

права. Теорії взаємодії внутрішнього і міжнародного права. Моністична теорія примату на-

ціонального 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 націо-

нальному 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, закріп-

лені 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 класифі-

кації території на види. Поняття державної території. Територіальне верховенство як елемент 

державного суверенітету. Співвідношення територіального верховенства та юрисдикції дер-

жави. Принципи міжнародного права, які фіксують порядок використання території. Склад 

державної території. Сухопутний простір, водна територія держави, повітряний простір дер-

жави та її надра. Поняття та функція державного кордону. Порядок встановлення державних 

кордонів. Поняття і стадії делімітації та демаркації. Класифікація державних кордонів. Су-

хопутні, 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 грома-

дянства. Загальний та винятковий порядки набуття громадянства. Набуття громадянства за 

народженням. Право крові та право ґрунту. Натуралізація. Пожалування громадянства. Інди-

відуальна та колективна оптація. Трансферт. Реінтеграція. Способи припинення громадянст-

ва. 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 громадян-

ство 1997 р. 

Поняття та зміст інституту множинного громадянства. Подвійне громадянство. При-

чини виникнення множинного (подвійного) громадянства. Групи міжнародних договорів, 

спрямовані на врегулювання питань, пов’язаних з множинним громадянством. Поняття без-

громадянства. 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 на-

дання статусу біженця. Обсяг юрисдикції держави перебування над біженцями. Міжнарод-

но-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. Територіа-

льний притулок. Дипломатичний притулок.  

 

Тема 1.6. Відповідальність у міжнародному праві 

Поняття міжнародно-правової відповідальності. Суб’єкти міжнародно-правової від-

повідальності. Суб’єкт міжнародного правопорушення. Суб’єкт міжнародної претензії. Ви-

падки міжнародної відповідальності фізичних та юридичних осіб. Джерела міжнарод-

но-правових норм, що стосуються відповідальності держав та міжнародних організацій. По-

няття підстав міжнародної відповідальності. Юридичні підстави. Фактичні підстави. Форма-

льні (процесуальні) підстави. Поняття, ознаки та склад міжнародного правопорушення. Ос-

новні підходи до класифікації міжнародно-правової відповідальності на види. Порядок реа-

лізації міжнародно-правової відповідальності. Претензія у міжнародному публічному праві та 

порядок її пред’явлення. Обставини, що звільняють від міжнародної відповідальності. Об-

ставини, що виключають виникнення відповідальності. Згода потерпілої сторони. Контрза-

ходи. Самооборона. Форс-мажор. Крайня необхідність. Обставини, що виключають застосу-

вання міжнародної відповідальності. 

 

Тема 1.7. Порядок вирішення спорів у міжнародному праві 

Становлення та розвиток принципу мирного вирішення міжнародних спорів. Конвен-

ція 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. Пе-

реговори як початковий засіб врегулювання відносин між державами. Добрі послуги та по-

середництво: 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, пе-

редбачена Законом України «Про міжнародні договори України». 

Поняття та юридичне значення форми міжнародного договору. Письмова форма до-

говору. 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 до-

говору ad referendum. Остаточне прийняття тексту договору. Форми надання згоди на 

обов’язковість міжнародного договору. Підписання. Обмін документами, ратифікація, за-

твердження. Випадки, коли ратифікація договору є обов’язковою. Правові наслідки міжна-

родного договору.  

Набрання чинності міжнародним договором. Порядок набрання чинності двосторон-

німи та багатосторонніми міжнародними договорами. Реєстрація міжнародних договорів у 

Секретаріаті ООН та інших міжнародних організаціях. Правові наслідки реєстрації міжна-

родного договору. Офіційне опублікування тексту міжнародного договору. Тлумачення 

міжнародного договору, його види та способи. Особливості тлумачення міжнародних дого-

ворів, укладених на різних мовах. Інститут депозитарію у праві міжнародних договорів. Фу-

нкції 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 міжнарод-

ного 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. Дипломати-

чне право міжнародних організацій. Право спеціальних місій. Консульське право. Джерела 

права зовнішніх зносин.  

Органи зовнішніх зносин, їх поняття та функції. Класифікація органів зовнішніх зно-

син. 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 дипломатич-

них представництв. Функції дипломатичного представництва. Штат дипломатичного пред-

ставництва. 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 консуль-

ських 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 кон-

сульської установи. Привілеї та імунітети консульської установи. Особисті привілеї та іму-

нітети працівників консульських установ.  

Поняття та основні напрями діяльності торговельних представництв. Правове регу-

лювання діяльності торговельних представництв. Функції торговельно-економічної місії у 

складі дипломатичного представництва України за кордоном. Підпорядкування торговель-

но-економічних місій України. Керівник торговельно-економічної місії. Штат торговель-

но-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 конфере-

нціях. 

 

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 ро-

зуміння 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 спе-

ціальні права та свободи. Групи міжнародних договорів у сфері захисту прав людини. Уні-

версальні договори про права людини.  

Спеціальні права людини та міжнародно-правові механізми їх захисту. Поняття та 

ознаки національних меншин. Основні права національних меншин. Особливості міжнарод-

но-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 ор-

гани 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 звер-

нення зі скаргою та порядок провадження Європейським судом з прав людини. Порядок ви-

конання рішень Європейського суду з прав людини. 

 

Тема 2.4. Право міжнародної безпеки 

Поняття та предмет права міжнародної безпеки. Комплексний характер права міжна-

родної 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 непо-

дільності 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 роз-

зброєння. 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 звичай-

них 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 міжна-

родного гуманітарного права. Система міжнародного гуманітарного права.  

Початок війни та його правові наслідки. Оголошення війни як юридичний факт. Ін-

ститут держави чи міжнародної організації-покровителя у війні. Держава-субститут. Права та 

обов’язки воюючою держави стосовно дипломатичних агентів, громадян та державної влас-

ності противника. Заборонені засоби та способи ведення війни. Учасники збройного конфлі-

кту. 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 військово-

полонених. Порядок та строки звільнення військовополонених. Захист прав цивільного на-

селення 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 криміналь-

ного права. Заборона агресії. Невідворотність покарання. Незастосування строків давності до 

злочинів проти людяності та військових злочинів. Презумпція невинуватості. Компліментар-

ність 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. Міжна-

родна 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 прибере-

жної держави над іноземними суднами, що перебувають у її внутрішніх морських водах. 

Поняття та порядок визначення ширини територіального моря. Правовий режим те-

риторіального 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 ре-

жим 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 середо-

вища. 

Міжнародно-правові засоби попередження військового та техногенного впливу на 

навколишнє середовище. Міжнародний суд екологічного арбітражу та примирення. Компе-

тенція міжнародного екологічного суду щодо розгляду екологічних спорів. Право на звер-

нення 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 Загальна частина міжнародного судочинства 

Тема 1.1. Загальна характеристика міжнародного судочинства 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 нав-

чальної діяль-

ності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), прак-

тики 

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 можли-

вістю повторного скла-

дання 

не зараховано з мо-

жливістю повтор-

ного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повтор-

ним вивченням дисцип-

ліни 

не зараховано з 

обов’язковим по-

вторним вивченням 

дисципліни 
 

9.2 Методи оцінювання 

Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною «Міжнародне судочинство»» - 

екзамен. 

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

захист результатів виконання індивідуальних робіт, виступи з доповідями, опитування. 

2. Розподіл балів, які може накопичувати студент при вивченні дисципліни «Міжнародне 

судочинство», наведено в таблиці. 

Таблиця   

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною «Міжнародне 

судочинство» 

 

Робота на 

практичних 

заняттях 

Поточне тестування 

№ 1 

Поточне тестування 

№ 2 

 

Е
к
за

м
ен

 

 

З
аг

ал
ь
н

а 

су
м

а 

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  

10.1 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 
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 відно-

сини" / В. Г. Буткевич [та ін.] ; ред. В. Г. Буткевич. 

- К. : Либідь, 2004. - 814 с. 

3. Ильин Ю.Д. Лекции по международному пуб-

личному 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 відно-

сини" / В. Г. Буткевич [и др.] ; ред. В. Г. Буткевич. 

- К. : Либідь, 2002. - 608 с. 

Інформаційні ресурси 

1. http://www.nbuv.gov.ua – Національна бібліо-

тека України ім. В .І. Вернадського 

2. http://www.rada.kiev.ua – Бібліотека Верховної 

Ради України 

3. http://www.scilib.univ.kiev.ua – бібліотека Ки-

ївського національного університету ім. Та-

раса Шевченка  

4. http://www.ukma.kiev.uа – наукова бібліотека 

Національного університету Киє-

во-Могилянська академія  
 


