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Завідуючий

Міжкафедральна комп’ютерно-технічна лабораторія
Тракало Олег Петрович

Завідуючий

Лабораторія по використанню INTERNET та INTERNET систем
Шкільнюк Леся Дмитрівна

Завідуюча

Координатор від факультету
Координатор
Никифорак Михайло Васильович
Мобільний телефон: +38-050-1045870
Робоча адреса: м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2
Робочий телефон: +38(0372) 58-48-05
Заступник
Савчук Сергій Вікторович
Мобільний телефон: +38-050-6758095
Робоча адреса: м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2
Робочий телефон: +38 (0372) 58-47-54

Перелік запропонованих спеціальностей з присвоєнням
ступенів і тривалості навчання за кожною з них
Спеціальність „Правознавство”
• ступінь бакалавра (4 роки навчання),
• ступінь спеціаліста (5 років навчання),
• ступінь магістра (5 років навчання).
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Умови для навчання
Протягом 2004 року умови для навчання студентів на юридичному факультеті докорінно
помінялися. Так, аудиторні площі зросли за цей час з 950 до 1800 квадратних метрів. На
факультеті є 3 лекційних та 12 семінарських аудиторій, кодифікаційна та криміналістична
лабораторії, комп’ютерний клас, інтернетцентр, студентська юридична клініка, центр студентського
наукового товариства.
На факультеті функціонує 6 повністю укомплектованих професорсько-викладацьким складом
кафедр: кафедра теорії та історії держави і права; кафедра конституційного, адміністративного і
фінансового права; кафедра цивільного права; кафедра кримінального права і криміналістики;
кафедра міжнародного права; кафедра правосуддя. Чотири із названих кафедр очолюють доктори
наук. На кожній із кафедр створено спеціалізовані науково-навчальні бібліотеки для викладачів та
студентів, які навчаються по даній спеціалізації. У навчальному процесі задіяно понад 30
комп’ютерів. Останніми роками все ширше задіюються до навчального процесу комп’ютерні
проектори.

Опис основних методів та форм викладання, навчання і
способів оцінювання студентів, що використовуються на
факультеті
Навчальний процес на юридичному факультеті здійснюється у таких формах, як навчальні заняття,
виконання індивідуальних завдань, самостійна робота студентів, практична підготовка та
контрольні заходи.
Основні види навчальних занять:
• Лекція є елементом курсу лекцій, який охоплює основний теоретичний матеріал навчальної
дисципліни. Тематика курсу лекцій визначається робочою навчальною програмою. Перед
початком відповідного семестру лектори подають на кафедри складені ними конспекти
лекцій та контрольні завдання для проведення підсумкового контролю, передбаченого
навчальним планом.
• Практичне заняття є формою навчального заняття, при якій викладач організує детальний
розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формулює
вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентом
відповідно сформульованих завдань. Практичні заняття проводяться в аудиторіях,
оснащених необхідними технічними засобами навчання, обчислювальною технікою тощо.
• Семінарське заняття – форма навчального заняття, при якій викладач організовує
дискусію навколо попередньо визначених тем, до котрих студенти готують тези виступів на
підставі індивідуально виконаних завдань. Викладач оцінює підготовлені студентами
реферати, їх виступи, активність у дискусії, уміння формулювати і відстоювати свою
позицію тощо.
• Індивідуальне заняття проводиться з певними студентами за окремим графіком з метою
підвищення рівня їх підготовки та розкриття індивідуальних творчих здібностей.
• Консультація – це форма навчального заняття, при якій студент отримує відповіді від
викладача на конкретні запитання або пояснення певних теоретичних положень чи аспектів
їх практичного застосування.
Індивідуальні завдання виконуються студентом самостійно при консультуванні викладачем:
• Курсові роботи виконуються з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань,
одержаних студентами за час навчання та їх застосування до комплексного вирішення
конкретного фахового завдання.
• Бакалаврські, дипломні та магістерські роботи виконуються на завершальному етапі
навчання студентів і передбачають систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і
практичних знань зі спеціальності та застосування їх при вирішенні конкретних наукових
завдань, розвиток навичок самостійної роботи та оволодіння методикою дослідження.
Керівниками дипломних (кваліфікаційних) робіт призначаються професори та доценти. Студенту
надається право обирати тему дипломної роботи або запропонувати свою з обґрунтуванням
доцільності її розробки.
Самостійна робота студентів є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час,
вільний від обов’язкових навчальних занять. Вона забезпечується системою навчальнометодичних засобів, передбачених для вивчення конкретної навчальної дисципліни.
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Практична підготовка студентів має на меті набуття студентом професійних навичок і вмінь.
Вона проводиться в умовах професійної діяльності під організаційно-методичним керівництвом
викладача юридичного факультету та спеціаліста з даного фаху. Програма практичної підготовки
та терміни її проведення визначається навчальним планом.
Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль. Поточний контроль
здійснюється під час проведення практичних і семінарських занять і має на меті перевірку рівня
підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Підсумковий контроль проводиться з
метою оцінки результатів навчання на певному освітньому (кваліфікаційному) рівні (державна
атестація студентів) або на окремих його завершальних етапах (семестровий контроль).
Семестровий контроль проводиться у формах семестрового екзамену або заліку з конкретної
навчальної дисципліни в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою, і в
терміни, встановлені навчальним планом.
Семестровий екзамен є формою підсумкового контролю засвоєння студентом теоретичного та
практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни за семестр.
Семестровий залік є формою підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентом
навчального матеріалу виключно на підставі результатів виконання ним певних видів робіт на
практичних і семінарських заняттях.
Екзамени складаються студентами в період екзаменаційних сесій, передбачених навчальним
планом; проводяться згідно з розкладом, який доводиться до відома викладачів і студентів не
пізніше, як за місяць до початку сесії.
Результати складання екзаменів оцінюються за чотирибальною шкалою („відмінно”, „добре”,
„задовільно”, „незадовільно”), а заліків – за двобальною шкалою („зараховано”, „незараховано”) і
вносяться в екзаменаційну відомість, залікову книжку, навчальну картку студента.

12

Структура спеціальності (ступеня)
Спеціальність „Правознавство”
Дана спеціальність створена з метою підготовки студента до виконання певної роботи у правовій
сфері соціальних послуг. Випускники факультету володіють фундаментальними і спеціальними
юридичними знаннями, переконані у верховенстві права і необхідності додержання законності,
кваліфіковано оперують юридичним інструментарієм.
Програма підготовки студента-правника охоплює як теоретико-методологічні, так і практикоприкладні курси.
Спеціальність „Правознавство” включає в себе вивчення:
• 195,87 кредитів обов’язкових курсів та 36 кредитів, відведених одній з спеціалізацій (рівень
„бакалавр”).
• 203,37 кредитів обов’язкових курсів та 56 кредитів спеціалізацій (рівень ”спеціаліст”).
• 195,55 кредитів обов’язкових курсів та 54 кредити спеціалізацій (рівень „магістр”).

Структура спеціальності
00
01
02
03
04
05
06

Відсутня спеціалізація
Магістри
Державно-правова спеціалізація
Цивільно-правова спеціалізація
Кримінально-правова спеціалізація
Міжнародно-правова спеціалізація
Судова спеціалізація
Назва дисципліни

1 курс, 1 семестр
Основи римського цивільного права
Теорія держави і права
Історія держави і права України
Історія держави і права зарубіжних країн
Судові і правоохоронні органи
Конституційне право України
Латинська мова
Іноземна мова
Інформатика
Фізичне виховання
Фізичне виховання*
1 курс, 2 семестр
Логіка (загальна і юридична)
Конституційне право України
Теорія держави і права
Історія держави і права України
Історія держави і права зарубіжних країн
Культурологія
Українська мова (за професійним
спрямуванням)
Іноземна мова
Латинська мова
Юридична деонтологія
Фізичне виховання
Фізичне виховання*
2 курс, 1 семестр
Філософія

5.99 – 5.106
5.01 – 5.12; 5.63 – 5.71
5.13 – 5.24; 5.72 – 5.80
5.25 – 5.36; 5.81 – 5.89
5.37 – 5.48; 5.90 – 5.98
5.49 – 5.60
Шифр
дисципліни

О/В

Години

Кредити

6.060101/00/3.02
6.060101/00/2.03
6.060101/00/2.04
6.060101/00/2.05
6.060101/00/2.01
6.060101/00/2.07
6.060101/00/3.03
6.060101/00/1.07
6.060101/00/2.08
6.060101/00/1.08
6.060101/00/1.08

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Разом

135
135
108
108
108
148
54
81
81
54
54*
1012

3,75
3,75
3
3
3
4,11
1,5
2,25
2,25
1,5
1,5
28,11

6.060101/00/2.02
6.060101/00/2.07
6.060101/00/2.03
6.060101/00/2.04
6.060101/00/2.05
6.060101/00/1.02

O
O
O
O
O
O

81
149
135
108
108
54

2,25
4,14
3,75
3
3
1,5

6.060101/00/1.06

O

54

1,5

6.060101/00/1.07
6.060101/00/3.03
6.060101/00/2.06
6.060101/00/1.08
6.060101/00/1.08

O
O
O
O
O
Разом

54
54
54
54
54*
905

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
25,13

6.060101/00/1.03

O

81

2,25
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Державне право зарубіжних країн
Державно-процесуальне право
Історія вчень про державу і право
Фінансове право
Цивільне право
Адміністративне право
Кримінальне право
Іноземна мова
Основи екології
Фізичне виховання

Шифр
дисципліни
6.060101/00/2.13
6.060101/00/4.01
6.060101/00/2.19
6.060101/00/2.10
6.060101/00/2.11
6.060101/00/2.09
6.060101/00/2.12
6.060101/00/1.07
6.060101/00/4.08
6.060101/00/1.08

2 курс, 2 семестр
Адміністративне право
Фінансове право
Цивільне право
Кримінальне право
Іноземна мова
Патентознавство
Етика(загальна і юридична)
Правова статистика
Адвокатура України
Фізичне виховання

Назва дисципліни

3 курс, 1 семестр
Земельне право
Право соціального захисту
Екологічне право
Криміналістика
Цивільне право
Кримінальне право
Трудове право
Психологія (загальна і юридична)
Релігієзнавство
Житлове право України
Транспортне право
Страхове право
Судові експертизи
Призначення покарання
Проблеми звільнення від кримінальної
відповідальності та покарання
Міжнародно-правовий механізм захисту прав
людини
Міжнародне кримінальне право
Державне управління в зарубіжних країнах
Захист прав особи в цивільному судочинстві
Окреме провадження в цивільному судочинстві
Судове представництво
Дія норм податкового права в часі, просторі та
за колом осіб
Загальновизнані права людини
Аграрне право
Фізичне виховання
3 курс, 2 семестр
Цивільне право
Кримінальне право
Трудове право
Криміналістика

О/В

Години

Кредити

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Разом

108
135
81
108
120
120
108
81
34
54
1030

3
3,75
2,25
3
3,33
3,33
3
2,25
0,94
1,5
28,61

6.060101/00/2.09
6.060101/00/2.10
6.060101/00/2.17
6.060101/00/2.12
6.060101/00/1.07
6.060101/00/4.06
6.060101/00/3.04
6.060101/00/3.05
6.060101/00/3.06
6.060101/00/1.08

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Разом

123
108
120
108
54
81
81
81
81
54
891

3,42
3
3,33
3
1,5
2,25
2,25
2,25
2,25
1,5
24,75

6.060101/00/3.01
6.060101/00/3.07
6.060101/00/2.14
6.060101/00/2.16
6.060101/00/2.17
6.060101/00/2.12
6.060101/00/2.15
6.060101/00/1.10
6.060101/00/1.01
6.060101/03/5.13
6.060101/03/5.14
6.060101/03/5.15
6.060101/04/5.25
6.060101/04/5.26

O
O
O
O
O
O
O
O
O
В
В
В
В
В

108
108
135
81
120
108
108
54
54
54
54
54
54
54

3
3
3,75
2,25
3,33
3
3
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

6.060101/04/5.27

В

54

1,5

6.060101/05/5.37

В

54

1,5

6.060101/05/5.38
6.060101/05/5.39
6.060101/06/5.49
6.060101/06/5.50
6.060101/06/5.51

В
В
В
В
В

54
54
54
54
54

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

6.060101/02/5.01

В

54

1,5

6.060101/02/5.05
6.060101/02/5.03
6.060101/00/1.08

В
В
O
Разом

54
54
54
1038

1,5
1,5
1,5
28,83

6.060101/00/2.11
6.060101/00/2.12
6.060101/00/2.15
6.060101/00/2.16

O
O
O
O

126
108
108
108

3,5
3
3
3
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Назва дисципліни
Економічна теорія
Складання процесуальних документів з
адміністративних справ
Культурологія
Правове регулювання інтелектуальної власності
Правове регулювання способів забезпечення
виконання договірних зобов’язань
Правове регулювання ринку праці
Організація розслідування злочинів
Злочини проти правосуддя
Кримінально-виконавче право
Міжнародне гуманітарне право
Міжнародне митне право
Основні інститути цивільного права зарубіжних
країн
Міжнародний цивільний процес
Окреме провадження в кримінальному
судочинстві
Ювенальна юстиція
Правове регулювання діяльності політичних
партій
Інформаційне право
Презумпція в податковому праві
Фізичне виховання
4 курс, 1 семестр
Кримінологія
Міжнародне право
Основи екології
Судова медицина та психіатрія
Політологія
Цивільний процес
Кримінальний процес
Українська мова (за професійним
спрямуванням)
Основи соціального страхування
Правове регулювання відносин, не пов’язаних з
майновими
Деліктні зобов’язання
Проблеми протидії злочинності
Причинний зв’язок у кримінальному праві
України
Оперативно-розшукова діяльність
Право внутрішнього ринку ЄС
Європейське корпоративне право
Право міжнародних договорів
Муніципальне право
Банківське право
Правові засади управління земельними
ресурсами
Фізичне виховання
4 курс, 2 семестр
Господарське право
Цивільний процес
Кримінальний процес
Складання процесуальних документів з
цивільних справ
Складання процесуальних документів з

Шифр
дисципліни
6.060101/00/1.04

О/В

Години

Кредити

O

81

2,25

6.060101/00/4.03

O

54

1,5

6.060101/00/1.02
6.060101/03/5.16

O
В

54
54

1,5
1,5

6.060101/03/5.17

В

54

1,5

6.060101/03/5.18
6.060101/04/5.28
6.060101/04/5.29
6.060101/04/5.30
6.060101/05/5.40
6.060101/05/5.41

В
В
В
В
В
В

54
54
54
54
54
54

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

6.060101/05/5.42

В

54

1,5

6.060101/06/5.52

В

54

1,5

6.060101/06/5.53

В

54

1,5

6.060101/06/5.54

В

54

1,5

6.060101/02/5.02

В

54

1,5

6.060101/02/5.06
6.060101/02/5.04
6.060101/00/1.08

В
В
О
Разом

54
54
54
855

1,5
1,5
1,5
23,75

6.060101/00/3.09
6.060101/00/2.20
6.060101/00/4.08
6.060101/00/4.02
6.060101/00/1.05
6.060101/00/2.17
6.060101/00/2.18

O
O
O
O
O
O
O

108
179
27
81
81
135
108

3
4,97
0,75
2,25
2,25
3,75
3

6.060101/00/1.06

O

54

1,5

6.060101/03/5.19

В

54

1,5

6.060101/03/5.20

В

54

1,5

6.060101/03/5.21
6.060101/04/5.31

В
В

54
54

1,5
1,5

6.060101/04/5.32

В

54

1,5

6.060101/04/5.33
6.060101/05/5.43
6.060101/05/5.44
6.060101/05/5.45
6.060101/02/5.07
6.060101/02/5.09

В
В
В
В
В
В

54
54
54
54
54
54

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

6.060101/02/5.08

В

54

1,5

6.060101/00/1.08

O
Разом

54
989

1,5
27,47

6.060101/00/4.07
6.060101/00/2.17
6.060101/00/2.18

O
O
O

135
135
135

3,75
3,75
3,75

6.060101/00/4.05

O

81

2,25

6.060101/00/4.04

O

81

2,25

15
Назва дисципліни
кримінальних справ
Соціологія (загальна і юридична)
Міжнародне приватне право
Цивільна оборона, безпека життєдіяльності
Парламентаризм в Україні
Державне регулювання економіки
Правове регулювання усунення міжнародного
подвійного оподаткування
Правове регулювання інвестиційної діяльності в
Україні
Медичне право
Правовий статус фізичної особи за цивільним
законодавством
Методика розслідування злочинів проти
власності
Методика розслідування злочинів у сфері
господарської діяльності
Кримінальна віктимологія
Кримінальне право зарубіжних країн
Міжнародно-правові питання громадянства
Міжнародне економічне право

Шифр
дисципліни

О/В

6.060101/00/1.09
6.060101/00/3.08
6.060101/00/2.21
6.060101/02/5.10
6.060101/02/5.11

O
O
O
В
В

54
179
54
54
54

1,5
4,97
1,5
1,5
1,5

6.060101/02/5.12

В

54

1,5

6.060101/03/5.22

В

54

1,5

6.060101/03/5.23

В

54

1,5

6.060101/03/5.24

В

54

1,5

6.060101/04/5.34

В

54

1,5

6.060101/04/5.35

В

54

1,5

6.060101/04/5.36
6.060101/05/5.46
6.060101/05/5.47
6.060101/05/5.48

В
В
В
В
Разом

54
54
54
54
998

1,5
1,5
1,5
1,5
27,72

О
О
В
В
В
В
В
В
В
В
В
Разом

135
135
81
81
81
81
81
81
81
81
81
999

3,75
3,75
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
27,75

О
О
В
В
В
В
В
В
В
В
В
Разом

135
135
81
81
81
81
81
81
81
81
81
999

3,75
3,75
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
27,75

О
О
В
В
В

135
135
81
81
81

3,75
3,75
2,25
2,25
2,25

В

81

2,25

В
В

81
81

2,25
2,25

5 курс, 1 семестр (державно-правова спеціалізація)
Філософія права
7.060101/00/5.61
Право ЄС
7.060101/00/5.62
Правова держава
7.060101/02/5.63
Державний контроль
7.060101/02/5.64
Митне право
7.060101/02/5.65
Державна служба
7.060101/02/5.66
Теорія управління
7.060101/02/5.67
Валютне право
7.060101/02/5.68
Теорія компетенції
7.060101/02/5.69
Демократія: теорія і практика
7.060101/02/5.70
Юридичний механізм захисту прав людини
7.060101/02/5.71
5 курс, 1 семестр (цивільно-правова спеціалізація)
Філософія права
7.060101/00/5.61
Право ЄС
7.060101/00/5.62
Правове регулювання ринку нерухомості
7.060101/03/5.72
Актуальні проблеми цивільного права
7.060101/03/5.73
Актуальні проблеми трудового права
7.060101/03/5.74
Теоретико-правові проблеми відносин власності 7.060101/03/5.75
Спадкове право
7.060101/03/5.76
Правовий режим майна членів сім’ї
7.060101/03/5.77
Корпоративне право
7.060101/03/5.78
Правовий режим майна вексельного обігу
7.060101/03/5.79
Теоретико-правові проблеми юридичної особи
7.060101/03/5.80
5 курс, 1 семестр (кримінально-правова спеціалізація)
Філософія права
7.060101/00/5.61
Право ЄС
7.060101/00/5.62
Організована злочинність
7.060101/04/5.81
Огляд місця події
7.060101/04/5.82
Теорія кваліфікації злочинів
7.060101/04/5.83
Злочини проти основ національної безпеки
7.060101/04/5.84
України
Методика розслідування злочинів проти особи
7.060101/04/5.85
Прокурорський нагляд
7.060101/04/5.86

Години

Кредити

16
Назва дисципліни
Відповідальність за злочини в сфері службової
діяльності
Методика розслідування окремих видів злочинів
Теорія причин злочинності

Шифр
дисципліни

О/В

7.060101/04/5.87

В

81

2,25

7.060101/04/5.88
7.060101/04/5.89

В
В
Разом

81
81
999

2,25
2,25
27,75

О
О
В
В

135
135
81
81

3,75
3,75
2,25
2,25

В

81

2,25

В
В
В
В
В

81
81
81
81
81

2,25
2,25
2,25
2,25
2,25

В

81

2,25

Разом

999

27,75

О
В

135
81

3,75
2,25

В

81

2,25

В

81

2,25

В

81

2,25

В

81

2,25

В

81

2,25

В

81

2,25

В

81

2,25

Разом

783

15,75

5 курс, 1 семестр (міжнародно-правова спеціалізація)
Філософія права
7.060101/00/5.61
Право ЄС
7.060101/00/5.62
Порівняльне правознавство
7.060101/05/5.90
Адвокатура в правових системах світу
7.060101/05/5.91
Правове регулювання міжнародних трудових
7.060101/05/5.92
відносин
Місцеве управління в зарубіжних країнах
7.060101/05/5.93
Міжнародне авторське право
7.060101/05/5.94
Порівняльне конституційне право
7.060101/05/5.95
Міжнародний комерційний арбітраж
7.060101/05/5.96
Дипломатичний протокол і етикет
7.060101/05/5.97
Міжнародне співробітництво у боротьбі зі
7.060101/05/5.98
злочинністю
5 курс, 1 семестр (магістри)
Філософія права
Методологія юридичної науки
Методика викладання юридичних дисциплін у
вищій школі
Юридична конфліктологія
Демократія: теорія, історія, сучасність
Педагогіка та психологія вищої школи
Альтернативи кримінального переслідування в
сучасному праві
Теоретико-методологічні проблеми тлумачення
в праві
Теоретико-методологічні проблеми
державознавства

8.060101/00/5.61
8.060101/01/5.99
8.060101/01/5.10
0
8.060101/01/5.10
1
8.060101/01/5.10
2
8.060101/01/5.10
3
8.060101/01/5.10
4
8.060101/01/5.10
5
8.060101/01/5.10
6

Години

Кредити
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Дисципліни
Кафедра теорії та історії держави і права
Теорія держави і права
Шифр дисципліни – 6.060101/00/2.03
Курс – 1; семестр – 1, 2; всього годин – 270; на тиждень – 4 год. (л/с); 7, 5 кредиту.
Обов’язкова
Мета курсу: дати студентам знання з питань, що мають найбільш загальне, провідне для інших
правових наук значення.
Для її досягнення вивчаються основні юридичні поняття, категорії та їх ознаки та найбільш загальні
закономірності виникнення, розвитку і функціонування держави і права.
На основі отриманих теоретичних знань виробити в студентів уміння використовувати знання щодо
основних юридичних понять і категорій, загальних закономірностей виникнення, розвитку і
функціонування держави і права при вивченні галузевих юридичних наук та при аналізі державноправових явищ.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Алексеев С.С. Право: азбука – теория – философия: опыт комплексного исследования. –
М.: Статут, 1999. – 712 с.
2. Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. Учебник для юридических вузов и
факультетов. – М.: Издательская группа НОРМА – ИНФРА, 1999. – 552 с.
3. Общая теория государства и права. Академический курс в 3-х томах. Изд. 2-е, перераб. и
доп. Отв. ред. проф. М.Н. Марченко. Том 2. – М.: ИКД Зерцало-М, 2001. – 528 с.
4. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. Видання 5-те, зі змінами.
Навчальний посібник. – К.: Атака. – 2001. – 176 с.
5. Скакун О.Ф. Теорія держави і права. – Харків: Консум, 2001. – 656 с.
Викладацький склад: Козловський Антон Антонович – доктор юридичних наук, професор.
Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні консультації, колоквіуми,
дискусії.
Оцінювання: екзамен письмовий за результатами семестру.

Історія держави і права України
Шифр дисципліни – 6.060101/00/2.04
Курс – 1; семестр – 1, 2; всього годин – 216; на тиждень – 3 год. (л /с); 6 кредитів.
Обов’язкова
Мета курсу: дати студентам знання про основні етапи становлення та розвитку української
державності, права, суспільної організації, органів влади та управління у розрізі історичних подій
що відбувалися на території сучасної Української держави.
Для її досягнення вивчаються основні наукові проблеми історії держави і права України, її
історіографія; предмет і завдання курсу Історія держави і права України, його зв’язок з
гуманітарними, соціально-економічними та загальноюридичними дисциплінами; засади еволюції
суспільного ладу на різних етапах розвитку української державності; засади функціонування
системи органів влади і управління, суду в Україні з часу найдавніших державних утворень і до
наших днів; джерела та основні риси права України на всіх етапах історичного розвитку; історія
боротьби українського народу за утворення (відродження) своєї держави; історія кодифікації права
України та наслідки кодифікаційних процесів у ході формування різних правових систем в Україні.
На основі отриманих теоретичних знань виробити в студентів уміння використовувати історичний
досвід української держави і права у практичній діяльності з відстоювання права українського
народу на створення власної демократичної правової держави; користуючись науковими методами
пізнання, аналізувати правові акти, закони, джерела права у цілому; на основі історико-правових
знань самостійно прогнозувати суспільно-політичне життя в Україні; на основі знання законів та
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правових актів минулого підвищувати правову культуру, розуміти значення державно-правових
інститутів у житті суспільства.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Історія держави та права України. Курс лекцій / За ред. В.Д. Гончаренка. – К.: Юрінком
Інтер, 1995.
2. Історія українського права / За ред. О. О. Шевченка. – К.: Юрінком Інтер, 2001.
3. Кульчицький В.С., Настюк М.І, Тищик Б.Й. Історія держави і права України.– Львів: Світ,
1996.
4. Хрестоматія з історії держави і права України / За ред. О.О. Шевченка. – К.: Юрінком Інтер,
1996.
5. Хрестоматія з історії держави і права України: У 2-х т. / Укладачі: В.Д. Гончаренко, А.Й.
Рогожин, О.Д. Святоцький – К.: Юрінком Інтер, 1997.
Викладацький склад: Меленко Сергій Гаврилович – кандидат юридичних наук, доцент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні консультації, колоквіуми,
дискусії.
Оцінювання: 1 семестр – усний залік; 2 семестр – усний іспит.

Історія вчень про державу і право
Шифр дисципліни – 6.060101/00/2.19
Курс – 2; семестр – 3; всього годин – 81; на тиждень – 2 год. (л/с); 2, 25 кредиту.
Обов’язкова
Мета курсу: дати студентам теоретично обґрунтовані та концептуально виважені знання людства
про державу і право в їх історичному розвитку.
Для її досягнення вивчаються причини, напрямки та тенденції розвитку політико-правової думки в
різні епохи і періоди історії людства.
На основі отриманих знань з історії найвпливовіших концепцій держави і права допомогти
формуванню теоретичного мислення та історичної свідомості студента-правника, уміння оцінювати
правові доктрини.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Демиденко Г.Г. Історія вчень про право і державу: Курс лекцій. – Харків: Факт, 2001. – 384 с.
2. История политических и правовых учений. Учебник / Под ред. В.С.Нерсесянца. – М.:
Норма, 2003. – 944 с.
3. История политических и правовых учений. Учебник / Под ред. О.Э.Лейста. – М.: Зерцало-М,
2001. – 688 с.
4. Крестовская Н.Н., Цвиркун А.Ф. История политических и правовых учений: Курс лекций. –
Харьков: Одиссей, 2002. – 448 с.
5. Шульженко Ф.П., Андрусяк Т.Г. Історія політичних і правових вчень: Навч. посіб. – К.:
Юрінком Інтер, 2002. – 304 с.
Викладацький склад: Савчук Сергій Вікторович – кандидат юридичних наук, доцент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, групові семінари, індивідуальні консультації,
дискусії.
Оцінювання: іспит.

Логіка (загальна і юридична)
Шифр дисципліни – 6.060101/00/2.02
Курс – 1; семестр – 2; всього годин – 81; на тиждень – 2 год. (л/с); 2, 25 кредиту.
Обов’язкова
Мета курсу: дати студентам знання про основні закономірності, форми та правила логічного
мислення, яке є необхідним підґрунтям до набуття ними навичок формування юридичних
конструкцій, підвищення у студентів загального рівня культури міркування.
Для її досягнення вивчаються базисні знання з основ формальної логіки, зокрема щодо форм
мислення (поняття, судження, умовиводу) та основні правила логічної побудови аргументації.
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На основні отриманих теоретичних знань та практичних умінь виробити в студентів уміння
використовувати знання щодо форм і закономірностей правильного мислення на практиці з метою
отримання необхідних у подальшій професійній діяльності навичок, ведення послідовної і
результативної дискусії при здійсненні захисту та обвинувачення у судовому процесі.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Жеребкін В.Є. Логіка. – Харків: Основа, 1995. – 260 с.
2. Хоменко І.В. Логіка – юристам. – К.: Четверта хвиля, 1997. – 391 с.
3. Конверський А.Є. Логіка. – К.: Четверта хвиля, 1998. – 271 с.
4. Кириллов В.И., Старченко А.А. Логика. – Москва: Юристъ, 1998. – 256 с.
5. Черданцев А.Ф. Логико-языковые феномены в праве, юридической науке и практике. –
Екатеринбург: Наука, 1993. – 192 с.
Викладацький склад: Місевич Сергій Васильович – асистент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, розв’язування логічних задач,
індивідуальні консультації, дискусії.
Оцінювання: залік письмовий.

Юридична деонтологія
Шифр дисципліни – 6.060101/00/2.06
Курс – 1; семестр – 2; всього годин – 54; на тиждень – 1 год. (л); 1, 5 кредиту.
Обов’язкова
Мета курсу: дати студентам знання про природу і сутність юридичної професії, ознайомити з
особливостями сфери здійснення юридичної діяльності, охарактеризувати всебічно особу юриста,
зміцнити світоглядну та громадянську позицію майбутніх правозахисників.
Для її досягнення вивчаються характерні риси практичної діяльності юристів за окремими
напрямками спеціалізації юридичної роботи, існуюча система юридичної освіти і система наукових
юридичних установ, робиться звернення до практичного досвіду юристів зарубіжних країн.
На основі отриманих теоретичних знань виробити в студентів уміння до психологічно важкої,
самостійної напруженої та відповідальної роботи на користь суспільства та держави.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Гусарєв С. Д., Карпов О. М. Юридична деонтологія: Навч. Посібник. – К.: Атіка, 1998. – 156с.
2. Сливка С. С. Правнича деонтологія. Підручник. – К.: Атіка, 1999. – 336 с.
3. Гусарєв С. Д., Тихомиров О. Д. Юридична деонтологія. – К.: ВІРА – Р, 1999.– 506 с.
4. Сливка С. Юридична деонтологія. Підручник. – К.: Атіка, 2003. – 320 с.
Викладацький склад: Іванюк Руслан Васильович – асистент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, розв’язування логічних задач,
індивідуальні консультації, дискусії.
Оцінювання: іспит усний.

Етика (загальна і юридична)
Шифр дисципліни – 6.060101/00/3.04
Курс – 2; семестр – 4; всього годин – 81; на тиждень – 2 год (л); 2, 25 кредиту.
Обов’язкова
Мета курсу: Допомогти студентам-юристам в оволодінні знаннями про моральну сутність
юридичної професії, зрозуміти особливості моральних стосунків у сфері юридичної діяльності,
моральні вимоги до особистості юриста, а також привернути увагу юристів-практиків до морального
змісту їх професійної діяльності.
Для її досягнення вивчаються основні проблеми юридичної етики юриста в умовах підвищення ролі
та авторитету юридичної професії, аналізуються питання єдності та відмінності моралі і права у
регулюванні життєдіяльності суспільства і людини, моральний сенс юридичної професії.
На основі отриманих теоретичних знань виробити уміння здійснювати студентами самотестування і
критичну самооцінку власних моральних спрямувань.

20
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Гребеньков Г. В., Фіолевський Д. П. Юридична етика: Навч. пос. – К: Алерта, 2004. – 209 с.
2. Лозовой В. О., Петришин О. В. Професійна етика юриста. Харків: Право, 2004. – 176 с.
3. Поорубов Н. И. Юридическая этика: Учеб. Пособие. – Мн.: Выш. шк., 2003.– 352 с.
4. Кобликов А. С. Юридическая этика: Учебник для вузов. – М.: Издательство НОРМА, 2003. –
176 с.
5. Кони А. Ф. Собрание сочинений. – Т. 4. М.: Вече, 1987. – 536 с.
Викладацький склад: Іванюк Руслан Васильович – асистент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, розв’язування логічних задач, індивідуальні
консультації, дискусії.
Оцінювання: залік усний.

Соціологія (загальна і юридична)
Шифр дисципліни – 6.060101/00/1.09
Курс – 4; семестр – 8; всього годин – 54; на тиждень – 2 год; (л/с); 1, 5 кредиту.
Обов’язкова
Мета курсу: дати студентам знання про соціальні закони і закономірності утвердження,
функціонування і розвитку права, шляхи, форми і методи (механізм) їх реалізації у поведінці та
діяльності особистості, соціальних груп, інститутів, організацій та суспільства в цілому; надати
ефективну практичну допомогу в оволодінні студентами-правниками теоретичної частини соціології
права, а також сприяти виробки у них умінь, навичок та готовності у своїй практичній діяльності
застосовувати її положення і рекомендації.
Для досягнення поставленої мети вивчаються теоретико-методологічні засади соціології; історія
формування і розвитку соціолого-юридичного підходу до вивчення права; правотворча і
правозастосовча соціологія; правова і неправова поведінка особистості; роль права у
попередженні і розв’язанні соціальних конфліктів.
На основі отриманих знань виробити у студентів уміння проводити соціологічний аналіз розвитку
правової сфери сучасного суспільства та держави, ефективно вирішувати специфічні завдання
свого професійного призначення.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Гревцов Ю.И. Социология права. Курс лекций. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. –
312 с.
2. Кудрявцев В.Н., Казимирчук В.П. Современная социология права: Учебник.– М.: Юрист,
1995. – 297с.
3. Савчук С.В. Юридична соціологія: предмет та місце в системі юридичних наук. – Чернівці:
Рута, 2003. – 240 с.
4. Соціологія права: Підручник / За ред. Н.П.Осипової. – К.: Ін Юре, 2003. – 276 с.
5. Юридическая социология. Учебник для вузов / Отв. ред. В.А. Глазырин. – М.: НОРМА
(Издательская группа НОРМА-ИНФРА⋅М), 2000. – 368 с.
Викладацький склад: Іванюк Руслан Васильович – асистент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, індивідуальні консультації, дискусії.
Оцінювання: іспит письмовий.

Філософія права
Шифр дисципліни – 7.060101/00/5.61
Курс – 5; семестр – 9; всього годин – 189; на тиждень – 3 год. (л /с); 5, 25 кредиту.
Обов’язкова
Мета курсу: дати студентам розуміння основних характеристик і властивостей фундаментальної
природи і структури права як першооснови формування і функціонування законотворчого процесу.
Обґрунтувати принципову відмінність в результуючих критеріях юридичної освіти між простим
законознавством і розуміючим правознавством.
Для її досягнення вивчаються, по-перше, усвідомлення специфіки підходу до розуміння правових
проблем у філософії права як науці, по-друге, досліджуються основні елементи структури
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філософії права як відображення фундаментальної структури самого права, по-третє, аналізується
специфіка основних світових напрямів у формуванні і розвитку сучасних концепцій філософії права
як загальнотеоретичному виразі національно-правових систем законотворення і юридичної
практики.
На основі отриманих філософсько-теоретичних знань виробити у студентів уміння використовувати
при аналізі конкретних законотворчих, державно-політичних, цивільно-правових, кримінальноправових проблем фундаментальні принципи філософсько-правового характеру як гносеологічнометодологічне та морально-етичне підґрунтя формування і розвитку правотворчого та практикоюридичного процесу.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Бачинін В.А., Панов М.І. Філософія права: Підручник для юрид. спец-тей вищих навч.
закладів освіти. – К.: Ін Юре, 2002.
2. Козловський А.А. Філософія права: Навчально-методичний посібник. – Чернівці: Рута, 2003.
3. Петрова Л.В. Нариси з філософії права. Навчальний посібник. – Харків: Фоліо, 1995.
4. Філософія права: Навчальний посібник / За ред. М.В.Костицького, Б.Ф.Чміля. – К.: Юрінком
Інтер, 2000.
5. Філософія права: Навчальний посібник / За ред. поф. О.Г.Данільяна. – К.: Юрінком Інтер,
2002.
Викладацький склад: Козловський Антон Антонович – доктор юридичних наук, професор; Савчук
Сергій Вікторович – кандидат юридичних наук, доцент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні консультації, дискусії.
Оцінювання: усний іспит.

Теоретико-методологічні проблеми тлумачення у праві
Шифр дисципліни – 8.060101/01/5.105
Курс – 5; семестр – 9; всього годин – 54; на тиждень – 2 год; (л/с); 1, 5 кредиту.
Вибіркова
Мета курсу: дати студентам знання про процес та результати з’ясування і роз’яснення змісту
правових норм.
Для досягнення поставленої мети аналізуються теоретико-прикладні проблеми тлумачення як
правового явища, визначається його юридична природа, змістовний і функціональний обсяг,
класифікуються і впорядковуються засоби і види тлумачення, розробляються практичні
рекомендації щодо вдосконалення чинного законодавства.
На основі отриманих знань виробити у студентів уміння правильно та обґрунтовано витлумачувати
норми права як засновок їх ефективної реалізації.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Власов Ю.Л. Проблеми тлумачення норм права. – К.: Ін-т держави і права ім..
В.М.Корецького НАН України, 2001. – 180 с.
2. Спасов Б.П. Закон и его толкование. – М., 1986. – 143 с.
3. Тодика Ю.М. Тлумачення Конституції і законів України: теорія та практика: Монографія. –
Харків: Факт, 2001. – 328 с.
4. Черданцев А.Ф. Толкование права и договора. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 381 с.
5. Элькинд П.С. Толкование и применение уголовно-процессуального права. – М., 1967. –
192с.
Викладацький склад: Савчук Сергій Вікторович – кандидат юридичних наук, доцент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, індивідуальні консультації, дискусії.
Оцінювання: залік.

Кафедра конституційного, адміністративного і
фінансового права
Конституційне право України
Шифр дисципліни – 6.060101/00/2.07
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Курс – 1; семестр – 1, 2; всього годин – 297; на тиждень – 4 год. (л/с); 8, 25 кредиту.
Обов’язкова
Мета курсу: ознайомлення студентів з політико-правовою організацією України, вивчення таких
понять, як Конституція України, її значення та зміст, ознайомлення з основними засадами
правового статусу особи і громадянина, з організацією державної влади та місцевого
самоврядування в Україні, з виборчою системою.
Для її досягнення вивчаються предмет і основні поняття конституційного права, головні етапи
розвитку та проблеми науки конституційного права, поняття, особливості, види конституційноправових норм, конституційно-правових інститутів, конституційно-правових відносин, джерела
конституційного права, основні права, свободи та обов‘язки людини і громадянина, конституційні
засади суспільного і державного ладу України.
На основі отриманих теоретичних знань формується вміння студентів практично застосовувати
норми Конституції України, складати основні види документів, які випливають із застосування норм
конституційного права України, обґрунтовувати підстави і порядок використання громадянами
передбачених Конституцією України прав і свобод.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Конституційне право України. 2-е доопрацьоване видання / За ред. д.ю.н., проф. Погорілка
В.Ф. – К.: Наукова думка, 2000.
2. Кравченко В.В. Конституційне право України. Навчальний посібник. Друге вид., доповнене.
– К.: Атіка, 2002.
3. Конституційне право України: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред
академіка АпрН України, д.ю.н., проф. Ю.М.Тодики, д.ю.н., проф. В.С. Журавського. – К.: Ін
Юре, 2002.
4. Коментар Конституції України. / За ред. В.Я.Тація. – К.: Ін Юре, 2003.
Викладацький склад: Щербанюк Оксана Володимирівна – кандидат юридичних наук, доцент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, індивідуальні консультації.
Оцінювання: усний іспит.

Фінансове право
Шифр дисципліни – 6.060101/00/2.10
Курс – 2; семестр – 3, 4; всього годин – 216; на тиждень у 3 семестрі – 3 год. (л/с), у 4
семестрі – 4 год. (л/с); 6 кредитів.
Обов’язкова
Мета курсу: Дати студентам знання та розуміння предмету фінансового права як системи норм
права, що врегульовують розподільні відносини у сфері публічних фінансів; знання основних
нормативних актів, що регулюють суспільні відносини з приводу публічних фінансів, та вміння
користуватися ними; навики розв’язання задач з фінансового права.
Для її досягнення студентами вивчаються: еволюція доктринальних поглядів на сутність та
предмет фінансового права; основні сучасні доктринальні підходи до розуміння предмету
фінансового права; розвиток нормативного регламентування фінансово-правових відносин;
джерела фінансового права; фінансово-правові норми; фінансово-правові відносини; інститути
фінансового права; співвідношення та взаємодія фінансового права з іншими галузями права;
значення фінансового права для громадянського суспільства та правової держави.
На основі одержаних теоретичних знань з фінансового права виробити у студентів основи вмінь і
притаманних навиків самостійного аналізу явищ у сфері правового регулювання публічних
фінансів; сформувати відповідний сегмент знань про право, нормативно-правове регулювання,
життя правової держави і громадянського суспільства.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Гаврилюк Р.О. Дія норм податкового права в часі, просторі та за колом осіб. – Чернівці.:
Рута, 2002. – 392 с.
2. Науково-практичний коментар до Бюджетного кодексу України. – К.: Юрінком Інтер, 2003.
3. Пацурківський П.С. Правові засади фінансової діяльності держави: проблеми методології. –
Чернівці: ЧДУ, 1997. – С.196-206.
4. Пацурківський П.С. Проблеми теорії фінансового права. – Чернівці: ЧДУ, 1998. – 276 с.
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5. Фінансове право: Підручник / Керівник авт. колективу і відп. ред. Л.К. Воронова. – Харків:
Консум, 1998. – 496 с.
Лектори: Пацурківський Петро Станіславович – доктор юридичних наук, професор; Гаврилюк
Руслана Олександрівна – кандидат юридичних наук, доцент.
Методи вивчення нормативного курсу: лекції, семінарські заняття, вирішення практичних задач,
написання рефератів.
Оцінювання: 3-й семестр – залік, 4-й семестр – іспит.

Адміністративне право України
Шифр дисципліни – 6.060101/00/2.09
Курс – 2; семестр – 3-4; всього годин – 243; на тиждень – 4 год. (л/с); 6, 75 кредиту.
Обов’язкова
Мета курсу: дати студентам знання про основні категорії адміністративно-правової науки; правовий
статус суб’єктів адміністративного права, методів і форм їх діяльності, захисту прав і законних
інтересів цих суб’єктів у взаємовідносинах з державними органами.
Для її досягнення вивчаються правові ознаки адміністративного права як самостійної галузі права
України; місце адміністративного права в системі права України; особливості та структура
адміністративно-правових норм та відносин; особливості правового статусу суб’єктів
адміністративних правовідносин; правове регулювання відносин державної служби; форми і
методи державного управління; поняття, правові ознаки та види правових актів управління;
правова сутність, умови та підстави адміністративної відповідальності; поняття, види та склад
адміністративних правопорушень; види та порядок накладення адміністративних стягнень;
забезпечення державного управління у різних сферах та галузях економіки, соціально-культурного
будівництва і адміністративно-політичної діяльності.
На основі отриманих теоретичних знань та практичних умінь з адміністративного права України
виробити у студентів навички роботи з нормативно-правовими актами адміністративного
законодавства України, а також уміння застосовувати набуті знання під час практичної діяльності.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Адміністративне право України. Академічний курс. У двох томах. Том 1. Загальна частина. –
К.: Юридична думка, 2004.
2. Адміністративне право України: Підручник для вузів / За заг. ред. С.В. Ківалова. – Одеса:
Юридична література, 2003. – 896 с.
3. Адміністративне право України: Підручник для юрид. вузів і фак. / За ред. Ю.П. Битяка. – X.,
2000. - 520 с.
4. Антологія української юридичної думки. Том 5: Поліцейське та адміністративне право / Відп.
ред. Ю. І. Римаренко, В. Б. Авер'янов. – К., 2003. – 600 с.
5. Колпаков В.К. Адміністративне право України: Підручник для вузів. – К., 2003.
Лектори: Хохуляк В’ячеслав Віссаріонович – кандидат юридичних наук, доцент; Ней Наталія
Сергіївна – асистент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, групові семінари, індивідуальні консультації,
дискусії.
Оцінювання: усний іспит.

Правова статистика
Шифр дисципліни – 6.060101/00/3.05
Курс – 2; семестр – 4; всього годин – 81; на тиждень – 2 год. (л.); 2, 25 кредиту.
Обов’язкова
Мета курсу: дати студентам знання про теоретичні та методологічні основи правової статистики.
Необхідність вивчення правової статистики випливає із завдань дисципліни, які полягають у: зборі,
науковій обробці, узагальненні, аналізі статистичних дачних про діяльність правоохоронних органів,
судів та органів юстиції; забезпеченні контролю за їх діяльністю; використанні даних аналізу для
оцінки діяльності правоохоронних органів та судів у боротьбі із злочинністю; підготовці та прийнятті
ефективних управлінських рішень; використанні статистичних даних для прогнозування розвитку
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соціально-правових явищ; використанні даних правової статистики для проведення наукових
досліджень та законотворчої діяльності.
На основі отриманих теоретичних знань з курсу правової статистики виробити у студентів уміння
оволодівати теоретичними знаннями та практичними навиками використання статистичних даних
для аналізу тих чи інших соціальних явищ; сприяти підвищенню професійної культури, розвитку
більш глибокого розуміння значення статистики.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Кальман О.Г., Христич І.О. Правова статистика. – Харків, 1999.
2. Статистика: Підручник / А.В. Головач, А.М. Єрина, О.Є. Козирєв. – К., 1993.
3. Захожай В.Б., Федорченко В.С. Правова статистика. – К., 2003.
4. Савюк Л.К. Правовая статистика: Учебник. – М., 2001.
Викладацький склад: Латковська Тамара Анатоліївна – кандидат юридичних наук, доцент.
Методика викладання та методи навчання: на лекціях викладаються основні теоретичні питання,
методика обчислення та аналізу соціально-правових показників; поточний контроль здійснюється
за допомогою тестування.
Оцінювання: залік.

Екологічне право
Шифр дисципліни – 6.060101/00/2.14
Курс – 3; семестр – 5; всього годин – 135; на тиждень – 3 год. (л/с); 3, 75 кредиту.
Обов’язкова
Мета курсу: сприяти формуванню еколого-правового світогляду, мислення студентів-юристів,
закріпленню відповідних юридичних знань з метою навчити використовувати їх у майбутній
практичній діяльності у сфері захисту екологічних прав особи, забезпечення дотримання приписів
екологічного законодавства у процесі реалізації основних напрямів екологічної політики держави.
Для досягнення поставленої мети вивчаються основні теоретичні положення щодо предмета і
джерел екологічного права, правові засади управління у галузі охорони довкілля та раціонального
використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки особи, правовий режим
охорони та використання окремих природних ресурсів та об’єктів.
На основі отриманих теоретичних знань з екологічного права студенти повинні оволодіти
практичними навичками застосування екологічного законодавства, вмінням вибирати оптимальні
варіанти поведінки щодо правового врегулювання відносин по забезпеченню екологічної безпеки
особи та реалізації екологічних прав особи.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Андрейцев В.І. Екологічне право: Курс лекцій. – К.: Вентурі, 1996.
2. Дмитренко І.А. Екологічне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2001.
3. Екологічне право: Особлива частина: Підручник для студентів юрид. вузів та факультетів
/за ред. акад. АПрН В.І.Андрейцева. – К.: Істина, 2001.
4. Екологічне право України: Підручник для студентів юрид. вищ. навч. закладів. /За ред.
В.К.Попова, А.П.Гетьмана. – Харків: Право, 2001.
5. Малишко М.І. Екологічне право України: навчальний посібник. – К.: Юридична книга, 2001. –
392 с.
Викладацький склад: Струтинська-Струк Людмила Владиславівна – асистент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, групові семінари, індивідуальні консультації,
дискусії.
Оцінювання: усний іспит.

Земельне право
Шифр дисципліни – 6.060101/00/3.01
Курс – 3; семестр – 5; всього годин – 108; на тиждень – 2 год. (л/с); 3 кредити.
Обов’язкова
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Мета курсу: студент повинен знати найбільш важливі принципові положення земельного права
(предмет, принципи і систему земельного права, поняття, склад та підстави виникнення, зміни та
припинення земельних правовідносин і т.д.), які стосуються земельної реформи, питання власності
на землю, права користування землею в ринкових умовах; вміти ефективно застосовувати
земельно-правові норми для реального забезпечення суб’єктивних земельних прав у процесі
реалізації земельної реформи, опанувати наукові положення чинного земельного законодавства,
набути навички його застосування в практиці правозастосовчої, наукової та професійної діяльності.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Земельне право України: Підручник / За ред. М.В.Шульги. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 368 с.
2. Земельне право України. – К.: Істина, 2003. – 445 с.
3. Земельное право. Учебник. / Под ред. С.А.Боголюбова. – М.: ООО ТВК Велби, 2002. – 400с.
4. Ерофеев Б.В. Земельное право России: Учебник для высших юридических учебных
заведений. – М.: ООО АНТЭЯ, 2000. – 576 с.
Викладацький склад: Курко Ярослав Степанович – кандидат історичних наук, доцент.
Методика викладання та методи навчання:: лекції, семінари, консультації.
Оцінювання: реферати, тести, екзамен.

Аграрне право України
Шифр дисципліни – 6.060101/02/5.03
Курс – 3; семестр – 5; всього годин – 54; на тиждень 2 год. (л); 1, 5 кредиту.
Вибіркова
Мета курсу: студент повинен знати предмет, метод, принципи і систему аграрного права, джерела
аграрного права, аграрні правовідносини та їх суб’єктів, засвоїти правове регулювання переходу до
ринкових відносин у АПК та державне регулювання сільського господарства, розуміти правовий
режим земель та майна у АПК та специфіку його регулювання стосовно різних господарюючих
суб’єктів, вміти реалізувати договірні відносини у АПК, засвоїти правові аспекти регулювання
довкілля у сільському господарстві.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Аграрне право України. Підручник / За ред. О.О.Погрібного. – К.: Істина, 2004. – 448 с.
2. Аграрне право України: Підр. для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів
освіти / За ред.: В.Гайворонського та В.Жушмана. – Харків: Право, 2003. – 240 с.
3. Аграрное, земельное и экологическое право Украины. Общие части учебных курсов. / Под
ред. А.А.Погребного. – Харків: ООО Одиссей, 2000. – 368 с.
4. Шульк М.В., Жушман В.П., Кулинич П.Ф., Уркевич В.А. Фермерське господарство: правові
засади створення функціонування та припинення. Навчально-практичний посібник. –
Харків: ТОВ Одисей, 2004. – 464 с.
Викладацький склад: Курко Ярослав Степанович – кандидат історичних наук, доцент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, індивідуальні консультації.
Оцінювання: письмовий залік.

Загальновизнані права людини
Шифр дисципліни – 6.060101/02/5.05
Курс – 3; семестр – 5; всього годин – 54; на тиждень – 2 год. (л); 1, 5 кредиту.
Вибіркова
Мета курсу: дати студентам знання про сучасні концепції прав людини, з‘ясувати різницю в
підходах до проблеми понять право і свобода, про ідейні витоки сучасної концепції прав людини,
систему загальновизнаних прав людини: джерела, етапи становлення та перспективи розвитку,
захист загальновизнаних прав людини та проблеми самозахисту прав і свобод в сучасних умовах
на основі Конституції та Законів України.
Для її досягнення вивчаються конституційно-правовий статус людини в України, поняття та сутність
прав людини, права людини як сфера свободи, історико-правові та філософські аспекти
зародження і розвитку прав людини у світі та в Україні, поняття та класифікація загальновизнаних
прав людини, загальновизнані принципи правового статусу особи, загальновизнані політичні,
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економічні, соціальні, культурні права людини, права дитини, права жінки, реалізація та захист
загальновизнаних прав людини.
На основі отриманих теоретичних знань виробити у студентів уміння практично застосовувати
отримані знання, обґрунтовувати підстави і порядок використання людиною своїх особистих,
політичних, економічних, соціально-культурних прав, знати їх обмеження та порядок захисту.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Колодій А.М., Олійник А.Ю. Права людини і громадянина в Україні: навч. посіб. – К.:
Юрінком Інтер, 2003. – 336 с.
2. Подуфалов В.Д. К вопросу о понятии международная защита прав человека // Сов.
Ежегодник международного права. – М., 1986. – С. 207-208.
3. Права человека: итоги века, тенденции, перспективы / Под общ. ред. чл.-корр. РАН Е.А.
Лукашевой. – М.: НОРМА, 2002. – 448 с.
4. Права человека: Учебник для вузов / Отв. ред. чл.-корр. РАН, д. ю. ю. Е.А.Лукашева. – М.:
НОРМА, 2002. – 573 с.
5. Рабинович П. Загальна декларація прав людини – вселюдський ідеал гуманізму // Право
України. – 1998. – № 12. – С. 10-15.
Викладацький склад: Горун Ольга Віталіївна – кандидат юридичних наук, доцент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, індивідуальні консультації.
Оцінювання: іспит усний.

Правове регулювання діяльності політичних партій
Шифр дисципліни – 6.060101/02/5.02
Курс – 3; семестр – 6; всього годин – 54; на тиждень – 2 год. (л.); 1, 5 кредиту.
Вибіркова
Мета курсу: дати студентам знання про правове регулювання діяльності політичних партій,
провести комплексний аналіз теоретико-прикладних проблем політичних партій як політикоправового явища, визначення його юридичної природи, змістовного і функціонального обсягу,
виявленні проблем у правовому регулюванні.
Для її досягнення вивчаються еволюція правових доктрин політичних партій, розвиток нормативноправового регламентування політичних партій, сучасні правові доктрини регулювання діяльності
політичних партій, правова природа політичних партій, конституційно-правові основи створення та
припинення діяльності політичних партій в Україні, конституційно-правовий статус політичних
партій в Україні, правові засади фінансування діяльності політичних партій, принципи правового
регулювання діяльності політичних партій в Україні.
На основі отриманих теоретичних знань з правового регулювання діяльності політичних партій
виробити в студентів уміння практично застосовувати отримані знання, давати усні та письмові
довідки з питань правового регулювання діяльності політичних партій, обґрунтовувати підстави і
порядок використання громадянами України права на об‘єднання, знати порядок створення та
припинення діяльності політичних партій, порядок оскарження відмови у реєстрації політичної
партій, особливості державного фінансування політичних партій в Україні.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Базів В. А. Політичні партії в незалежній Україні: Генеза і типологія. – Львів: Світ, 1999. –
53с.
2. Політичні партії в незалежній Україні: pоль та місце у політичній тpансфоpмації суспільства:
Hаук. зб. – Харків, 2001. – 139 с.
3. Політичні партії України. – К.: ТОВ "К. І. С. ", 1998. – 701 с.
4. Шведа Ю.Р. Теорія політичних партій і партійних систем. – Львів, ЦПД, 2002.
5. Юдин Ю. А. Политические паpтии и пpаво в совpеменном госудаpстве. – М.: ИHФРА-М,
1998. – 284 с.
Викладацький склад: Щербанюк Оксана Володимирівна – кандидат юридичних наук, доцент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, індивідуальні консультації.
Оцінювання: усний залік.
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Інформаційне право
Шифр дисципліни – 6.060101/02/5.06
Курс – 3; семестр – 6; всього годин – 54; на тиждень – 2 год. (л.); 1, 5 кредиту.
Вибіркова
Мета курсу: надати студентам державно-правової спеціалізації відомості про сутність та
особливості правового врегулювання відносин, які виникають у галузі інформаційних відносин при
формуванні, обігу та використанні інформації у різноманітних сферах життєдіяльності суспільства.
Для досягнення поставленої мети вивчаються теоретичні положення, які розкривають сутність
предмету, джерел інформаційного права, характеризують інформацію як об’єкт самостійного обігу
та правового регулювання; особливості правового регулювання інформаційних відносин у сфері
масової інформації, бібліотечної справи, архівів, державної та комерційної таємниці, персональних
даних тощо.
На базі набутих теоретичних знань з теорії інформаційного права та отриманих практичних навичок
по застосуванню засобів правового регулювання до впорядкування відносин у сфері формування,
обігу та використання інформації, студенти повинні вміти обрати оптимальний спосіб поведінки та
застосувати належні засоби правового впливу в практичній діяльності, пов’язаній із застосуванням
інформації, реалізацією та захистом інформаційних прав особи.
Для освоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Городов О.А. Основы информационного права России: Учебное пособие. – СПб.:
Юридический центр Пресс, 2003. – 305 с.
2. Доступ до інформації та електронне урядування /Автори-упорядники М.С.Демкова,
М.В.Фігель. – К.: Факт, 2004. – 336 с.
3. Копылов В.А. Информационное право: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ,
2004. – 512 с.
4. Кормич Б.А. Інформаційна безпека: організаційно-правові основи: Навч. посібник. – К.:
Кондор, 2004. – 384 с.
5. Рассолов М.М. Информационное право: Учебник. – М.: Юристъ, 1999. – 400 с.
Викладацький склад: Струтинська-Струк Людмила Владиславівна – асистент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, індивідуальні консультації, дискусії.
Оцінювання: усний залік.

Презумпції в податковому праві
Шифр дисципліни – 6.060101/02/5.04
Курс – 3; семестр – 6; всього годин – 54; на тиждень – 2 год. (л); 1, 5 кредиту.
Вибіркова
Мета курсу: дати студентам державно-правової спеціалізації знання про презумпції в податковому
праві, їхню роль і місце в правовому регулюванні справляння податків та інших обов’язкових
платежів.
Для її досягнення вивчаються поняття та юридична природа презумпцій; спільні та відмінні риси
правових презумпцій з суміжними явищами: правовою аксіомою, юридичним фактом та юридичною
фікцією; класифікація правових презумпцій на фактичні та юридичні, матеріально-правові та
процесуальні; особливості використання загально правових презумпцій в податковому праві:
презумпції законності нормативно-правових актів з питань оподаткування, презумпції знання
податкового законодавства, презумпції невинуватості та добросовісності платника податків;
використання правових презумпцій при формулюванні елементів юридичного складу податку:
платника податків, об’єкта та предмета оподаткування, строків та порядку сплати податку,
податкових пільг.
На основі отриманих теоретичних та практичних знань зі курсу Презумпції в податковому праві
виробити в студентів уміння та навички практичного застосування презумпцій, що містяться в
податковому законодавстві України.
Для забезпечення курсу пропонується перелік джерел:
1. Ойгензихт В.А. Презумпции в советском гражданском праве. – Душанбе, 1976.
2. Налоговое право России: Учебник для вузов/ Отв. Ред. Ю.А. Крохина. – М.: НОРМА, 2003.
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3. Гаврилюк Р.О. Дія норм податкового права в часі, просторі та за колом осіб.– Чернівці:
Рута, 2002.
Викладацький склад: Бабін Ігор Іванович – асистент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, консультації.
Оцінювання: залік.

Банківське право
Шифр дисципліни – 6.060101/02/5.09
Курс – 4; семестр – 7; всього годин - 54; на тиждень – 2 год. (л.); 1, 5 кредиту.
Вибіркова
Мета курсу: дати студентам знання про роль і значення банківського права.
Для її досягнення вивчаються: правове положення банків в умовах переходу до ринкової економіки;
правові основи створення, реєстрації та припинення діяльності банків; правовий статус
центрального банку держави; правове забезпечення організації банківського нагляду в Україні;
правове регулювання готівкового обігу та безготівкових розрахунків; міжгалузевий характер
банківського права.
На основі отриманих теоретичних знань з теорії банківського права виробити у студентів здатність
використовувати науково-правову інформацію для практичних потреб.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Селіванов А.О. Банківське право. – К., 2000.
2. Заверуха І.Б. Банківське право. – Львів, 2002.
3. Костюченко О.А. Правові аспекти банківської діяльності. – К., 2003.
4. Ефимова Л.Г. Банковское право. – М., 1994.
5. Тосунян Г.А. Банковское право Российской Федерации. – М., 2002.
Викладацький склад: Латковська Тамара Анатоліївна – кандидат юридичних наук, доцент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, консультації.
Оцінювання: іспит.

Муніципальне право
Шифр дисципліни – 6.060101/02/5.07
Курс – 4; семестр – 7; всього годин – 54; на тиждень – 2 год. (л.); 1, 5 кредиту.
Вибіркова
Мета курсу: дати студентам знання про предмет муніципального права України, його місця в
системі права України, окреслити коло муніципально-правових відносин та визначити їх основні
елементи.
Для її досягнення вивчаються сучасні теорії місцевого самоврядування; правові, фінансові та
територіальні основи місцевого самоврядування; форми прямої демократії в місцевому
самоврядуванні; види та механізм здійснення функцій місцевого самоврядування; гарантії та
захист прав місцевого самоврядування; види муніципальних систем у зарубіжних країнах та
система їх органів.
Для забезпечення курсу пропонується перелік джерел:
1. Кравченко В.В., Пітцик М.В. Муніципальне право України. Навчальний посібник. К.: Атака,
2003.
2. Муніципальне право України: Підручник / В.Ф. Погоріко, О.Ф. Фрицький, М.О. Баймуратов та
ін., за ред. В.Ф. Погорілка, О.Ф. Фрицького. – К.: Юрінком Інтер, 2001.
3. Біленчук П.Д., Кравченко В.В. Підмогильний М.В. Місцеве самоврядування в Україні
(муніципальне право). Навчальний посібник. – К., Атака, 2000.
4. Панейко Ю. Теоретичні основи самоврядування. – Львів: Літопис, 2002.
5. Лазор О.Д. Основи місцевого самоврядування: Навчальний посібник. 3-тє видання доп. і
перероб. – Київ: центр навчал. л-ри, 2003.
Лектори: Вакарюк Людмила Василівна – асистент; Григораш Олег Іванович – асистент.
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Методика викладання та методи навчання: лекції, консультації.
Оцінювання: письмовий залік.

Правові засади управління земельними ресурсами
Шифр дисципліни – 6.060101/02/5.08
Курс – 4; семестр – 7; всього годин – 54; на тиждень 2 год. (л); 1, 5 кредиту.
Вибіркова
Мета курсу: студент повинен знати основні положення правового регулювання управління
земельними ресурсами, розуміти дію механізму правового регулювання управління земельними
ресурсам за суб’єктно-об’єктним складом та функціями, вміти ефективно застосовувати земельноправові норми для реального забезпечення системи і функцій управління в галузі використання та
охорони земель, набути навичок його застосування в практиці професійної діяльності.
Для забезпечення курсу пропонується перелік джерел:
1. Государственное регулирование земельных отношений (А.А.Варламов, Н.В.Новиков,
В.С.Шаманаев, В.Н.Хлыстун) – М.: Кокос, 1998. – 264с.
2. Враламов А.А. Земельный кадастр: в 6 т. Т.2. – Управление земельными ресурсами. – М.:
Кокос С, 2004. – 528с.
3. Земельне право України: Підручник / За ред. М.В.Шульги. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 201с.
4. Третяк А.М. Наукові основи землеустрою. – К., ТОВ ЦЗРУ, 2002. – 342с.
Викладацький склад: Курко Ярослав Степанович – кандидат історичних. наук, доцент.
Методи вивчення нормативного курсу: лекції, семінари, консультації.
Оцінювання: залік.

Державне регулювання економіки
Шифр дисципліни – 6.060101/02/5.11
Курс – 4; семестр – 8; всього годин – 54; на тиждень 2 год. (л); 1, 5 кредиту.
Вибіркова
Мета курсу: дати студентам-бакалаврантам знання про правову природу, сутність та характерні
властивості державного регулювання економіки.
Для її досягнення вивчаються сучасні підходи щодо визначення поняття та місця державного
регулювання економіки в системі заходів державно-владного впливу; основні моделі, а також
форми та методи державного регулювання економіки; суб’єкти та об’єкти державного регулювання
економіки; принципи та функції соціально-економічного прогнозування, програмування
національної економіки, а також правові ознаки державного планування.
На основі отриманих теоретичних знань та практичних умінь з курсу „Державне регулювання
економіки, виробити у студентів навички роботи з нормативно-правовими актами, які регулюють
функціонування економічних процесів і відносин в Україні.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Дідківська Л.І., Головко Л.С. Державне регулювання економіки: Навчальний посібник. – К.:
Знання-Прес, 2000. – 209 с.
2. Крегул Ю.І. Правові основи державного управління економікою України: Навчальний
посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 431 с.
3. Мельник С.А. Управління регіональною економікою: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2000.
– 124 с.
4. Рябченко О.П. Держава і економіка: адміністративно-правові аспекти правовідносин. –
Харків, 1999. – 304 с.
5. Сафронов С.О. Держава в економічній системі суспільства: Монографія. – Дніпропетровськ:
Січ, 1999. – 209 с.
Викладацький склад: Хохуляк В’ячеслав Віссаріонович – кандидат юридичних наук, доцент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, групові семінари, індивідуальні консультації,
дискусії.
Оцінювання: усний залік.
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Парламентаризм в Україні
Шифр дисципліни – 6.060101/02/5.10
Курс – 4; семестр – 8; всього годин – 54; на тиждень – 2 год. (л.); 1, 5 кредиту.
Вибіркова
Мета курсу: дати студентам знання про теоретичні та організаційно-правові проблеми
парламентаризму в Україні, викласти еволюцію правових доктрин парламентаризму, допомогти
формуванню теоретичного мислення студента-правника, уміння оцінювати правові доктрини.
Для її досягнення вивчаються становлення та розвиток українського парламентаризму, розвиток
конституційних моделей українського парламенту, правова природа, сутність та призначення
українського парламенту в умовах становлення соціальної, правової держави, правовий статус
Верховної Ради України, структура парламенту, предмети відання та специфіки компетенції, його
місце в системі органів державної влади, теоретико-правові проблеми українського
парламентаризму на сучасному етапі в умовах проведення конституційно-правової реформи..
На основі отриманих теоретичних знань виробити в студентів вміння застосовувати отримані
знання на практиці, студент повинен давати загальну комплексну конституційно-правову
характеристику українського парламенту, виявляти особливості його роботи, аналізувати практику
парламентських слухань у Верховній Раді України, знати парламентські процедури, вміло
користуватись на практиці нормативно-правовими актами, які визначають статус та порядок роботи
Верховної Ради України.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Георгіца А. З. До питання про трактування та дефініцію поняття Парламентаризм //
Науковий вісник Чернівецького ун-ту. – Чернівці, 1997. – Вип. 18: Правознавство. – С. 140145.
2. Георгіца А. З. Сучасний парламентаризм: проблеми теорії та практики / [Чернів. держ. ун-т
ім. Ю.Федьковича]. – Чернівці: Рута, 1998. – 483 с.
3. Журавський В. Український парламентаризм на сучасному етапі: Теоретико-правовий
аспект: Монографія/ Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького.– К., 2001. – 248 с.
4. Кривенко Л. Т. Верховна Рада України. – К., 1997. – 70 с.
5. Український парламентаризм: минуле і сучасне / За ред. Ю.С.Шемшученка.– К.:
Парламентське вид-во, 1999. – 368 с.
Викладацький склад: Щербанюк Оксана Володимирівна – кандидат юридичних наук, доцент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, індивідуальні консультації.
Оцінювання: усний залік.

Правове регулювання усунення міжнародного подвійного
оподаткування
Шифр дисципліни – 6.060101/02/5.12
Курс – 4; семестр – 8; всього годин – 54; на тиждень – 2 год. (л.); 1, 5 кредиту.
Вибіркова
Мета курсу: дати студентам державно-правової спеціалізації знання про правове регулювання
усунення міжнародного подвійного оподаткування.
Для її досягнення вивчаються теоретико-правові підходи до розуміння міжнародного подвійного
оподаткування; принципи, що застосовуються при усуненні міжнародного подвійного
оподаткування; поняття та види міжнародних податкових угод у сфері усунення міжнародного
подвійного оподаткування та їх категоріально-понятійний апарат; правові способи та методи
механізму усунення міжнародного подвійного оподаткування.
На основі отриманих теоретичних та практичних знань з курсу Правове регулювання усунення
міжнародного подвійного оподаткування виробити в студентів вміння теоретичного аналізу
національного та міжнародного законодавства для практичного розв’язання проблеми
міжнародного подвійного оподаткування.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності в Україні. / За ред. М.Я. Азарова. – К.: Дія,
2000.
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2. Гаврилюк Р.О. Дія норм податкового права в часі, просторі та за колом осіб. – Чернівці:
Рута, 2002.
3. Міжнародне оподаткування. / Під ред. Ю.Г. Козака, В.М. Сліпи. – Київ, 2003.
4. Толстопятенко Т.П. Европейское налоговое право. Сравнительно-правовое исследование.
– М.: НОРМА, 2001.
5. Дернберг Л. Ричард. Международное налогообложение. Краткий курс. Пер. с англ. – М.:
ЮНИТИ, 1997.
Викладацький склад: Вдовічена Лідія Іванівна – асистент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, індивідуальні консультації.
Оцінювання: усний залік.

Теоретико-методологічні проблеми державознавства
Шифр дисципліни – 8.060101/01/5.106
Курс – 5; семестр – 9; всього годин – 81; на тиждень – 2 год. (л.); 2, 25 кредиту.
Вибіркова
Мета курсу: дати студентам-магістрам знання щодо проблеми становлення і розвитку державності
в Україні на сучасному етапі, оскільки процес державотворення, інституційних змін у механізмі
влади, в структурах громадянського суспільства продовжується і досі.
Для її досягнення вивчаються поняття держави і державності; виникнення і тенденції розвитку
держави та її інститутів; державна ідентичність; національно-етнічні аспекти розвитку української
державності; теоретико-методологічні проблеми співвідношення та взаємодії держави з іншими
суспільними явищами: особа; колектив суспільство; тенденції розвитку соціальної та правової
держави в Україні та за кордоном; держава і економіка; держава і соціальні відносини; держава і
політика; держава та ідеологія; державна влада і теоретико-методологічні проблеми її організації;
теоретико-методологічні проблеми становлення в Україні громадянського суспільства; теоретикометодологічні проблеми співвідношення та взаємодії держави і права; конституційні засади
державної влади в Україні; співвідношення держави та місцевого самоврядування.
На основі отриманих теоретичних знань з проблем державознавства виробити в студентів уміння
навиків самостійного аналізу явищ у сфері теоретико-методологічних проблем державознавства;
формування і збагачення знань, що забезпечують повноцінне сприйняття явищ у сфері
державознавства.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Гомеров И.Н. Государство и государственная власть: предпосылки, особенности,
структура. – М.: ЮКЭА, 2002. – 832 с.
2. Гражданское общество: истоки и современность. / Науч. ред. проф. И.И. Кальной. – СПб:
Юрид. центр Пресс, 2000. – 256 с.
3. Конституційно-правові засади становлення української державності. За ред. акад. НАН
України В.Я. Тація, акад. АпрН України Ю.М. Тодики. – Харків: Право, 2003. – 328 с.
4. Органи державної влади України / За ред. В.Ф. Погорілка – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.
Корецького НАН України, 2002. – 592 с.
5. Селіванов В.М. Право і влада суверенної України: методологічні аспекти. – К.: Ін Юре, 2002.
– 724 с.
Викладацький склад: Гаврилюк Руслана Олександрівна – кандидат юридичних наук, доцент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, індивідуальні консультації, дискусії, творчі есе.
Оцінювання: усний залік.

Державний контроль
Шифр дисципліни – 7.060101/02/5.64
Курс – 5; семестр – 9; всього годин – 81; на тиждень – 2 год. (л); 2, 25 кредиту.
Вибіркова
Мета курсу: дати студентам п’ятого курсу знання та розуміння правової природи і сутності відносин
у сфері правового регулювання державного контролю; їх підготовка до практичної діяльності в
якості висококваліфікованих фахівців в сфері державного контролю.
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Для її досягнення вивчаються теоретико-методологічні засади державного контролю у сфері
виконавчої влади: сутність і призначення державного контролю в демократичному суспільстві,
тенденції розвитку державного контролю як вид діяльності державної влади, основні види
зовнішнього державного контролю за діяльністю органів виконавчої влади, внутрішній державний
контроль у сфері виконавчої влади, здійснення державного контролю в діяльності органів
виконавчої влади в зарубіжних країнах; основні елементи системи державного контролю в сфері
виконавчої влади та їх правове забезпечення: загальний державний контроль, спеціальний
державний контроль: суб’єкти контролю, їх правовий статус, методи державного контролю, форми
державного контролю та їх правове забезпечення, процедури здійснення державного контролю,
державний контроль у сфері забезпечення захисту прав і свобод громадян, контроль у сфері
державної служби, державний контроль у сфері публічних фінансів, державний контроль про
охороні довкілля, державний контроль у сфері місцевого самоврядування.
На основі отриманих теоретичних знань з теорії державного контролю виробити в студентів навиків
аналізу явищ державного контролю; оволодіння категорійно-понятійним апаратом державного
контролю, оволодіння прийомами аналізу, групування, класифікацій й узагальнення елементів
предмету правового регулювання державного контролю, підготовка до практичної діяльності у
сфері державного контролю.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Органи державної влади України / За ред. В.Ф.Погорілка. Монографія. – К.: Ін-т держави і
права ім. В.М.Корецького, 2002. – С.21-25.
2. Горшенев В.Г., Шахов И.Б. Контроль как правовая форма деятельности. – М.: Юрид. лит.,
1986.
3. Гаращук В.М. Контроль та нагляд у державному управлінні. – Харків: Нац. юрид. акад.
України, 1999. – С.5-25.
4. Коваленко А.А. Розвиток виконавчої влади в Україні на сучасному етапі: теорія і практика.
Монографія. – К.: Інститут держави і права ім. В.М.Корецького, 2002. – С. 86-157.
5. Авер’янов В.Б., Андрійко О.Ф. Виконавча влада і контроль. – К.: Вища школа права при ін-ті
держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 1999. – 48 с.
Викладацький склад: Гаврилюк Руслана Олександрівна – кандидат юридичних наук, доцент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, консультації, дискусії, обговорення.
Оцінювання: усний іспит.

Валютне право
Шифр дисципліни – 7.060101/02/5.68
Курс – 5; семестр – 9; всього годин - 54; на тиждень – 2 год. (л); 1, 5 кредиту.
Вибіркова
Мета курсу: досягнення всебічного та глибокого розуміння студентами природи і сутності валютноправових відносин та категорій валютного права.
Для її досягнення вивчаються: правові основи валютного регулювання; розвиток системи
правового регулювання валютних правовідносин, їх структура та особливості; правовий режим
валютних правовідносин в Україні; поняття, форми та основні завдання валютного контролю;
система органів валютного регулювання й валютного контролю та їх компетенція; правове
регулювання валютних операцій.
На основі отриманих теоретичних знань з валютного права виробити у студентів уміння
застосовувати ці знання в практичній діяльності, сприяти формуванню високого рівня
правосвідомості та правової культури.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Алисов Е.Н. Правовое регулирование валютных отношений в Украине. – Харків, 1998.
2. Кабанець О.І., Кольга В.Д. Валютне регулювання та валютний контроль в Україні. – Д.,
2000.
3. Тосунян Г.А., Викулин А.Ю., Экмалян А.М. Валютное право Российской Федерации: М.,
2002.
Викладацький склад: Латковська Тамара Анатоліївна – кандидат юридичних наук, доцент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, консультації
Оцінювання: усний залік.
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Державна служба
Шифр дисципліни – 7.060101/02/5.66
Курс – 5; семестр – 9; всього годин – 81; на тиждень – 2 год. (л); 2, 25 кредиту.
Вибіркова
Мета курсу: студент повинен знати теоретичні засади державної служби, класифікацію посад
державних службовців, систему проходження, підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації державних службовців, вміти вільно оперувати та застосовувати основні поняття та
терміни української системи державної служби, розуміти сутність та зміст державної служби,
основні принципи державної служби, вміти вільно застосовувати їх при проходженні кар’єри
державного службовця, плануванні та розвитку професійної кар’єри.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Гурне Б. Державне управління. / Пер. з фр. Шовкуна В. – К.: Основи, 1993. – 320 с.
2. Зіллер Ж. Політико-адміністративні системи країн ЄС: Порівняльний аналіз. / Пер. з фр.
В.Ховтуна. – К.: Основи, 1996. – 280 с.
3. Малиновський В.Я. Державна служба: теорія і практика: Навчальний посібник. – К.: Атіка,
2003. – 160 с.
4. Райт Г. Державне управління. / Пер. з англ. В.Івасика, О.Коваленка, С.Соколик. – К.:
Основи, 1994.
5. Стариков Ю.Н. Государственная служба в Российской Федерации. – Воронеж: Из-во
Воронеж.у-та, 1996. – 28 с.
Викладацький склад: Курко Ярослав Степанович – кандидат історичних наук, доцент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, дискусії.
Оцінювання: реферати, тести, залік.

Теорія компетенції
Шифр дисципліни – 7.060101/02/5.69
Курс – 5; семестр – 9; всього годин – 54; на тиждень – 2 год. (л); 1, 5 кредиту.
Вибіркова
Мета курсу: дати студентам знання про правове регулювання компетенційних відносин в Україні.
Для її досягнення вивчаються: основні публічно-правові характеристики компетенції, наявні в
сучасній юридичній науці та практиці; загальна характеристика та елементи компетенції
державного органу; основні принципи розподілу компетенції між державними органами; фактори
зміни та перерозподілу компетенції між державними органами; передумови та способи порушення
компетенції державних органів; особливості правового регулювання та реалізації компетенції
органів державної влади України.
На основі отриманих теоретичних знань з теорії компетенції виробити в студентів практичні
навички роботи з компетенційними нормами з метою подальшого застосування цих навичок в
процесі нормотворчої та нормозастосовчої діяльності.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Лазарев Б.М. Компетенция органов управления. – М., 1972.
2. Тихомиров Ю.А. Теория компетенции. – М., 2004.
3. Чиркин В.Е. Государствоведение: Учебник. – М., 1999.
Викладацький склад: Ней Наталія Сергіївна – асистент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, консультації.
Оцінювання: усний залік.

Теорія управління
Шифр дисципліни – 7.060101/02/5.67
Курс – 5; семестр – 9; всього годин – 54; на тиждень – 2 год. (л); 1, 5 кредиту.
Вибіркова

34
Мета курсу: дати студентам знання про управлінські властивості права та специфіку реалізації
управлінської підфункції права.
Для її досягнення вивчаються: основні доктринальні підходи до розуміння управлінських
властивостей права; поняття та структура управлінської підфункції права; сутність юридичного
механізму управління, його основні стадії та закономірності реалізації; критерії ефективності
управлінського впливу права.
На основі отриманих теоретичних знань з теорії управління виробити в студентів практичні навички
розрахунку та оцінювання управлінського потенціалу правових норм з метою подальшого
застосування цих навичок у процесі нормотворчої та нормозастосовчої діяльності.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Державне управління в Україні (навчальний посібник) / За заг. ред. В.Б.Авер’янова. – К.,
1999.
2. Державне управління: теорія і практика / за заг. ред. В.Б.Авер’янова. – К., 1998.
3. Реформування державного управління в Україні: проблеми і перспективи / за ред.
В.В.Цвєткова. – К., 1998.
4. Цвєтков В.В. Державне управління: основні фактори ефективності. – Харків, 1997.
Викладацький склад: Ней Наталія Сергіївна – асистент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, консультації.
Оцінювання: усний іспит.

Митне право України
Шифр дисципліни – 7.060101/02/5.65
Курс – 5; семестр – 9; всього годин – 81; на тиждень 2 год. (л/с); 2, 25 кредиту.
Вибіркова
Мета курсу: дати студентам-спеціалістам знання про правове регулювання митно-правових
відносин в Україні, організацію здійснення митних процедур за законодавством України.
Для її досягнення вивчаються правовий статус суб’єктів митно-правових відносин; система та
організація діяльності митних органів України; організація проведення митного контролю, митного
оформлення, митного декларування. Вивчаються також поняття і види митних режимів, правові
основи проведення митно-тарифного та митно-нетарифного регулювання; система митних зборів
за законодавством України; відповідальність за порушення митного законодавства та порядок
провадження у справах про порушення митного законодавства.
На основі отриманих теоретичних знань та практичних умінь з Митного права України виробити у
студентів навички роботи з нормативно-правовими актами митного законодавства України, а також
уміння з організації правового забезпечення здійснення митної справи в Україні.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Дубчак В.І., Мартинюк О.В. Митна справа: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – 310 с.
2. Жорін Ф.Л. Правові основи митної справи в Україні: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 248
с.
3. Ківалов С.В., Кормич Б.А. Митна політика України: Підручник. – Одеса, 2001. – 256 с.
4. Основи митної справи: Навч. посіб. / П.В. Пашко, В.А. Аргунов, В.П. Батіг та ін.; За заг. ред.
Ю.П. Соловкова, П.В. Пашка. – Xарків: Вид. група "РА-Каравела", 2000. – 320 с.
5. Терещенко С. Основи митного законодавства України: Питання та практики
зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. – К.: АТ "Август", 2001. – 422 с.
Викладацький склад: Хохуляк В’ячеслав Віссаріонович – кандидат юридичних наук, доцент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, групові семінари, індивідуальні консультації,
дискусії.
Оцінювання: усний залік.

Демократія: теорія і практика
Шифр дисципліни – 7.060101/02/5.70
Курс – 5; семестр – 9; всього годин – 81; на тиждень – 2 год. (л.); 2, 25 кредиту.
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Вибіркова
Мета курсу: ознайомити студентів з концепціями конституційно-правової категорії демократія,
проаналізувати поняття та співвідношення безпосередньої та представницької демократії.
Для її досягнення вивчаються поняття, принципи, зміст, форми демократії, розвиток ідей про
демократію, основні концепції демократії в сучасній правовій науці, соціології та політичній науці,
сутність, структура та історичні етапи демократизації, еволюція державного режиму в сучасній
Україні, його метаморфози в ході конституційного процесу в Україні, тенденції розвитку державного
режиму в Україні в ході державно-правової реформи, конституційно-правове закріплення інституту
безпосередньої демократії в системі народовладдя в Україні, парламентарна демократія в Україні
На основі отриманих теоретичних знань у студентів виробляються уміння практично застосовувати
норми Конституції та виборчого законодавства України, складати основні види документів, які
випливають із застосування норм конституційного права України, обґрунтовувати підстави і
порядок використання громадянами передбачених Конституцією України прав і свобод.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Громадянське суспільство в Україні: проблеми становлення / В. Ф. Сіренко, В. І.
Тимошенко, Т. І. Ковальчук та ін.— К.: Логос, 1997.— 124 с.
2. Ковлер А. И. Исторические формы и типы демократии. – М., 1990.
3. Нудненко Л.А. Теория демократии. – М.: Юрист, 2001. – 95 с.
Викладацький склад: Щербанюк Оксана Володимирівна – кандидат юридичних наук, доцент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, індивідуальні консультації.
Оцінювання: усний залік.

Методологія юридичної науки
Шифр дисципліни – 8.060101/01/5.99
Курс – 5; семестр – 9; всього годин – 108; на тиждень – 2 год. (л.); 3 кредитів.
Вибіркова
Мета курсу: дати студентам – магістрам знання методології юридичної науки, розуміння
зумовленості методів наукового пізнання об’єктом та цілями цього пізнання, а також залежності
його від типу праворозуміння.
Для досягнення цієї мети вивчається правова природа регулювання суспільних відносин,
з’ясовуються: основне питання правознавства; сучасні типи право розуміння: роль методології у
право пізнанні; правила застосування філософських узагальнень у спеціальних правових
дослідженнях; сутність багато аспектного та інтегративного підходів до пізнання права;
закономірності єдності різноманітності у правовому прогресі суспільства.
На основі одержаних теоретичних знань з методології юридичної науки виробити у студентів вміння
правильно вичленяти з об’єктивної реальності об’єкт та предмет правового пізнання, формулювати
основну межу та конкретні завдання дослідження, обирати адекватні методи реалізації зазначених
цілей.
Для освоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Дамирли М.А. Право и История: эпистематологические проблемы (Опыт комплексного
исследования проблем предмета и структуры историко-правового познания). – СПб., 2002.
2. Киримов Д.А. Методология права. – М., 2000.
3. Козловський А.А. Право як пізнання. Вступ до гносеології права. – Чернівці: Рута, 1999.
4. Пацурківський П.С. Сучасні проблеми правопізнання. Навчальний посібник. – Чернівці:
Рута, 2000.
5. Селіванов В.М. Право і влада суверенної України. Методологічні аспекти. – Київ, 2002.
Викладацький склад: Пацурківський Петро Станіславович – доктор юридичних наук, професор.
Методика викладання та методи навчання: лекції, консультації, дискусії, обговорення, підготовка
ессе та рефератів.
Оцінювання: усний іспит.

Юридичний механізм захисту прав людини
Шифр дисципліни – 7.060101/02/5.71
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Курс – 5; семестр – 9; всього годин – 81; на тиждень – 2 год. (л.); 2, 25 кредиту.
Вибіркова
Мета курсу: дати студентам знання про юридичний механізм захисту прав людини, провести аналіз
теоретико-прикладних проблем механізму захисту прав людини, визначення його юридичної
природи, змістовного і функціонального обсягу, виявлення проблем у правовому регулюванні,
ознайомитись та проаналізувати практику правозахисної діяльності Уповноваженого Верховної
Ради з прав людини.
Для її досягнення вивчаються конституційно-правовий механізм забезпечення реалізації прав і
свобод людини і громадянина, його юридичні елементи, поняття та види гарантій захисту прав
людини, інститут права притулку як конституційно-правова гарантія захисту прав людини, право на
звернення як конституційна гарантія захисту прав людини, роль органів законодавчої, виконавчої
та судової влади в конституційному механізмі захисту прав людини і громадянина.
На основі отриманих теоретичних знань виробити в студентів уміння практично застосовувати
отримані знання, давати усні та письмові довідки з питань юридичного механізму захисту прав
людини, обґрунтовувати підстави і порядок використання громадянами України права на захист
своїх прав та законних інтересів, знати порядок звернення до органів державної влади за захистом
порушеного права, знати порядок міжнародного захисту прав людини і можливості його
використання громадянами України, виявляти та розкривати проблеми судового захисту прав
громадян України на основі аналізу судових рішень.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Колодій А.М., Олійник А.Ю. Права людини і громадянина в Україні: навч. посіб. – К.:
Юрінком Інтер, 2003. – 336 с.
2. Права человека: Учебник для вузов / Отв. ред. чл.-корр. РАН, д. ю. Е.А.Лукашева. – М.:
НОРМА, 2002. – 573 с.
3. Права человека как фактор стратегии устойчивого развития. Ответственный редактор –
чл.-корр. РАН, д. ю. Е.А.Лукашева. – М.: НОРМА, 2000. – 320 с.
4. Селіванов В.М. Право і влада суверенної України: методологічні аспекти. – Монографія. –
К.: Ін Юре, 2002. – 724 с.
5. Международные акты о правах человека. – М., 1999. – 674 с.
Викладацький склад: Горун Ольга Віталіївна – кандидат юридичних наук, доцент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, індивідуальні консультації.
Оцінювання: залік усний.

Правова держава
Шифр дисципліни – 7.060101/02/5.63
Курс – 5; семестр – 9; всього годин – 81; на тиждень – 2 год. (л.); 2, 25 кредиту.
Вибіркова
Мета курсу: дати студентам знання про правову державу, конституційні основи правової держави в
Україні, аналіз теоретико-прикладних проблем переходу України до правової держави.
Для її досягнення вивчаються поняття правової держави, формальний, матеріальний та технічний
аспект правової держави, виникнення і розвиток ідей про правову державу, поняття та види
принципів правової держави: верховенство права, принцип розподілу державної влади на
законодавчу, виконавчу, судову тощо, поняття принципу панування права у формальному і
матеріальному значені, принцип невідчужуваності, гарантованості та реальності прав і свобод
людини поняття та елементи громадянського суспільства як основи правової держави, поняття та
співвідношення правової і соціальної держави, правової та демократичної держави.
На основі отриманих теоретичних знань виробити у студентів уміння практично застосовувати
отримані знання, уяснити сутність правової держави, порядок реалізації Конституції України,
сприяти розбудові правової держави в Україні.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Заєць А. П. Правова держава в контексті новітнього українського досвіду. - К.:
Парламентське видавництво, 1999. – 248 с.
2. Опришко В. Ф. Конституція – фундаментальна основа подальшого розвитку демократії і
правової системи України // Право України. – 1996. – № 9. – С. 3-12.
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3. Основи конституційного ладу України. Навчальний посібник / А.М. Колодій, В.В. Копєйчиков,
С.Л. Лисенков, В.В. Медведчук. – К.: Либідь, 1997. – 206 с.
4. Рабінович П. М. Громадянське суспільство і правова держава (загальнотеоретичні
міркування) // Українське право. – 1996. - №3. – С. 22-34.
5. Тодыка Ю. Н. Вопросы государственного суверенитета в аспекте формирования на
Украине демократического правового государства. / Проблемы законности. – Харьков. –
1995. - № 28. – С.3-17.
Викладацький склад: Горун Ольга Віталіївна – кандидат юридичних наук, доцент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, індивідуальні консультації.
Оцінювання: іспит усний.

Кафедра правосуддя
Судові і правоохоронні органи
Шифр дисципліни – 6.060101/00/2.01
Курс – 1, семестр – 1, всього годин – 108; на тиждень – 3 год. (л / с); 3 кредити.
Обов’язкова
Мета курсу: визначається колом тих питань і проблем, які повинні вивчатися в її рамках. Тобто це є
відомості про державні органи, що виконують судову та правоохоронну діяльність та інших органів,
що активно сприяють такого роду діяльності. Центральне місце займають відомості про побудову
цих органів, їх структуру, взаємодії та підпорядкування, головних функціях, напрямках та задачах
діяльності, взаємодії один з одним та з усім державним механізмом. Предмет даної дисципліни є
комплексним, оскільки комплексною, багатовекторною та багаторівневою є правоохоронна
діяльність державних і не державних органів та організацій у сфері право охорони. Об’єктом же
вивчення курсу є безпосередньо вищевказані судові та правоохоронні органи.
На основі отриманих знань з курсу Судові та правоохоронні органи студенти ознайомляться з
порядком організації та діяльності правоохоронних органів, системою судів загальної юрисдикції,
правовими основами судоустрою і судочинства.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність. Навч. посібник / Під редакц. М.І.
Мельник, М.І. Хавронюк. – Київ: Атіка, 2002 рік.
2. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України. / Відп. ред. Я.Конратьєв. – К.: Юрінком
Інтер, 2002.
3. Суд та інші правоохоронні органи. Правоохоронна діяльність. Навчальний посібник. Закони
та коментарі. / Під редакц. М.І. Мельник, М.І. Хавронюк. – Київ: Атіка, 2001.
4. Судові та правоохоронні органи України. / За ред. С.М. Тимченко. – К., 2004.
5. Судебные и правоохранительные органы Украины: Учебное пособие / Васильев А.С.,
Иванов В.В. – Харків: Одиссей, 2002.
Викладацький склад: Чебан Вікторія Миколаївна – кандидат юридичних наук, доцент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні консультації, дискусії.
Оцінювання: іспит усний.

Державне процесуальне право
Шифр дисципліни – 6.060101/00/4.01
Курс – 2, семестр – 3, всього годин – 135; на тиждень – 2 год. (л / с); 3, 75 кредиту.
Обов’язкова
Мета курсу: викласти студентам на основі теорії юридичного процесу, загальноправової
процесуальної теорії природу конституційних процедури та їх види.
Для її досягнення вивчаються процедури безпосередньої демократії, форми участі громадськості в
керівництві державними та суспільними справами, організація діяльності комітетів і комісій
Верховної Ради України, процедури реалізації законодавчої, контрольної та установчої функцій
Верховної Ради України, процедури роботи Президента України та Кабінету Міністрів України,
конституційне судочинство, організація діяльності місцевих рад.
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На основі отриманих теоретичних знань з теорії конституційних процедур виробити у студентів
уміння роботі виборчих комісій, місцевих рад, інших суб’єктів системи місцевого самоврядування,
народних депутатів у роботі із виборцями, навики роботи у апаратах вищих конституційних органів
(Конституційного Суду України, Президента України, Верховної ради України, Кабінету міністрів
України).
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Очерки парламентского права / Под ред. Топорнина Б.Н. - М., 1993.
2. Поленина С.В. Законотворчество в РФ. – М., 1996.
3. Правовые формы деятельности в общенародном государстве. Учебное пособие. – Харків,
1985.
4. Протасов В.Н. Основы общеправовой процессуальной теории. – М., 1991.
5. Протасов В.Н. Юридическая процедура. – М.: Юридическая литература, 1991.
Викладацький склад: Перепелюк Володимир Григорович – кандидат юридичних наук, доцент.
Методика викладання та методика навчання: лекції, семінари, індивідуальні консультації.
Оцінювання: іспит.

Захист прав особи в цивільному судочинстві
Шифр дисципліни – 6.060101/06/5.49
Курс – 3, семестр – 5, всього годин – 54, на тиждень – 2 год. (л); 1, 5 кредиту.
Вибіркова
Мета курсу: дати студентам знання необхідні для майбутньої практичної роботи в судах, органах
державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях
та навики користування нормативними матеріалами при вирішенні конкретних практичних завдань,
пов’язаних із захистом прав особи в цивільному судочинстві.
Для досягнення мети вивчаються сучасні підходи до формування у студентів уміння орієнтуватися
у системі норм цивільного процесуального права та застосування на практиці норм цивільного
процесуального законодавства.
На основі отриманих теоретичних знань у сфері захисту прав особи в цивільному судочинстві у
студентів формулюється уміння правильно аналізувати та узагальнювати законодавчі акти, що
стосуються проблем захисту прав, свобод та інтересів особи в цивільному процесі та правильно
застосовувати їх на практиці.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Гузь Л.Е. Подготовка некоторых категорий гражданских дел к слушанию и особенности их
рассмотрения. – Харьков. – 2001.
2. Орлова Л.М. Права сторон в гражданском процессе. – Минск, 1973.
3. Цивільний процес України / За ред. М.Й. Штефана. – К., 2000.
4. Ярков В.В. Судебная власть и защита личности в гражданском процессе // Правоведение. –
1992. – № 1.
Викладацький склад: Шиба Олександр Михайлович – кандидат юридичних наук, доцент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, індивідуальні консультації.
Оцінювання: залік.

Судове представництво
Шифр дисципліни – 6.060101/06/5.51
Курс – 3; семестр – 5; всього годин – 54; на тиждень – 2 год. (л); 1, 5 кредиту.
Вибіркова
Мета курсу: опанування студентами знань у галузі цивільного процесуального права, розкриття
місця і ролі судового представництва у вирішенні питань захисту прав, свобод та інтересів
громадян у цивільному судочинстві.
Для її досягнення вивчаються основні засади здійснення судочинства в Україні, досліджуються
поняття, види та значення судового представництва в цивільному процесі.
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На основі отриманих теоретичних знань з процесуального представництва в цивільному
судочинстві виробити у студентів уміння орієнтуватися в системі правових норм, аналізувати,
застосовувати і узагальнювати законодавчі акти та правильно застосовувати норми законодавства
щодо судового представництва на практиці.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Халатов С.А. Представительство в гражданском и арбитражном процессе. – М.: Норма,
2002.
2. Цивільний процесуальний кодекс України. – К.: Атіка, 2004.
3. Шакарян М.С. Представительство в суде // Гражданское процессуальное право России. –
М.: Проспект, 1996.
4. Шерстюк В.М. Судебное представительство по гражданским делам. – М., 1984.
5. Шерстюк М.И. Представительство граждан в суде: Учебное пособие. – К.: Лыбидь, 1991.
Викладацький склад: Кондрат’єва Людмила Анатоліївна – асистент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, індивідуальні консультації.
Оцінювання: залік.

Міжнародний цивільний процес
Шифр дисципліни – 6.060101/06/5.52
Курс – 3; семестр – 6; всього годин – 54; на тиждень – 2 год. (л); 1, 5 кредиту.
Вибіркова
Мета курсу: полягає у розгляді загальної характеристики основних інститутів цивільного права
зарубіжних країн на прикладі найбільш яскравих представників двох основних правових систем:
Німеччини та Франції (романо-германська правова система) й Англії та США (англо–американська
правова система).
Однак, центральне місце в усіх країнах посідає цивільне право та процеси, які захищають інтереси
особистості. Нині вони вважаються найбільш розробленими галузями права, на основі яких
здійснюється формування нових галузей, правових інститутів, розділів правових систем тощо.
Відповідно найголовніше освітнє завдання курсу Міжнародний цивільний процес полягає у тому,
щоб розширити у студентів – юристів правовий світогляд, збагатити правову культуру, позбутися
шаблонності й процесуального мислення, пізнати процесуальне право України, порівнюючи з
Міжнародним процесуальним правом.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Брянцева Е.В. Международный гражданский процесс: Учебное пособие. – Санкт –
Петербург: Сентябрь, 2001.
2. Луну Л.А., Марышева Н.Н. Курс международного частного права: международный
гражданский процесс. – М., 1987.
3. Пучинский В.К. Гражданский процесс США. – М., 1993.
4. Шак Х. Международное гражданское процессуальное право. – М., 2001.
Викладацький склад: Скрипничук Іван Васильович – доцент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, самостійні роботи студентів, індивідуальні
консультації.
Оцінювання: залік.

Окреме провадження в цивільному судочинстві
Шифр дисципліни – 6.060101/06/5.50
Курс – 3; семестр – 5; всього годин – 54; на тиждень – 2 год. (л); 1, 5 кредиту.
Вибіркова
Мета курсу: метою курсу є теоретичне обгрунтування місця окремого провадження в цивільному
судочинстві, ґрунтовий аналіз правової природи справ окремого провадження як складової частини
цивільного процесу, процесуальних особливостей порушення, підготовки, судового розгляду та
поставлення рішення у справах цього виду провадження із висновками та пропозиціями щодо
подальшого розвитку та вдосконалення чинного законодавства, яке регулює судовий порядок
встановлення юридичних фактів.
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Методика викладання матеріалу в ході курсу спрямована на те, щоб досягти таких поставлених
завдань: спонукати студентів до активної самостійної дослідницької роботи; здійснювати
порівняльну характеристику закріплення окремого провадження в законодавстві різних країн та
епох; заохотити до критичного аналізу теоретичного матеріалу, законодавчої влади та прикладі з
судової практики; дозволить глибше зрозуміти правову природу справ віднесених до окремого
провадження.
На основі отриманих зі курсу Окреме провадження науково-теоретичних знань та навиків
вирішення практичних ситуацій по застосовуванню цивільного процесуального законодавства
виробити у студентів практичні навики складання процесуальних документів у справах окремого
провадження і ознайомити з порядком даної категорії справ у судах загальної юрисдикції.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.04. – К.: Ін Юре, 2004.
2. Трубников П.Я. Судебное разбирательство гражданских дел отдельных категорий. – М.,
2001.
3. Фурса С.Я. Окреме провадження в цивільному процесі України. – К., 1999р.
4. Штефан М.Й. Цивільний процес: Навчальне видання. – К., 2001.
Викладацький склад: Татулич Ірина Юріївна – асистент.
Методика виконання та методи навчання: лекції, індивідуальні консультації.
Оцінювання: залік.

Ювенальна юстиція
Шифр дисципліни – 6.060101/06/5.54
Курс – 3; семестр – 6; всього годин – 54; на тиждень – 2 год. (л); 1, 5 кредиту.
Вибіркова
Мета курсу: вивчення понять і вимог, що стосуються концепції ювенальної юстиції, її специфічних
принципів: підвищена охорона прав і законних інтересів неповнолітніх; соціальна насиченість
судового процесу; максимальна індивідуалізація судового процесу; конфіденційність судового
процесу; пріоритет виховних заходів впливу реабілітації відносно неповнолітніх. Слід також
вивчити можливість створення в Україні за досвідом багатьох країн Європи спеціалізованих судів
(або складів суддів) для розгляду справ неповнолітніх, у тому числі із участю народних засідателів
за професією педагогів, лікарів, психологів.
На основі отриманих теоретичних знань ставиться мета виробити в студентів уміння застосовувати
їх у практичній діяльності на досудовому слідстві та прокурорській і судовій роботі.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Кримінально – процесуальний Кодекс України. – К.: Ін Юре, 2004.
2. Кримінальний Кодекс України. – К.: Ін Юре, 2004.
3. Шакун В.І.. Злочинність неповнолітніх: нові виклики для України. Вісник Верховного Суду
України. – 2003. – № 6.
4. Омельяненко Ч.М.. Особливості предмета доказування у справах про злочини
неповнолітніх // Юридичний вісник України. – 1996. – № 49.
5. Омельяненко Ч.М.. Провадження у справах про злочини неповнолітніх як диференціація
кримінально – процесуальної форми. – К., 2002.
Викладацький склад: Іщенко Володимир Серафимович – доцент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, індивідуальні консультації.
Оцінювання: залік.

Складання процесуальних документів з адміністративних справ
Шифр дисципліни – 6.060101/00/4.03
Курс – 3; семестр – 6; всього годин – 81; на тиждень – 2 год. (с); 2, 25 кредиту.
Обов’язкова
Мета курсу: прищеплення майбутнім юристам комплексу знань, вмінь та навичок, які необхідні для
виконання функцій професійного учасника провадження у справах про адміністративні
правопорушення.
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Для її досягнення вивчаються види та структура процесуальних документів, їх процесуальні функції
та зміст, зокрема документи, що складаються на стадії порушення адміністративного провадження,
розслідування справи, її розгляду, перегляду постанови по справі про адміністративне
правопорушення, та стадії виконання відповідної постанови.
На основі отриманих знань із теорії адміністративного процесу у студентів виробляється уміння
складати основні процесуальні документи, виконувати діяльність з організації виконання
відповідних процесуальних функцій учасників даного виду адміністративного провадження.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Законодавство України про адміністративну відповідальність: Збірник нормативних актів /
Упоряд. С.Е. Демський, Е.Ф. Демський, В.К. Гіжевський. – К.: Юрінком Інтер, 2003.
2. Кодекс Украины об административных правонарушениях (научно-практический
комментарий). – Харків: Одиссей.
3. Масленников М.Я. Административно-юрисдикционный процесс. – Воронеж.– 1990.
4. Зразки адміністративно - правових актів - документів: роздавальний матеріал для студентів
ІІ та ІІІ курсів/ Уклад. В.В. Зуй. – Харків: Нац. юрид. акад. України, 2002.
Викладацький склад: Перепелюк Володимир Григорович – кандидат юридичних наук, доцент.
Методика викладання та методика навчання: семінари, контрольні роботи, самостійна робота
студентів.
Оцінювання: контрольна робота.

Окреме провадження в кримінальному судочинстві
Шифр дисципліни – 6.060101/06/5.53
Курс – 3, семестр – 6, всього годин – 54; 2 години на тиждень (л); 2, 25 кредиту.
Вибіркова
Мета курсу: дати студентам теоретичні та практичні знання з питань окремого провадження в
кримінальному судочинстві яке проводиться з певними особливостями, а саме: притягнення до
кримінальної відповідальності не інакше як за скаргою потерпілого (ст. 27 КПК України);
застосування примусових заходів медичного характеру (гл. 34 КПК України); протокольна форма
досудової підготовки матеріалів (глава 35 КПК України)
В результаті вивчення курсу студенти мають: знати теорію кримінального процесу з питань
окремого провадження, практику її застосування судами, прокурорами, органами дізнання та
слідства; вміти правильно тлумачити і застосовувати норми кримінального процесу, що стосуються
особливостей окремого провадження.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Кримінально – процесуальний кодекс України. – К., 2001.
2. Михеєнко М.М., Шибіко В.П., Дубинський А.Я. Науково – практичний коментар Кримінально
– процесуального кодексу. – К., 1997.
3. Тертишник В.М. Кримінально – процесуальне право України. – К., 1999.
4. Тертишник В.М. Науково-практичний коментар до Кримінально – процесуального кодексу. –
К., 2002.
5. Михеєнко М.М., Нор В.Т., Шибко В.П. Кримінальний процес України. – К., 1999.
Викладацький склад: Огородник Анатолій Петрович – доцент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, індивідуальні консультації.
Оцінювання: залік.

Складання процесуальних документів з кримінальних справ
Шифр дисципліни – 6.060101/00/4.04
Курс – 4, семестр – 8, всього годин – 81, на тиждень – 2 год. (с); 2, 25 кредиту.
Обов’язкова
Мета курсу: ознайомити студентів з суттю і значенням процесуальних актів, що складаються у
кримінальному судочинстві, навчити правового механізму прийняття кримінально – процесуальних
актів, систему та властивості; зосередити увагу на вимоги, яким повинні відповідати кримінально –
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процесуальні документи; прищеплення навиків складання процесуальних документів українською
мовою.
На основі отриманих теоретичних та практичних знань підвищити рівень підготовки спеціалістів,
культури та ефективності роботи органів слідства, прокуратури і суду, безумовного забезпечення
законності в їх діяльності.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Кримінально – процесуальний кодекс України. – К.: АТІКА, 2001.
2. Басков В.И. Протокольная форма досудебной подготовки материалов. – М.: Юрид. лит.,
1989.
3. Богословская Л.А. Законность и обоснованность касационного определения. – Харьков,
1997.
4. Коткова Т.В., Кожевников Г.К. Судебные експертизы. Сб. вопросов. – Харьков: Ин-т внутр.
дел., 1994.
5. Михайленко О.Р. Складання процесуальних актів у кримінальних справах. – К.: Юрінком,
2000.
Викладацький склад: Іщенко Володимир Серафимович – доцент.
Методика викладання та методи навчання: практичні заняття.
Оцінювання: письмова контрольна робота.

Цивільне процесуальне право України
Шифр дисципліни – 6.060101/00/2.17
Курс – 4; семестр – 7, 8; всього годин – 270; на тиждень – 4 год. (л /с); 7, 5 кредиту.
Обов`язкова.
Мета курсу: засвоєння студентами знань, необхідних для майбутньої практичної роботи; вміння
користуватися нормативним матеріалом і використовувати його при вирішенні практичних завдань;
правильно складати процесуальні документи, виконувати іншу роботу, пов`язану з нормами
цивільного процесуального права; досягнення глибокого розуміння студентами природи і сутності
суспільних відносин у сфері здійснення правосуддя; підготовка до практичної діяльності
висококваліфікованих фахівців-процесуалістів, формування їх творчої особистості.
На основі отриманих теоретичних знань з курсу цивільне процесуальне право України досягти
формування у студентів уміння орієнтуватися у системі норм цивільного процесуального права;
навчити студентів аналізувати і узагальнювати законодавчі акти та вивчений матеріал; правильно
застосувати на практиці норми цивільного процесуального законодавства.
Важливим засобом засвоєння теоретичного матеріалу є обов`язкове виконання студентами
практичних завдань, які складені на основі матеріалів судової практики і містяться у відповідних
збірниках. Велику допомогу в засвоєнні курсу надають різноманітні схеми з основних питань
цивільного процесуального права.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.04. - К.: Ін Юре, 2004.
2. Цивільний процесуальне право України / Під ред. В.В. Комарова. – Харків, 1999.
3. Цивільний процес України / За ред. М.Й. Штефана. – К., 2000.
4. Комаров В.В., Радченко П.І. Цивільні процесуальні правовідносини та їх суб`єкти. – К., 1996.
5. Тертишніков В.І. Принципи цивільного процесуального права. – Харків, 1991.
Викладацький склад: Гетманцев Олександр Валентинович – кандидат юридичних наук – доцент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні консультації, самостійна
робота студентів.
Оцінювання: іспит.

Кримінальний процес
Шифр дисципліни – 6.060101/00/2.18
Курс – 4; семестр – 7, 8; всього годин - 243; на тиждень – 3 / 4 год. (л); 6, 75 кредиту.
Обов’язкова
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Мета курсу: Метою викладання цього курсу є формування у студентів комплексних знань щодо
процесуальних вповноважень, місця і ролі кожного з суб`єктів кримінального процесу на різних
стадіях його здійснення.
В результаті вивчення курсу студенти мають знати: теорію кримінального процесу, що торкається
суб`єктного складу кримінально-процесуальних правовідносин, кримінально-процесуальне
законодавство в Україні, яке регламентує діяльність суб`єктів кримінального процесу, практику його
застосування судами, прокурорами, слідчими органами й адвокатами; вміти правильно тлумачити і
застосовувати норми кримінально-процесуального права, які регулюють правове становище і
функціонування учасників кримінально-процесуальної діяльності, самостійно поповнювати і
поглиблювати свої знання щодо цього правового інституту.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Кримінально-процесуальний Кодекс України. – К: Ін Юре, 2004.
2. Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар. / Під ред. В.Т.
Малеренка, В.Г. Гончаренка. – К.: Форум, 2003.
3. Михайленко О.Р. Складання процесуальних актів у кримінальних справах. – К., 1996.
4. Михеєнко М.М., Нор В.Т., Шибіко В.П. Кримінальний процес України. – К., 1992.
5. Тертишник В.М. Кримінально-процесуальне право України. – К.: А.С.К., 2003.
Викладацький склад: Івасюк Ігор Георгійович – кандидат юридичних наук, доцент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари.
Оцінювання: залік, іспит.

Складання процесуальних документів з цивільних справ
Шифр дисципліни – 6.060101/00/4.05
Курс – 4; семестр – 8; всього годин – 81; на тиждень – 2 год. (с); 2, 25 кредиту.
Обов’язкова
Мета курсу: дати студентам науково – теоретичні та практичні знання про зміст і форму цивільних
процесуальних документів та порядок їх оформлення, головними завданнями курсу є вивчення
нормативної бази щодо складання процесуальних документів; вивчення цивільно–процесуальних
документів та порядку їх складання; аналіз практики складання цивільно–процесуальних
документів.
На основі отриманих теоретичних знань і практичних рекомендацій з курсу студенти оволодіють
знаннями та навиками у складанні процесуальних документів з різних категорій справ, які
розглядаються в порядку цивільного судочинства.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.04. – К.: Ін Юре, 2004.
2. Буркацький Л.К. Складання процесуальних документів на захист прав та інтересів
громадян: Навчальний посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2002.
3. Стратегія і тактика цивільного процесу. – К.: Атіка, 2003.
Викладацький склад: Скрипничук Іван Васильович – доцент.
Методика викладання та методи навчання: семінари, індивідуальні консультації, самостійна робота
студентів.
Оцінювання: залік.

Кафедра міжнародного права і порівняльного
правознавства
Історія держави і права зарубіжних країн
Шифр дисциплін – 6.060101/00/2.05
Курс – 1; семестр – 1, 2; всього годин – 216; на тиждень – 3\4 год. (л/с); 6 кредитів.
Обов’язкова
Мета курсу: вивчення державно-правових інститутів зарубіжних країн хронологічно, аналіз
особливостей реалізації загальних закономірностей розвитку держави і права в різних країнах.
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Для досягнення студентами вивчаються розвиток держави і права в різних зарубіжних країнах
протягом стародавніх часів, середніх віків, нового та новітнього часу.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. История государства и права зарубежных стран. Часть 1. Учебник для вузов. под. ред.
проф. Крашениковой и проф. Жидкова О.А. – Ч.І-ІІ. – М.: НОРМА, 1996.
2. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн: Підручник для студентів юридичних
спеціальностей вищих закладів освіти – Харків: Право, 1999.
3. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн: Навч. посібник для студентів
юрид. вузів та факультетів. – К.: Олан, 2001.
4. Історія держави і права зарубіжних країн. Хрестоматія / За ред.В.Д. Гончаренка. – К.: Ін
Юре, 2002.
Викладацький склад: Никифорак Михайло Васильович – доктор юридичних наук, доцент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, консультації.
Оцінювання: усний залік, усний екзамен.

Державне право зарубіжних країн
Шифр дисципліни – 6.060101/00/2.13
Курс – 2; семестр – 3; всього годин – 108; на тиждень - 4 год.(л/с); 3 кредити.
Обов’язкова
Мета курсу: дана навчальна дисципліна входить до освітньо-професійної програми підготовки
спеціалістів з вищою освітою за напрямком юриспруденція.
На основі отриманих теоретичних знань з державного права зарубіжних країн студент повинен:
мати уявлення: про основні фактори, які впливають на становлення і розвиток державного права
зарубіжних країн; конституційно-правові інститути і методи конституційного регулювання, яке
реалізується в сучасній державно-правовій практиці; про загальний зміст конституцій ряду
зарубіжних країн; знати: конституційні основи суспільно-політичної організації суспільства, типи і
форми держав, виборчих систем, структуру, принципи організації та діяльності органів державної
влади і місцевого самоврядування зарубіжних країн; зміст правового положення особистості,
статусу громадян, демократичні способи здійснення ними конституційних прав і свобод, а також
гарантії їх реалізації; вміти: логічно грамотно виражати й обґрунтовувати свою точку зору з
державно-правової проблематики, вільно володіти юридичними поняттями і категоріями;
самостійно поповнювати свої знання з урахуванням постійного удосконалення сучасного
законодавства.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Конституционное право зарубежных стран: Уч. для вузов / Под общ.ред М.В.Баглая,
Ю.И.Лейбо и Л.М.Энтина. – М.: НОРМА-ИНФРА. – М, 1999. – 832 с.
2. Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник. – К.: АРТЕК, Вища шк.,
1992. – 264 с.
3. Георгіца А.З. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник. – Чернівці: Рута, 2001. –
431с.
4. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. В 4-т. Тома 1-2. Часть общая
/ Отв. ред. Б.А.Страшун – 3-е изд. обновл. и дораб. – М.: БЕК, 2000. – 780 с; Особ. часть.
Т.3. – 1997. – 764 с; Страны Европы. Т.4. Страны Африки и Азии. – НОРМА-ИНФРА-М.,
2001. – 650 с.
Викладацький склад: Георгіца Аурел Зиновійович – доктор юридичних наук, професор.
Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні консультації, дискусії.
Оцінювання: іспит усний.

Міжнародне кримінальне право
Шифр дисципліни – 6.060101/05/5.38
Курс – 3; семестр – 5; всього годин – 54; на тиждень – 2 год.; (л.); 1, 5 кредиту.
Вибіркова
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Мета курсу: ознайомити студентів-правників з основними питаннями теорії і практики у сфері
міжнародного кримінального права.
Для її досягнення вивчається система норм міжнародного права в сфері боротьбі зі злочинністю,
забезпечення миру і безпеки людства, що органічно поєднана із системою внутрішнього
кримінального права України.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Блищенко И.П., Лисенко И.В. Международный уголовный суд. – М., 1998.
2. Лугащук И.И., Наумов А.В. Международное уголовное право: Учеб. Пособие. – М.: Спарк,
1999.
3. Международное уголовное право / Отв. ред. В.Н.Кудрявцев. – М., 1995.
4. Панов В.П. Международное уголовное право: Учеб пособие. – М., 1997.
5. Уголовная юстиция: проблемы международного сотрудничества: Сб. ст.рос. и
заруб.юристов. – М., 1995.
Викладацький склад: Руденко Оксана Валеріївна – асистент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, контрольні роботи, реферати, консультації.
Оцінювання: контрольна робота.

Міжнародно-правовий механізм захисту прав людини
Шифр дисципліни – 6.060101/05/5.37
Курс – 3; семестр – 5; всього годин - 54; на тиждень – 2 год.; (л); 1, 5 кредиту.
Вибіркова
Мета курсу: дати студентам знання про базові положення системи міжнародного захисту права
прав людини, про місце в даній системі України; сформувати стійке уявлення про пріоритет прав
людини як визначальний принцип правової держави.
Для її досягнення вивчаються: історичний розвиток поняття прав і свобод людини та міжнародного
права прав людини як галузі міжнародного публічного права; теоретичні концепції прав людини та
сучасна концепцію прав людини, визнана в міжнародному співробітництві держав; міжнародні
стандарти прав і свобод людини та джерела прав і свобод людини; повноваження універсальних і
регіональних міжнародних міжурядових організацій по захисту прав людини; діапазон застосування
та різновиди міжнародних процедур захисту прав людини; реакції суб’єктів міжнародного права на
порушення прав людини та особливості міжнародно-правової відповідальності за порушення прав
людини; класифікація та особливості міжнародного захисту різних груп прав та свобод людини
(особистих, політичних, соціально-економічних, культурних); міжнародно-правові засади захисту
правового статусу осіб та груп громадян з особливим правовим статусом (жінок, дітей та членів
меншин); цілі та межі обмеження прав і свобод людини за міжнародним правом.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Даниленко Г.М. Международная защита прав человека. Вводный курс: Учебное пособие. –
М.: Юристъ, 2000. – 256 с.
2. Дженікс М. Європейське право у галузі прав людини. – К., 1999.
3. Карташкин В.А. Права человека в международном и внутригосударственном праве. – М.,
1995.
4. Саидов А.Х. Международное право прав человека. Учебное пособие. / Отв. ред.
Б.Н.Топорнин. – М.: Академический правовой университет при институте государства и
права Российской Академии Наук, 2002. – 196 с.
5. Туинов О.И. Международное гуманитарное право. Учебник для вузов. – М.: НОРМА, 2000. –
328 с.
Викладацький склад: Якимчук Наталія Яківна – кандидат юридичних наук, доцент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, групові консультації, індивідуальні консультації,
педагогічні ігри, дискусії.
Оцінювання: іспит усний.

Міжнародне гуманітарне право
Шифр дисципліни – 6.060101/05/5.40
Курс – 3; семестр – 6; всього годин – 54; на тиждень – 2; (л.); 2, 25 кредиту.
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Вибіркова
Мета курсу: формування у студентів знань з основ гуманітарного права.
Для її досягнення вивчаються: походження та розвиток міжнародного гуманітарного права;
систему, принципи і джерела міжнародного гуманітарного права; правова регламентація ведення
збройної боротьби; міжнародно-правовий захист жертв війни, цивільних об’єктів, культурних
цінностей; відповідальність за порушення міжнародного гуманітарного права.
На основі теоретичних знань реалізується завдання виробити у студентів уміння застосовувати
норми міжнародного гуманітарного права.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Борі Франсуаза. Виникнення та розвиток міжнародного гуманітарного права. – Женева:
Міжнародний комітет червоного хреста, 1982.
2. Бруз В. С. ООН і врегулювання міжнародних конфліктів. – Київ: Либідь, 1995.
3. Калугин В. Ю., Павлова Л. В., Фисенко И. В. Международное гуманитарное право. Учебное
пособие. – Минск: Тесей, 1999.
4. Пустогаров В. В. Международное гуманитарное право. Учебное пособие. – М.: ИГП РАН,
1977.
5. Пикте Ж. Развитие и принципы международного гуманитарного права. – М.: МККК, 1993.
Викладацький склад: Задорожна Світлана Михайлівна – асистент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, консультації.
Оцінювання: залік усний.

Основні інститути цивільного права зарубіжних країн
Шифр дисципліни – 6.060101/05/5.42
Курс – 3; семестр – 6; всього годин – 54; на тиждень – 2; (л.); 1, 5 кредиту.
Вибіркова
Мета курсу: ознайомлення студентів-юристів міжнародно-правової спеціалізації з особливостями
правового регулювання цивільних відносин в зарубіжних країнах. Особливого значення набуває
питання вироблення у студентів навичок роботи із нормативними матеріалами та вирішення
правових питань на базі національного законодавства зарубіжних країн.
Для її досягнення вивчаються поняття, предмет і джерела цивільного права зарубіжних країн,
суб’єкти цивільного права зарубіжних країн, речове право в зарубіжних країнах, зобов’язальні
відносини в цивільному праві зарубіжних країн, право інтелектуальної власності в цивільному праві
зарубіжних країн, сімейне право зарубіжних країн, спадкове право зарубіжних країн.
Особливого значення набуває питання вироблення у студентів навичок роботи із нормативними
матеріалами та вирішення правових питань на базі національного законодавства зарубіжних країн.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Гражданское и торговое право капиталистических государств. Изд. 3-е. – Москва, 1993.
2. Канзафарова И.С. Гражданское и торговое право зарубежных стран. Отдельные институты:
Уч. пособие. – Харьков: Одиссей, 2003. – 352с.
3. Основные институты гражданского права зарубежных стран. Сравнительно-правовое
исследование / Под рук. В.В. Залесского. – М., 2000.
Викладацький склад: Задорожна Світлана Михайлівна – асистент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, консультації.
Оцінювання: залік усний.

Міжнародне митне право
Шифр дисципліни – 6.060101/05/5.41
Курс – 3; семестр – 6; всього годин – 54; на тиждень – 2 год.; (л); 1, 5 кредиту.
Вибіркова
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Мета курсу: дати студентам знання про організацію міжнародного співробітництва в галузі
регулювання митних питань та систему міжнародного митного права та його співвідношення
митним правом України.
Для її досягнення вивчаються: поняття, зміст, система та джерела міжнародного митного права;
міжнародні митні правовідносини; принципи міжнародного митного права; міжнародно-правова
регламентація питань митного простору, спеціальних митних режимів територій та митного
кордону; універсальні та регіональні форми міждержавного співробітництва з митних питань;
система міжнародно-правових засад митно-тарифного регулювання та митних пільг; міжнародноправове регулювання митних режимів переміщення товарів; міжнародні стандарти в галузі
спрощення та гармонізації митних процедур контролю, декларування та митного очищення;
оформлення; Координація діяльності та співробітництва держав (їх митних служб) в галузі у
запобіганні, розслідуванні та припиненні порушень митного законодавства, а також у галузі
запобігання, розслідування та припинення контрабанди.
На основі отриманих теоретичних знань виробити у студентів практичні навики з реалізації
отриманих знань на основі аналізу існуючих джерел міжнародного митного права, взаємодії норм
сучасного міжнародного митного права з національним митним правом України, їх місця в системі
національного права України, а також практики застосування даних норм в практиці юриста.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Борисов К. Г. Международное таможенное право. М.: Изд-во Российского ун-та дружбы
народов, 1997.
2. Сандровский К.К. Международное таможенное право: Учебник. – 2-е изд-е, переаб. – К.:
Знання, 2001. – 461 с.
3. Сандровский К.К. Таможенное право в Украине: национальное и международное. Учебное
пособие для студентов юрид. вузов и факультетов. – К.: Вентури, 2000. – 208 с.
4. Ершов А. Д. Определение страны происхождения товара: Учеб.-метод. пособие / СПб.
филиал РТА; Под общ. ред. С. П. Удовенко, В. А. Костина. СПб., 1996.
5. Пресняков В.Ю. Современная зарубежная практика регулирования внешней торговли:
таможенный аспект: Учеб. пособие. М.: РИО РТА, 1996.
Викладацький склад: Якимчук Наталія Яківна – кандидат юридичних наук, доцент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, групові консультації, індивідуальні консультації,
педагогічні ігри, дискусії.
Оцінювання: залік усний.

Право міжнародних договорів
Шифр дисципліни – 6.060101/05/5.45
Курс – 4; семестр – 7; всього годин - 54; на тиждень – 2 год. (л); 1, 5 кредиту.
Вибіркова
Мета курсу: дати студентам 4 курсу знання щодо основ права міжнародних договорів виконання
положень Віденських конвенцій про міжнародні договори 1969 і 1986 років та оволодіння
студентами практичними навичками застосування норм і принципів права міжнародних договорів.
Для її досягнення вивчаються сучасні підходи до розуміння поняття та особливостей права
міжнародних договорів; історія становлення і розвитку права міжнародних договорів; оцінка
проблем та особливостей у сфері права міжнародних договорів; категорії учасників міжнародного
договірного процесу.
На основі отриманих теоретичних знань у сфері права міжнародних договорів виробити у студентів
уміння володіти практичними аспектами міжнародного договірного процесу та сприяти вмінню
прогнозувати ситуацію у практиці укладання міжнародних договорів.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Общепризнанные нормы в современном международном праве. – К.: Наукова думка, 1984.
2. Опришко В.Ф. Міжнародне економічне право. – К.: Либідь, 19995.
3. Реализация международно-правовых норм во внутреннем праве. – К.: Наукова думка,
1992.
4. Талалаев А.Н. Договоры с участием международных организаций. – М., 1989.
5. Ульянова Н.Н. Общие многосторонние договоры в современных международных
отношения. – К.: Наукова думка, 1981.
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Викладацький склад: Гіждіван Любомир Юзефович – кандидат юридичних наук, доцент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, дискусії, індивідуальні консультації.
Оцінювання: залік усний.

Кримінальне право зарубіжних країн
Шифр дисципліни – 6.060101/05/5.46
Курс – 4; семестр – 8; всього годин – 54; на тиждень – 2 год.; (л); 1, 5 кредиту.
Вибіркова
Мета курсу: ознайомлення студентів-юристів із сучасним станом і тенденціями розвитку
кримінального права провідних західних держав.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Давид Р., Жоффре-Спиноза К. Основные правовые системы современности.– М.: Межд.
отношения, 1996.
2. Кросс Р. Прецедент в английском праве. – М., 1985.
3. Крылова Н.Е. Основные черты нового уголовного кодекса Франции. – М.: Спарк, 1996.
4. Никифоров Б.С., Решетников Ф.М. Современное американское уголовное право. – М.:
Наука, 1990.
5. Очерки сравнительного права (составитель сборника – В.А. Туманов). – М.: Прогресс, 1981.
Викладацький склад: Волощук Оксана Троянівна – асистент.
Методика викладання та методи навчання: лекції.
Оцінювання: залік усний.

Міжнародне приватне право
Шифр дисципліни – 6.060101/00/3.08
Курс – 4; семестр – 8; всього годин – 179; на тиждень – 4 год.; (л/с), 5 кредитів.
Обов’язкова
Мета курсу: підготовка спеціалістів, які б володіли необхідними знаннями, вміннями і навичками у
сфері міжнародного приватного права.
Для її досягнення вивчається практичний та теоретичний матеріал курсу, місце і роль міжнародного
приватного права в системі права, найважливіші норми міжнародного приватного права, методи
регулювання цивільно-правових відносин з іноземним елементом та ін.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник. – 3-е изд., перераб. и дополн.
– М.: Юристъ, 1998.
2. Ерпылёва Н.Ю. Международное частное право. – М., 1999.
3. Звеков В.П. Международное частное право. Курс лекций. – М.: НОРМА – ИНФРА-М, 1999.
4. Международное частное право / Под ред. Проф. Г.К.Дмитриевой, М.: Юрист, 1993.
5. Попов А.А. Международное частное право. – Харьков: РА, 1998.
Викладацький склад: Руденко Оксана Валеріївна – асистент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, реферати, консультації, дискусії,
контрольні роботи.
Оцінювання: іспит усний.

Право внутрішнього ринку ЄС
Шифр дисципліни – 6.060101/05/5.43
Курс – 4; семестр – 7; всього годин - 54; на тиждень – 2 год.; (л); 1, 5 кредиту.
Вибіркова
Мета курсу: дати студентам знання про засади та становлення внутрішнього ринку Європейського
Союзу, принципи його правового забезпечення та правове регулювання його складових.
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Для її досягнення вивчаються: історія становлення внутрішнього (єдиного) ринку ЄС; зміст терміну
внутрішній ринок за Договором про ЄС; Джерела та предмет права внутрішнього ринку ЄС;
система права внутрішнього ринку ЄС та його принципи; інститути та органи ЄС, компетентні в
галузі регулювання внутрішнього ринку ЄС; поняття, зміст та механізми реалізації свобод руху
товарів, послуг, капіталу та осіб; винятки з правил про вільних рух; конкурентне право ЄС
(картельне право, антимонопольне право, право конкуренції державних підприємств та
підприємств суспільних послуг, право державної допомоги); інтелектуальна власність та внутрішній
ринок ЄС; правової основи видів ринків, що об’єднанні у внутрішній ринок ЄС; правова база, старі
та нові підходи до гармонізації законодавства країн ЄС з питань внутрішнього ринку ЄС;
співробітництво ЄС та України з питань внутрішнього ринку.
На основі отриманих теоретичних знань виробити у студентів навики з аналізу діючої системи
права ЄС, сучасних питань регулювання внутрішнього ринку, та прецедентної практики Суду ЄС;
виробити уміння аналізувати проблеми гармонізації національного законодавства до норм і
принципів внутрішнього ринку ЄС, що виникають у зв’язку з укладенням угод між ЄС та Україною.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Дейвис Г. Право внутреннего рынка Европейского Союза: Перевод с английского. – К.:
Знання-Прес, 2004. – 421 с.
2. Конкурентная политика Европейского Союза. –М.: Право, 1995.
3. Лобанов К.Н. Договор о Европейском союзе: правовой анализ новейших тенденций в
развитии западноевропейской интеграции: Учебное пособие. – Белгород, 1996.
4. Основы права Европейского Союза: Учебное пособие / Под ред. С.Ю. Кашкина. – М.:
Белые альвы, 1997.
5. Право Европейского Союза: правовое регулирование торгового оборота: Учебное пособие /
Под ред. В.В. Безбаха, А.Я. Капустина, В.К. Пучинского.– М.: Зерцало, 1999.
Викладацький склад: Якимчук Наталія Яківна – кандидат юридичних наук, доцент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, групові консультації, індивідуальні консультації,
педагогічні ігри, дискусії.
Оцінювання: іспит усний.

Міжнародне економічне право
Шифр дисципліни – 6.060101/05/5.48
Курс – 4; семестр – 8; всього годин - 54; на тиждень – 2 год.; (л)1, 5 кредиту.
Вибіркова
Мета курсу: дати студентам знання про сферу міжнародного економічного права, його поняття,
особливості та взаємозв’язок з міжнародним публічним та міжнародним приватним правом, а також
сформувати знання про його предмет та систему міжнародного економічного співробітництва.
Для її досягнення вивчаються: поняття та структура міжнародного економічного права; основні
етапи його історичного розвитку; джерела та принципи міжнародно-правового регулювання
міжнародних економічних відносин; суб’єкти міжнародного економічного права; інститут
найбільшого сприяння; поняття та види міжнародних економічних договорів; міжнародноінституційний механізм регулювання міжнародних економічних відносин; становлення та сучасні
реалії нового міжнародного економічного порядку; транснаціональні корпорації і міжнародноправове регулювання їх діяльності; система багатостороннього регулювання міжнародної торгівлі в
рамках ГАТТ/СОТ; міжнародне інвестиційне, фінансове, валютне та транспортне право;
міжнародно-правове регулювання співробітництва у промисловості, сільському господарстві та
науково-технічного співробітництва; міжнародно-правова регламентація міжнародних торгів
(тендерів).
На основі отриманих теоретичних знань виробити у студентів практичні навики із аналізу джерел
міжнародного економічного права, сучасного стану договірно-правового та інституційного
механізму міжнародних економічних відносин.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Богуславский М.М. Международное экономическое право. – М., 1986. – 303 с.
2. Вельяминов Г.М. Основы международного экономического права. – М.: ТЕИС, 1994. – 108с.
3. Карро Д., Жюйар П. Международное економическое право: Учебник / Пер. с франц.
В.П.Серебряникова, В.М.Шумилова. – М.: Междунар. Отношения, 2001. – 608 с.
4. Опришко В. Ф. Міжнародне економічне право. – К.: Либідь, 1995. – 190 с.

50
5. Шумилов В. М. Международное экономическое право. – М.: Де-Ка, 1999.
Викладацький склад: Якимчук Наталія Яківна – кандидат юридичних наук, доцент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, групові консультації, індивідуальні консультації,
педагогічні ігри, дискусії.
Оцінювання: залік усний.

Основні питання громадянства в міжнародному праві
Шифр дисципліни – 6.060101/05/5.47
Курс – 4; семестр – 8; всього годин – 54; на тиждень – 2; (л.); 1, 5 кредиту.
Вибіркова
Мета курсу: надання студентам знань з основних питань громадянства у міжнародному праві,
засвоєння студентами основних понять з питань громадянства, ознайомлення студентів з
основними міжнародними документами, що регулюють питання громадянства.
Для її досягнення вивчаються поняття громадянства в якості різних правових категорій, вплив
міжнародного права на процес регулювання питань громадянства, основні способи набуття і
втрати громадянства, основні проблеми, пов’язані із втратою і позбавленням громадянства,
міжнародно-правове регулювання питань біженства та інституту притулку, основна нормативна
база з питань громадянства міжнародного рівня
На основі теоретичних знань вироблення у студентів уміння орієнтуватись у міжнародно-правових
джерелах регулювання питань громадянства та застосовувати їх норми на практиці.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Боярс Ю.Р. Вопросы гражданства в международном праве. – М., 1986.
2. Синельников А. Правовий статус осіб з подвійним громадянством // Політика і час, 1993. –
№ 10, 11.
3. Черниченко С. В. Международно-правовые вопросы гражданства. – М.: Междунар.
отношения, 1968.
4. Швыдак Н.Г. Международная унификация коллизионных норм гражданства // Адвокат: М.,
1998 – №11. – С. 80-82.
5. Шульга М. Подвійне громадянство у часі і просторі // Політика і час, 1995.– №3
Викладацький склад: Задорожна Світлана Михайлівна – асистент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, консультації.
Оцінювання: залік усний.

Адвокатура в правових системах світу
Шифр дисципліни – 7.060101/05/5.91
Курс – 5; семестр – 9; всього годин – 54; на тиждень – 2 год.; (л); 1, 5 кредиту.
Вибіркова
Мета курсу: дати спеціалістам у галузі міжнародного права достатні знання в сфері функціонування
адвокатури в різних правових системах світу.
Для її досягнення вивчаються загальні правила, що застосовуються до адвокатів як судових
захисників, так і консультантів з юридичних питань, які займаються міжнародною практикою в
різних країнах світу.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Варфоломеева Т.В. Криминалистика и профессиональная деятельность защитника. – К.,
1987.
2. Васьковский Е.В. Организация адвокатуры. – Ч. 1. – СПб., 1983.
3. Давид Р. Основные правовые системы современности. – М., 1988.
4. Історія адвокатури України / За ред. Т.В.Варфоломієвої, О.Д.Святоцького. – К., 1992.
Викладацький склад: Волощук Оксана Троянівна – асистент.
Методика викладання та методи навчання: лекції.
Оцінювання: залік усний.
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Дипломатичний протокол і етикет
Шифр дисципліни – 7.060101/05/5.97
Курс – 5; семестр – 9; всього годин – 81 год.; на тиждень – 2 год.; (л); 2, 25 кредиту.
Вибіркова
Мета курсу: дати студентам знання про особливості організації та проведення дипломатичного
протоколу та етикету в міжнародній сфері.
Для її досягнення вивчаються поняття, зміст дипломатичного протоколу та церемоніалу. Види
почестей, типи прийомів і титулів, форми церемоніального одягу і нагород, етикет державної
символіки.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Брунков А.Ф. Дипломатический протокол в России и дипломатический етикет. – М.: Наука,
1993.
2. Вуд Дж., Серре Ж. Дипломатический церемониал и протокол. – М.: Международные
отношения, 2003.
3. Гуменюк Б.І., Щерба О.В. Сучасна дипломатична служба. – К.: Либидь, 2001.
4. Гуменюк Б.І. Основи дипломатичної та консульської служби. – К.: Либідь, 1998.
5. Молочков В.В. Дипломатический протокол и дипломатическая практика. – М.: НОРМА,
1979.
Викладацький склад: Чепель Ольга Дмитрівна – асистент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, індивідуального консультації, дискусії.
Оцінювання: залік усний.

Європейське корпоративне право
Шифр дисципліни – 6.060101/05/5.44
Курс – 4; семестр – 7; всього годин – 54, на тиждень – 2 год.; (л); 1, 5 кредиту.
Вибіркова
Мета курсу: дати студентам знання про особливості та тенденції розвитку європейського
корпоративного права.
Для її досягнення вивчаються джерела європейського корпоративного права; види
підприємницьких корпорацій; правовий статус компаній за правом ЄС: недійсність компаній, злиття
та розділення компаній, мінімальний капітал та фінансова звітність компаній; правовий статус
акціонера та захист його прав в країнах Європи, свобода переміщення корпорацій у Європейському
співтоваристві; поняття та види корпоративних цінних паперів; європейські стандарти
корпоративного управління: принципи корпоративного управління Організації економічного
співтовариства та розвитку; принципи корпоративного управління Європейської асоціації торговців
цінними паперами; основоположні принципи корпоративного управління Євроакціонерів.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Дубовицкая Є.А. Европейское корпоративное право: Свобода перемещения компаний в
Европейском сообществе. – М.: Волтерс Клівер, 2004.- 244с.
2. Тьюлз Р., Брэдли Э., Тьюлз Т. Фондовый рынок. – 6-е изд.: Пер. с англ. – М.: ИНФРА – М,
2000. – VІІІ+648с. – (Университетский учебник).
3. Кашанина Т.В. Корпоративное право (Право хозяйственных товариществ и обществ).
Учебник для вузов. – М.: НОРМА-ИНФРА М, 1999. – 815с.
Викладацький склад: Гайка Оксана Романівна – асистент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, індивідуальні консультації.
Оцінювання: залік усний.

Правове регулювання міжнародних трудових відносин
Шифр дисципліни – 7.060101/05/5.92
Курс – 5; семестр – 9; всього годин – 81, на тиждень – 2 год; (л); 2, 25 кредиту.
Вибіркова
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Мета курсу: дати студентам знання про правове регулювання трудових відносин ускладнених
іноземним елементом.
Для її досягнення вивчаються: поняття та особливості міжнародних трудових відносин; трудові
права людини згідно міжнародних стандартів праці; поняття, види та наслідки міжнародної трудової
міграції; правовий статус трудящих-мігрантів за міжнародними договорами; правове регулювання
працевлаштування українських громадян за кордоном; порядок оформлення іноземцям та особам
без громадянства дозволу на працевлаштування в Україні; міжнародно-правове регулювання
колізій в трудовому праві.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Довгерт А.С. Правовое регулирование международных трудовых отношений. – К., 1992.
2. Киселев И.Я. Зарубежное трудовое право. Учебник для вузов. – М.: Издательство НОРМА
(Издательская группа НОРМА-ИНФРА⋅М), 2000. – 263 с.
3. Киселев И.Я. Сравнительное и международное трудовое право. Учебник для вузов. – М.:
Дело, 1999. – 728.
4. Чехович С.Б.Міграційне право України: Підруч./С.Б.Чехович. – К.: Школа, 2003. – 368с.
5. Стокер П. Работа иностранцев. Обзор международной миграции рабочей силы. М., 1996.
Викладацький склад: Гайка Оксана Романівна – асистент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, індивідуальні консультації.
Оцінювання: залік усний.

Міжнародне авторське право
Шифр дисципліни – 7.060101/05/5.94
Курс – 5; семестр – 9; всього годин – 81; на тиждень – 2; (л.); 2, 25 кредиту
Вибіркова
Мета курсу: надання студентам знань про положення правових актів щодо міжнародного
авторського права та механізму міжнародного захисту авторських прав.
Для її досягнення вивчаються загальнотеоретичні засади міжнародно-правової охорони авторських
прав, джерела правового регулювання міжнародної охорони авторських прав, міжнародні установи
з охорони інтелектуальної власності та їх діяльність у сфері захисту авторських прав, сучасна
інтерпретація основних понять та інститутів авторського права, правове регулювання уступки
авторських прав і ліцензування, проблеми охорони авторських прав у сфері програмування та в
кіберпросторі, захист авторських прав, специфіка міжнародної охорони інтелектуальної власності,
близької до авторських прав, міжнародне авторське право в контексті науково-технічного прогресу.
На основі теоретичних знань здійснюється вироблення у студентів вміння тлумачити та
застосовувати положення основних міжнародних угод в сфері захисту авторських прав.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Авторське право і суміжні права. Європейський досвід: У 2-х книгах / За ред. А.С. Довгерта.
– Книга 2: Виступи, статті європейських спеціалістів / Уклад. В.С. Дроб’язко. – К.: Ін Юре,
2001. – 460 с.
2. Бадиця І.А. Авторське право, винахідницьке право, право на відкриття і міжнародний захист
авторських прав. Навч. посібник. – К., 1997. – 108 с.
3. Интеллектуальная собственность: современные правовые проблемы. Проблемнотематический сборник. – М., 1998.
4. Минков А.М. Международная охрана интеллектуальной собственности. – Санкт-Петербург:
Питер, 2001. – 720 с.
Викладацький склад: Задорожна Світлана Михайлівна – асистент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, консультації.
Оцінювання: залік усний.

Право Європейського Союзу
Шифр дисципліни – 7.060101/00/5.62
Курс – 5; семестр – 9; всього годин – 135; на тиждень – 4 год. (л/с); 3, 75 кредиту.
Обов’язкова
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Мета курсу: дати студентам знання про створення, функціонування та нормотворчу діяльність
Європейського Союзу та його органів.
Для її досягнення вивчаються сучасні підходи щодо системи права ЄС, функціонування Спільного
ринку Союзу, питання митного, конкурентного, податкового та бюджетного права ЄС, а також
правового статусу особи, в т.ч. питання праці та соціальної політики.
На основі отримання теоретичних знань у сфері права Європейського Союзу у студентів
формується вміння орієнтуватись у основних галузях та інститутах права ЄС.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Грицяк І. А. Право та інституції Європейського Союзу. Навч. посібник.- К.: К.І.С., 2004.
2. Кернз В. Вступ до права Європейського Союзу. Навч. посібник. – К.: Знання, 2002.
3. Опришко В.Ф., Омельченко А.В., Фастовець А.С. Право Європейського Союзу. Загальна
частина. – К.: КНЕУ, 2002.
4. Право Европейского Союза.: Учебник// Под. ред. С.Ю.Кашкина. – М.: Юристь, 2003.
5. Топорнин Б. Н. Европейское право. Учебник. – М.: Юрист, 2001.
Викладацький склад: Никифорак Михайло Васильович – доктор юридичних наук, доцент; Гіждіван
Любомир Юзефович – кандидат юридичних наук, доцент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні консультації, дискусії.
Оцінювання: іспит письмовий.

Міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю
Шифр дисципліни – 7.060101/05/5.98
Курс – 5; семестр – 9; всього годин - 81; на тиждень – 2 год. (л); 2, 25 кредиту.
Вибіркова
Мета курсу: надання студентами знань з основ міжнародно-правової боротьби зі злочинністю та
виконання положень міжнародних договорів у цій сфері.
Для її досягнення вивчаються сучасні підходи щодо розуміння поняття та особливостей
міжнародного кримінального права; історія становлення і розвитку цієї галузі; дія норм
кримінального права у часі, просторі і за колом осіб; значення засобів реалізації норм
міжнародного кримінального права.
На основі отриманих теоретичних знань із зазначеної дисципліни ставиться мета виробити у
студентів уміння давати оцінку проблемам та особливостям у сфері співробітництва в боротьбі зі
злочинністю.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Лукашук И.И., Наумов А.В. Международное уголовное право: Учеб. пособие. – М.: Спарк,
1999.
2. Международное уголовное право/Отв. ред. В.Н. Кудрявцев. – М., 1995.
3. Панов В.П. Международное уголовное право: Учеб. Пособие. – М., 1997.
4. Биленчук П.Д., Ерксенов С.Е., Кофанов А.В. Транснациональная преступность: состояние и
трансформация. – К., 1999.
5. Родионов К.С. Интерпол: вчера, сегодня, завтра. – М., 1990.
Викладацький склад: Гіждіван Любомир Юзефович – кандидат юридичних наук, доцент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні консультації, дискусії.
Оцінювання: залік усний.

Міжнародний комерційний арбітраж
Шифр дисципліни – 7.060101/05/5.96
Курс – 5; семестр – 9; всього годин – 81; на тиждень – 2 год.; (л); 2, 25 кредиту.
Вибіркова
Мета курсу: опанування студентами знаннями у галузі міжнародного права, порядком вирішення
спорів, які виникають між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності, іноземними суб’єктами
господарської діяльності.
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Для її досягнення вивчається практичний та теоретичний матеріал курсу, застосування норм
законодавства, що регулюють діяльність міжнародного комерційного арбітражу.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Джудитта Кордето Мосс. Автономия воли в практике международного коммерческого
арбитража. – М.: Институт государства и права РАН, 1996. – 84 с.
2. Дмитриева Г.К. Международный коммерческий арбитраж. Учебно-практическое пособие. –
М.: Проспект, 1997. – 78 с.
3. Комаров В.В. Международный коммерческий арбитраж. – Харьков: Основа, 1995. - 304 с.
4. Побирченко И.Г. Международный коммерческий арбитраж в Украине: законодательство и
практика. – К.: Ин Юре, 2000.
5. Розенберг М.Г. Практика международного коммерческого арбитражного суда: научнопрактический комментарий. – М.: Торгово-промышленная палата РФ, 1997. – 288 с.
Викладацький склад: Руденко Оксана Валеріївна – асистент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, реферати, консультації, дискусії.
Оцінювання: іспит усний.

Місцеве управління в зарубіжних країнах
Шифр дисципліни – 7.060101/05/5.93
Курс – 5; семестр – 9; всього годин – 81; на тиждень – 2 год.; (л); 2, 25 кредиту.
Вибіркова
Мета курсу: надання студентам теоретичних знань та ознайомлення їх із певними практичними
аспектами у сфері місцевого управління.
Для її досягнення вивчаються поняття та особливості місцевого управління, види, структура й
компетенція органів місцевого управління, основні теоретичні концепції місцевого управління,
співвідношення місцевого управління та місцевого самоврядування, основні моделі місцевого
управління світу; особливості систем місцевого управління в сучасних країнах світу.
На основі отриманих теоретичних знань з місцевого управління в зарубіжних країнах виробити у
студентів уміння за допомогою якісного використання наукового методу порівняльного аналізу та
вивчення іноземного права, знаходити шляхи оптимізації функціонування органів місцевого
самоврядування та місцевих органів виконавчої влади України.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Батанов О.В. Конституційно-правовий статус територіальних громад в Україні: Монографія /
За заг. ред. В.Ф. Погорілка. – К.: Ін Юре, 2003. – 512с.
2. Баймуратов М.О., Григор’єв В.А. Муніципальна влада: актуальні проблеми становлення і
розвитку в Україні: Монографія. – Одеса: Юридична література, 2003. – С.248 с.
3. Куйбіда В.С. Конституційно-правові проблеми міського самоврядування в Україні. – Львів:
літопис, 2001. – 376 с.
4. Евдокимов В.Б., Старцев Я.Ю. Местные органы власти зарубежных стран: правовые
аспекты. –М.: Спарк, 2001. –251 с.
5. Черкасов А.И. Сравнительное местное управление: теория и практика. –М.: ФОРУМИНФРА-М, 1998. –160 с.
Викладацький склад: Чикурлій Сергій Олександрович – асистент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, групові семінари
Оцінювання: залік усний.

Міжнародне право
Шифр дисципліни – 6.060101/00/2.20
Курс – 4; семестр – 7; всього годин – 179; на тиждень – 4 год.(л/с); 5 кредитів.
Обов’язкова
Мета курсу: надання студентам знань з основ міжнародного права та засвоєння основних понять,
походження та розвитку міжнародного права. Для її досягнення вивчаються сучасні підходи щодо
розуміння і значення міжнародного права, дається характеристика принципам та нормам
міжнародного права.
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На основі отриманих теоретичних знань з міжнародного права виробити у студентів здатність
вирізняти категорії суб’єктів міжнародного права та сприяти вмінню прогнозувати ситуацію у
зазначеній галузі.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Георгіца А.З. Міжнародне публічне право. Загальна частина. – Чернівці: Рута, 1995.
2. Георгіца А.З міжнародне публічне право. Особлива частина. – Чернівці: ЧДУ, 1996.
3. Лукащук И.И. Международное право. Учебник. – М.: БЕК, 1996.
4. Международное право. Учебник/Под ред. Г.И.Тункина. – М.: Юрид.лит., 1994.
5. Тускоз Жан. Міжнародне право. Підручник. – К.: Артек, 1998.
Викладацький склад: Георгіца Аурел Зиновійович – доктор юридичних наук, професор; Гіждіван
Любомир Юзефович – кандидат юридичних наук, доцент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні консультації, дискусії.
Оцінювання: іспит письмовий.

Порівняльне конституційне право
Шифр дисципліни – 7.060101/05/5.95
Курс – 5; семестр – 9; всього годин – 81; на тиждень – 2 год.; (л); 2.25 кредиту.
Вибіркова
Мета курсу: надання студентам поглиблених знань як із загальнотеоретичних проблем науки
конституційного права, так і з проблем національного конституційного права окремих країн.
Для її досягнення вивчаються глобальні тенденції розвитку конституційного права у світі, різні
конституційні моделі конституційно-правових інститутів, способи конституційно-правового
регулювання суспільних відносин, які складають предмет конституційного права в різних країнах.
На основі отриманих теоретичних знань з порівняльного конституційного права виробити у
студентів уміння за допомогою якісного використання наукового методу порівняльного аналізу та
вивчення іноземного права, знаходити переваги та недоліки того чи іншого способу конституційноправового регулювання.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Конституции государств Европейского Союза. Под общ. ред. Л.А. Окунькова. –М.: НОРМАИНФРА-М, 1999. – 816 с.
2. Конституции стран СНГ и Балтии: Учебное пособие / Сост. Г.Н. Андреева. –М.: Юристъ,
1999. – 640 с.
3. Сравнительное конституционное право / Под ред. А.И. Ковлера, В.Е. Чиркина, Ю.А. Юдина.
–М.: Манускрипт, 1996. – 729 с.
4. Институты
конституционного
права
иностранных
государств:
Информационноаналитические очерки. – М.: Городец-издат, 2002. – 496 с.
5. Сравнительное конституционное право: Уч. пособие / Отв. ред. В.Е. Чиркин.– М.:
Междунар. Отношения, 2002. – 448 c.
Викладацький склад: Чикурлій Сергій Олександрович – асистент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, групові семінари.
Оцінювання: екзамен усний.

Державне управління в зарубіжних країнах
Шифр дисципліни – 6.060101/05/5.39
Курс – 3; семестр – 5; всього годин – 54; на тиждень – 2 год.; (л); 1, 5 кредиту.
Вибіркова
Мета курсу: надання студентам теоретичних знань та ознайомлення їх з певними практичними
аспектами у сфері державного управління.
Для її досягнення вивчаються поняття та особливості державного управління, історія розвитку
державного управління у світі, основні теоретичні концепції державного управління, основні моделі
державного управління світу, особливості систем державного управління в деяких сучасних країнах
світу.
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На основі отриманих теоретичних знань з місцевого управління в зарубіжних країнах виробити у
студентів уміння за допомогою якісного використання наукового методу порівняльного аналізу та
вивчення іноземного права, знаходити шляхи оптимізації функціонування органів державного
управління України.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Василенко И.А. Административно-государственное управление в странах Запада: США,
Великобритания, Франция, Германия: Учебное-пособие. – М.: Логос, 2000. – 200 с.
2. Административное право зарубежных стран. Учебное пособие / Под ред. А.Н. Козырина –
М.: Спарк, 1996. –229 с.
Викладацький склад: Чикурлій Сергій Олександрович – асистент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, групові семінари.
Оцінювання: залік усний.

Порівняльне правознавство
Шифр дисципліни – 7.060101/05/5.90
Курс – 5; семестр – 9; всього годин – 81; на тиждень – 2 год.; (л); 2, 25 кредиту.
Вибіркова
Мета курсу: надання студентам теоретичних знань в сфері науки порівняльного правознавства та
ознайомлення із деякими практичними навичками використання результатів порівняльно-правових
досліджень.
Для її досягнення вивчаються поняття порівняльного правознавства, його термінологічні та
змістовні аспекти, функції порівняльного правознавства, загальні правила порівняльного аналізу,
механізм наближення національних правових систем, поняття, класифікація, історія розвитку та
особливості сучасних правових сімей світу,
На основі отриманих теоретичних знань з порівняльного правознавства виробити у студентів
уміння якісно використовувати науковий метод порівняльного аналізу та знаходити найбільш
оптимальні шляхи використання результатів порівняльно-правових досліджень.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Марченко М.Н. Курс сравнительного правоведения. – М.: Городец-издат, 2002. – 1068 с.
2. Тихомиров Ю.А. Курс сравнительного правоведения. – М.: НОРМА, 1996.– 432 с.
3. Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности: Пер. с фр.
В.А. Туманова. – М.: Междурнар. отношения, 1999. – 400 с.
4. Решетников Ф.М. Правовые ситемы стран мира. Справочник. – М.: Юридическая
литература, 1993. – 256 с.
Викладацький склад: Чикурлій Сергій Олександрович – асистент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, групові семінари.
Оцінювання: екзамен усний.

Методика викладання юридичних дисциплін
Шифр дисципліни – 8.060101/01/5.100
Курс – 5; семестр – 9; всього годин – 81; на тиждень – 1год.; (л/с); 2, 25 кредиту.
Вибіркова
Мета курсу: дати студентам знання про завдання, зміст та специфіку викладання юридичних
дисциплін вищому навчальному закладі.
Для її досягання вивчаються сучасні методи проведення лекційних та семінарських занять,
організація самостійної роботи студентів, форми поточного і підсумкового контролю знань,
проведення виробничої практики.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Болотіна Н. Розвиток юридичної освіти в Україні: яким має бути викладання соціальноправових дисциплін сьогодні // Вища шк. – 2001. – № 2-3.
2. Методика преподавания юридических дисциплин / Сб. научных трудов. — М., 1986.
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3. Русинов Р.К. Методические проблемы юридического образования // Известия высших
учебных заведений. Правоведение. 2001. – № 1.
4. Совершенствование методики преподавания и организации процесса обучения в
юридических
вузах
России
(Материалы
Всероссийской
учебно-методической
конференции). – Екатеринбург, 2000.
Викладацький склад: Никифорак Михайло Васильович – доктор юридичних наук, доцент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, консультації.
Оцінювання: усний екзамен.

Кафедра цивільного права
Основи римського цивільного права
Шифр дисципліни - 6.060101/00/3.02
Курс – 1; семестр – 1; всього годин – 135; на тиждень -3 год.; (л/с); 3, 75 кредиту.
Обов’язкова
Мета курсу: полягає у вивченні на основі новітніх досягнень романістики правових категорій і
інститутів, системи права Стародавнього Риму, які внаслідок рецепції римського цивільного права
стали основою сучасного приватного права.
Для її досягнення вивчаються основні інститути римського цивільного права (римська юридична
термінології та латинські юридичні терміни, історична ретроперспектива еволюції римського
приватного права)
На основі положень нормативного курсу отримати студентами основоутворюючі знання у галузі
цивільного права, розвиток навичок юридичного способу мислення, формування правової
свідомості, яка ґрунтується на цінностях приватного права; розуміння студентами основних понять
та категорій цивільного права в контексті їх становлення в праві Стародавнього Риму та
подальшого їх засвоєння сучасними правовими системами.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Орач Є.М. Основи римського приватного права: Курс лекцій. – К.: Юрінком Інтер, 2000.
2. Пам’ятники римського права: Закони ХІІ таблиць. Інститути Гая. Дигести Юстиніана. – М.:
Зерцало, 1997.
3. Підопригора О.А. Римське приватне право: Підручник для студентів юридичних спеціальних
вищих навчальних закладів. Вид 3-тє, перер. та доп. – К.: Ін Юре, 2001.
4. Харитонов Є.О. Рецепція римського приватного права. – Одеса, 1997.
Викладацький склад: Козловська Людмила Володимирівна – кандидат юридичних наук, доцент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, індивідуальні консультації, групові семінари,
дискусії.
Оцінювання: іспит.

Цивільне та сімейне право України (загальна частина)
Шифр дисципліни - 6.060101/00/2.11
Курс – 2; семестр – 3, 4; всього годин – 243; на тиждень – 44 год; (л/с); 6, 75 кредиту.
Обов’язкова
Мета курсу: досягнення всебічного глибокого розуміння студентами природи і сутності цивільноправових відносин.
Для її досягнення вивчаються предмет, метод, система, об’єкти і суб’єкти цивільного права,
оволодіваються прийоми згрупування, класифікації та узагальнення знань про цивільно-правові
явища; вивчаються загальні положення цивільного права, цивільне право відношення, право чини,
представництва, строки, особисті немайнові права, речові права, права інтелектуальної власності,
загальні положення зобов’язального права.
На основі отриманих теоретичних знань виробити в студентів усебічне розуміння правової природи
цивільних правовідносин та особливостей їх окремих різновидів.
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Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Кодифікація приватного (цивільного) права України / За ред. проф. А.Довгерта. – К.:
Український центр правничих студій, 2000.
2. Право власності в Україні: Навчальний посібник / За заг. ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. –
К.: Юрінком Інтер, 2000. – 816 с.
3. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право: Частное право. Юридические
лица.
Вещное
право.
Обязательства.
Виды
договоров.
Авторское
право.
Представительство. – К.: А.С.К., 2001. – 832 с.
4. Цивільне право України. Підручник. У двох книгах. Книга перша / Під ред. О.В.Дзери,
Н.С.Кузнєцової. – Київ: Юрінком Інтер, 1999. – 810 с.
5. Цивільне право України. Частина перша / За ред. проф. Ч.Н.Азімова, доцентів
С.Н.Приступи, В.М. Ігнатенка. – Харків: Право, 2000.
Викладацький склад: Пацурківський Юрій Петрович – кандидат юридичних наук, доцент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, індивідуальні консультації, групові семінари,
дискусії.
Оцінювання: іспит.

Патентознавство
Шифр дисципліни - 6.060101/00/4.06
Курс – 2; семестр – 4; всього годин – 108; на тиждень – 2 год; (л); 3 кредитів.
Обов’язкова
Мета курсу: надати студентам необхідні знання правових основ патентного права, досягти ними
глибоке розуміння природи і сутності патенто-правових відносин; підготовка до практичної
діяльності висококваліфікованих фахівців.
Для її досягнення вивчається патентне право як галузь права та галузь законодавства, вивчається
зміст нормативно-правових актів, визначають специфіку діяльності суб’єктів у сфері патентного
права, вивчається практика застосування патентно-правових відносин.
На основі отриманих теоретичних знань з курсу виробити навички практичної роботи у вказаній
сфері.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Андрощук Г. Промышленная собственность: охрана и защита прав владельцев. – К., 1991.
– 160 с.
2. Використання об'єктів промислової власності в Україні: Стат. збірник. – К., 1995. – 236 с.
3. Підопригора О.А., Підопригора О.О. Право інтелектуальної власності в Україні. – К.:
Юрінком Інтер, 1998. – 334 с.
Викладацький склад: Васечко Іван Богданович – асистент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, індивідуальні консультації, групові семінари,
дискусії.
Оцінювання: залік.

Право соціального захисту
Шифр дисципліни – 6.060101/00/3.07
Курс – 3; семестр – 5; всього годин – 108; на тиждень – 2 год; (л); 3 кредити.
Обов’язкова
Мета курсу: дати студентам знання про правову природу соціального захисту, з’ясувати сутність та
об’єктивну необхідність соціального захисту громадян, дослідити особливості правового
регулювання права соціального захисту.
Для її досягнення вивчаються сучасні підходи до вивчення основних правових понять та категорій
права соціального захисту, досліджується система пенсійного забезпечення та її структура;
аналізується механізм соціального захисту малозабезпечених громадян, охорони материнства і
дитинства, досліджуються форми і методи захисту прав громадян у сфері соціального захисту та
здійснюється підготовка студентів до практичної діяльності у сфері соціального захисту.
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Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Бойко М. Д. Право соціального забезпечення в Україні. – Навчальний посібник. – К., 2004.
2. Сироша И. М. Право социального обеспечения в Украине: Учебник. Издание третье. –
Харків: Одиссей, 2002.
3. Сироша У.М. Право пенсійного забезпечення в Україні курс лекцій – К.: Юрінком Інтер,
1998.
Викладацький склад: Орловський Олег Ярославович – кандидат юридичних наук, доцент; Боднарук
Микола Іванович – кандидат медичних наук, доцент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, індивідуальні консультації.
Оцінювання: іспит.

Страхове право
Шифр дисципліни – 6.060101/03/5.15
Курс – 3; семестр – 5; всього годин – 54; на тиждень – 2 год. (л); 1, 5 кредиту.
Вибіркова
Мета курсу: розкриття поняття та сутності страхування як цивільно-правової категорії, його
основних видів та форм, вивчення історії розвитку страхування у світовому масштабі та в Україні
зокрема.
Для її досягнення вивчаються зміст основних страхових понять, таких як страховик, страхувальник,
страховий інтерес, страховий ризик, суброгація, франшиза. Окрім цього, студентам роз’яснюються
особливості здійснення в Україні основних видів страхування: особистого, майнового страхування
та страхування цивільної відповідальності.
На основі отриманих теоретичних знань зі страхового права, а також практичних навичок у
діяльності виробити у студентів здатність до критичного аналізу науково-теоретичного та
нормативно-правового матеріалу присвяченого страховому праву, а також уміння у конкретних
цивільно-правових справах застосувати необхідну правову норму.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Офіційний Вісник України, 2003. – №11. –
ст. 461.
2. Никифорак В.М. Договір страхування відповідальності. – Чернівці: Рута, 2002.
3. Ротова Т.А., Руденко Л.С. Страхування: Навч. посібник. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т,
2001.
4. Страхування: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. С.С.Осадець. – К.: КНЕУ, 1998.
Викладацький склад: Никифорак Володимир Михайлович – кандидат юридичних наук, доцент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, індивідуальні консультації, дискусії.
Оцінювання: залік.

Транспортне право
Шифр дисципліни – 6.060101/03/5.14
Курс – 3; семестр – 5; всього годин – 54; на тиждень – 2 год.; (л); 1, 5 кредиту.
Вибіркова
Мета курсу: досягнення студентами глибокого розуміння природи і сутності траспортно-правових
відносин, розширення обсягу уявлень про конкретні предмети і явища, що входять у сферу
регулювання транспортного права, підготовка до практичної діяльності висококваліфікованих
фахівців-траспортників.
Для її досягнення вивчається категоріально-понятійний апарат транспортного права, вивчаються
зміст нормативно-правових актів, що регулюють специфіку транспортних зв’язків в Україні.
На основі отриманих теоретичних знань з курсу Транспортне право виробити навички щодо
практичної роботи майбутніх спеціалістів-траспортників.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Витрянский В.В. Договор перевозки. - М.: Статут, 2001. - 526 с.
2. Егиазаров В.А. Транспортное право: Учебное пособие. - М., 1999.
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3. Транспортное право: Учебное пособие - М.: Былина, 2001. - 384 с.
Викладацький склад: Васечко Іван Богданович – асистент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, індивідуальні консультації, групові семінари,
дискусії.
Оцінювання: залік.

Житлове право України
Шифр дисципліни – 6.060101/03/5.13
Курс – 3; семестр – 5; всього годин – 54; на тиждень – 2 год.; (л ); 1, 5 кредиту.
Вибіркова
Мета курсу: дати студентам знання про призначення, сутність і функціонування житлового права як
галузі права.
Для її досягнення вивчаються сучасні підходи до аналізу житлового законодавства, зокрема
досліджуються питання визначення житлового фонду, його розподілу, суб’єктів житлових
правовідносин, відповідальність за порушення житлового законодавства.
На основі отриманих теоретичних знань з житлового права виробити у студентів уміння
застосовувати норми житлового законодавства на практиці
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Куринов А.Б., Седугин П.И. Практикум по жилищному праву. – М.: Норма, 2002.
2. Мічурін Є.О. Право чини з житлом. – Харків: Страйд, 2003.
3. Седугин П.И. Жилищное право: Учебник для вузов. – М.: НОРМА, 2000.
4. Сліпченко С.О., Є.О. Мічурін, О.В. Соболєв. Житлове право України: Навчально-практичний
посібник. – Харків: Еспада, 2003.
Викладацький склад: Боднарук Микола Іванович – кандидат медичних наук, доцент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, індивідуальні консультації, реферати, дискусії.
Оцінювання: іспит.

Трудове право України
Шифр дисципліни – 6.060101/00/2.15
Курс – 3; семестр – 5, 6; всього годин – 216; на тиждень – 3 год.; (л/с); 6 кредитів.
Обов’язкова
Мета курсу: опанування студентами знаннями в галузі трудового права, розкриття ролі трудового
права у вирішенні завдань соціально-економічного розвитку суспільства.
Для її досягнення вивчаються сучасні підходи та способи глибокого вивчення основних правових
понять, категорій та конструкцій трудового права, формування правових навиків, знань у сфері
трудового права; оволодіння теоретичними знаннями і вміннями у практичній діяльності студентів.
На основі отриманих теоретичних та практичних знань і умінь з трудового права виробити в
студентів усебічне розуміння природи і сутності трудових правовідносин та підготовки до
практичної діяльності фахівців у сфері трудового права.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Кодекс законів про працю України. – Київ, 2004.
2. Трудове право України: Підручник / За ред. Н.Б. Болотіної, Г.І. Чанишевої.– К.: Знання,
2000.
3. Трудове право: Навчальний посібник / За ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Видавничий Дім, 2003.
4. Трудове право: Підручник / За ред. Прокопенка В.І. – Харків: Консум, 2002.
5. Хуторян Н.М. Трудове право України: Академічний курс. – К.: Знання, 2004.
Викладацький склад: Гетьманцева Ніна Дмитрівна – кандидат юридичних наук, доцент; Орловський
Олег Ярославович – кандидат юридичних наук, доцент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, групові семінари, індивідуальні консультації.
Оцінювання: іспит.
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Цивільне та сімейне право (особлива частина)
Шифр дисципліни – 6.060101/00/2.17
Курс – 3; семестр – 5, 6; всього годин – 243; на тиждень – 4/5 год. (л/с); 6, 75 кредиту.
Обов’язкова
Мета курсу: досягнення всебічного розуміння студентами природи й сутності цивільно-правових і
сімейних відносин, підготовка до практичної діяльності висококваліфікованих фахівців.
Для її досягнення вивчаються сучасні підходи до застосування теоретичних цивільно-правових
знань у самостійній практичній діяльності, зокрема, розкриваються особливості договірного
регулювання цивільних відносин, проблеми деліктних правовідносин, природу спадкових
правовідносин та специфіку сімейних правовідносин в Україні.
На основі отриманих теоретичних знань з цивільного та сімейного права, а також умінь у
практичній діяльності (судовій, прокурорській, нотаріальній, адвокатській, господарській) виробити у
студентів: здатність продовжувати процес вивчення цивільного права як галузі права, галузі
законодавства, науки самостійно; навички практичної роботи, розуміти зміст нормативних актів і
застосовувати норми цивільного та сімейного права до конкретних життєвих ситуацій; навички
науково-дослідної роботи в галузі цивільного та сімейного права.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Офіційний Вісник України. – 2003. – №11. –
С. 461.
2. Сімейний кодекс від 10 січня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №21-22.
– С. 135.
3. Сімейне право України. / За ред. В.С.Гопанчука. – К.: Істина, 2002.
4. Цивільне право України. Академічний курс. Підручник. / За ред. Я.М.Шевченко. Том 2.
Особлива частина. – К.: Ін Юре, 2003.
5. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В.Дзера (Кер. авт. кол.), Д.В.Боброва,
А.С.Довгерт та ін.; За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. – 2-е вид., допов. і перероб. – К.:
Юрінком Інтер, 2004.
Лектори: Процьків Наталія Миколаївна – кандидат юридичних наук, доцент; Никифорак Володимир
Михайлович – кандидат юридичних наук, доцент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, групові семінари, індивідуальні консультації,
дискусії.
Оцінювання: іспит.

Правове регулювання способів забезпечення виконання
договірних зобов’язань
Шифр дисципліни – 6.060101/03/5.17
Курс – 3; семестр – 6, всього годин – 54, на тиждень – 2 год.; (л); 1, 5 кредиту.
Вибіркова
Мета курсу: дати студентам знання про призначення, сутність і функції способів забезпечення
виконання договірних зобов’язань.
Для її досягнення вивчаються сучасні підходи до класифікації способів забезпечення виконання
договірних зобов’язань, розглядаються особливості застосування способів забезпечення
виконання договірних зобов’язань.
На основі отриманих знань з курсу сформувати в студентів теоретичні навички з питань
забезпечення виконання договірних зобов’язань з метою їх практичного застосування.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Цивільний кодекс від 16.01.2003р. – К.: АТІКА., 2003р.
2. Цивільне право. Академічний курс. Загальна частина. / За заг. ред. Я.М. Шевченко – К.: Ін
Юре, 2003.
3. Азімов Ч.М. Забезпечення виконання зобов’язань: Навчальний посібник – Харків: Консум,
1995.
4. Гриджук Д. М., Олійник. Забезпечення кредитних зобов’язань у діяльності банків. – К.:
Істина, 2001.
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Викладацький склад: Процьків Наталя Миколаївна – кандидат юридичних наук, доцент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, індивідуальні консультації, дискусії.
Оцінювання: залік.

Правове регулювання ринку праці
Шифр дисципліни – 6.060101/03/5.18
Курс – 3; семестр – 6; всього годин – 54; на тиждень – 2 год.; (л); 1, 5 кредиту.
Вибіркова
Мета курсу: дати студентам знання про ринок праці як динамічної системи та розкрити її механізм
дії і фактори, що впливають на попит та пропозицію робочої сили, її мобільність і розвиток.
Для досягнення постановленої мети вивчаються основні нові теоретичні концепції ринку праці,
досліджуються взаємозв’язки між зайнятістю та безробіттям, аналізуються фактори, що впливають
на ринок праці.
На основі отриманих теоретичних знань з теорії ринку праці, та практичних умінь у сфері
працевлаштування виробити в студентів навички практичної роботи у сфері зайнятості та
працевлаштування.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Пилипенко П.Д. Трудове право України: (загальна частина).- Видавничий Дім, 2003.
2. Правовое регулирование рационального использования трудовых ресурсов.// Отв. ред.
А.Р. Мацюк, З.К. Симорот. – К.: Наукова думка, 1989.
3. Правовое регулирование рынку труда / За ред. Маврина С.П., Хохлова Е.Б. – М.: Юрист,
2002.
4. Прокопенко В.І. Трудове право – Харків: Консум, 2002.
Викладацький склад: Гетьманцева Ніна Дмитрівна – кандидат юридичних наук, доцент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, індивідуальні консультації, дискусії.
Оцінювання: залік.

Правове регулювання інтелектуальної власності
Шифр дисципліни – 6.060101/03/5.16
Курс – 3; семестр – 6; всього годин – 54; на тиждень – 2 год.; (л); 1, 5 кредиту.
Вибіркова
Мета курсу: дати студентам знання про сутність та особливості відносин інтелектуальної власності,
правове регулювання інтелектуальної діяльності.
Для її досягнення вивчаються поняття і зміст права інтелектуальної власності, правове
регулювання відносин пов’язаних з інтелектуальною діяльністю та індивідуалізацією товарів та їх
виробників, авторське і суміжні права, патентне право, права на засоби індивідуалізації товарів та
їх виробників, захист права інтелектуальної власності.
На основі отриманих теоретичних знань про правове регулювання інтелектуальної власності
виробити в студентів вміння використовувати (застосовувати) оптимальні знання з курсу.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика. Наук.-практ. вид.: У 4-х т. /
За заг. ред. О. Д. Святоцького. — К.: Ін Юре, 1999.
2. Крайнев П. П., Работягова Л. І., Дятлик І. І. Патентування винаходів в Україні / За ред. П. П.
Крайнева: Монографія. — К.: Ін Юре, 2000.
3. Макода В.Є. Правова охорона промислових зразків в Україні – К.: Друкарня УАБ, 2000
4. Охорона промислової власності в Україні: Монографія / За ред. О.Д. Святоцького, В Л.
Петрова. – К.: Ін Юре, 1999. – 400 с.
5. Підопригора О.А., Підопригора О.О. Право інтелектуальної власності в Україні. – К.:
Юрінком Інтер, 1998.
Викладацький склад: Пацурківський Юрій Петрович – кандидат юридичних наук, доцент.
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Методика викладання та методи навчання: лекції, індивідуальні консультації, групові семінари,
дискусії.
Оцінювання: залік.

Медичне право
Шифр дисципліни – 6.060101/03/5.23
Курс – 4; семестр – 2; всього годин – 54; на тиждень – 2 год. (л); 1, 5 кредиту.
Вибіркова
Мета курсу: опанування студентами теоретичними питаннями в комплексній галузі медичного
права та застосування норм медичного законодавства, які будуть корисні в їх подальшій
професійній діяльності.
Для її досягнення вивчається новітнє законодавство про охорону здоров’я громадян,
обговорюються проблеми, що знаходяться на перехресті права і моралі (аборти, надання медичної
допомоги невиліковно хворим, лікарська тайна, евтаназія, штучне запліднення тощо).
На основі отриманих теоретичних знань з медичного права виробити в студентів всебічне
розуміння організаційно-правових основ функціонування сучасної охорони здоров’я, правову
характеристику відносин, що виникають при наданні медичної допомоги, права пацієнтів і медичних
працівників, способів і засобів їх захисту.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Алексеев С.С. Теория права. – М., 1995.
2. Бойко М. Д. Право соціального забезпечення в Україні. – Навчальний посібник. – К., 2004.
3. Колоколов Г.Р., Косолапова Н.В., Никульникова О.В. Основы медицинского права. Курс
лекций. – М.: Экзамен, 2004.
4. Сироша И. М. Право социального обеспечения в Украине: Учебник. Издание третье. –
Харків: Одиссей, 2002.
5. Федорова М.Ю. Медицинское право. Учебное пособие для вузов. – М.: Владос, 2004.
Викладацький склад: Боднарук Микола Іванович – кандидат медичних наук, доцент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, індивідуальні консультації.
Оцінювання: залік.

Основи соціального страхування в Україні
Шифр дисципліни – 6.060101/03/5.19
Курс – 4; семестр – 7; всього годин – 54; на тиждень – 2; (л); 1, 5 кредиту.
Вибіркова
Мета курсу: дати студентам знання щодо сутності, принципів та складових елементів системи
соціального страхування в Україні на сучасному етапі.
Для досягнення поставленої мети вивчаються та досліджується природа соціального страхування,
види, форми, механізми реалізації окремими особами права на соціальне страхування.
На основі отриманих теоретичних знань з курсу Основи соціального страхування в Україні,
виробити у студентів навички роботи з нормативним матеріалом, уміння розв’язувати конкретні
правові ситуації, що виникають в процесі реалізації права на соціальне страхування – як однієї із
форм соціального забезпечення, реалізовувати набуті знання з соціального страхування.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Боднарук М.І. Соціальне страхування в Україні: правові аспекти становлення та розвитку.–
Чернівці: Рута, 2002.
2. Бойко М.Д. Право соціального забезпечення в Україні. Навчальний посібник.– К., 2004.
3. Сирота И.М. Право социального обеспечения в Украине: Учебник. – Изд. четвертое,
перераб. док. – Харків: Одиссей, 2003.
Викладацький склад: Щербань Віктор Андрійович – асистент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, індивідуальні консультації, дискусії.
Оцінювання: залік.
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Правовий статус фізичної особи за цивільним законодавством
Шифр дисципліни – 6.060101/03/5.24
Курс – 4; семестр – 8; всього годин – 54; на тиждень – 2 год.; (л); 1, 5 кредиту.
Вибіркова
Мета курсу: сформувати у студентів адекватне розуміння змісту категорії правосуб’єктність
фізичної особи за цивільним законодавством України, і, відповідно, роз’яснити сутність цивільної
правоздатності та цивільної дієздатності (угодоздатності та деліктоздатності), а також можливості
їх обмеження.
Для її досягнення вивчаються особливості реалізації фізичною особою своїх суб’єктивних прав, які
в свою чергу входять до обсягу цивільної право- і дієздатності. Зокрема, вивчається специфіка
відносин опіки та піклування, статус фізичної особи як суб’єкта підприємницької діяльності тощо.
На основі отриманих теоретичних знань з курсу Правовий статус фізичної особи за цивільним
законодавством, а також практичних навичок у діяльності виробити у студентів спроможність
безпомилково та самостійно орієнтуватися у надзвичайно великому масиві нормативно-правових
актів і як наслідок, обирати для розв’язання конкретної проблеми чи питання необхідні цивільноправові норми, присвячені регулюванню статусу фізичної особи.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Офіційний Вісник України, 2003. – №11.– С.
461.
2. Цивільне право України. Академічний курс. Підручник. / За ред. Я.М.Шевченко. Том 1.
Особлива частина. – К.: Ін Юре, 2003.
3. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В.Дзера (Кер. авт. кол.), Д.В.Боброва,
А.С.Довгерт та ін.; За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. – 2-е вид., допов. і перероб. – К.:
Юрінком Інтер, 2004. – Кн. 1.
Викладацький склад: Никифорак Володимир Михайлович – кандидат юридичних наук, доцент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, індивідуальні консультації, дискусії.
Оцінювання: залік.

Деліктні зобов’язання
Шифр дисципліни – 6.060101/03/5.21
Курс – 4; семестр – 7; всього годин – 54; на тиждень – 2 год.; (л); 1, 5 кредиту.
Вибіркова
Мета курсу: Надати студентами всебічні і ґрунтовні знання про правову природу та особливості всіх
різновидів деліктних зобов’язань в залежності від об’єкту посягання та суб’єктів заподіяння шкоди.
Для досягнення поставленої мети здійснюється порівняльна характеристика закріплення деліктних
зобов’язань в сучасному вітчизняному та іноземному законодавстві; аналізуються теоретичні
розробки провідних вчених-цивілістів; досліджуються підстави класифікації та особливості
різновидів окремих деліктних зобов’язань; розглядається специфіка кожного виду деліктних
правовідносин у комплексному співвідношенні.
На основі отриманих теоретичних і практичних знань з курсу виробити в студентів теоретичні та
практичні навички і знання, достатні для правильної кваліфікації заподіяння позадоговірної шкоди,
для визначення особливостей та умов, деліктного відшкодування, для встановлення достатності
підстав по звільненню від відповідальності за деліктні зобов’язання.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. – К.: АТІКА, 2003.
2. Цивільне право України. Академічний курс. Підручник / За ред. Я.М. Шевченко. – Т.2.
Особлива частина. – К.: Ін Юре, 2003.
3. Відшкодування матеріальної і моральної шкоди та компенсаційні виплати: нормативні акти,
роз’яснення, коментарі. – К.: Юрінком Інтер, 1998
4. Дзера О.В. Зобов’язальне право, теорія і практика. – К., 2000.
5. Палиюк В.П.Возмещение морального (неимущественного) вреда: Монография. – К.: Право,
2000. – 272с.
Викладацький склад: Підлубна Оксана Василівна – асистент.

65
Методика викладання та методи навчання: лекції, групові семінари, індивідуальні консультації,
реферати, дискусії.
Оцінювання: іспит.

Правове регулювання відносин, не пов’язаних з майновими
Шифр дисципліни – 6.060101/03/5.20
Курс – 4; семестр – 7; всього годин - 54; на тиждень – 2 год; (л); 1, 5 кредиту.
Вибіркова
Мета курсу: Надати студентами всебічні і ґрунтовні знання про законодавче закріплення та правову
регламентацію цивільних відносин, не пов’язаних з майновими.
Для її досягнення досліджується динаміка розвитку систем особистих немайнових цивільних
правовідносин; аналізуються існуючі в науці підходи до класифікації цивільних відносин, не
пов’язаних з майновими; розглядаються і вивчаються особисті немайнові правовідносини, які
забезпечують природне існування фізичної особи, регламентують соціальне буття людини та
індивідуалізують особу; з’ясовуються особливості особистих немайнових цивільних правовідносин,
не пов’язаних з майновими.
На основі отриманих теоретичних та практичних знань з курсу Правове регулювання відносин, не
пов’язаних з майновими виробити в студентів вміння та навички по організації та забезпеченню
належного захисту та правової регламентації тих правових цивільних правовідносин, не пов’язаних
з майновими.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. – К.: АТІКА, 2003.
2. Стефанчук Р.О. Захист честі, гідності та репутації в цивільному праві. – К.: Науковий світ,
2001.
3. Цивільне право України. Академічний курс. Підручник / За ред. Я.М. Шевченко. – Т.2.
Особлива частина. – К.: Ін Юре, 2003.
4. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. – К.:
Юрінком Інтер, 1999.
Викладацький склад: Підлубна Оксана Василівна – асистент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, групові семінари, індивідуальні консультації,
реферати, дискусії.
Оцінювання: залік.

Господарське право України
Шифр дисципліни – 6.060101/00/4.07
Курс – 4; семестр – 8; всього годин - 135; на тиждень – 2/1год.; (л/с); 3, 75 кредиту.
Обов’язкова
Мета курсу: дати студентам правові знання пов’язані з їх професійною підготовкою, формуванням
основних знань в сфері господарського права та відпрацювання навиків у господарській практиці.
Для її досягнення вивчаються основні принципи та методи господарського права, особливості
правового регулювання господарських відносин, характеризуються найважливіші правові категорії
та конструкції господарського законодавства, основні тенденції його розвитку, розкривається зміст
основних законодавчих актів, що регулюють підприємницьку діяльність, висвітлюються юридичні
питання, які виникають у процесі господарської діяльності та її організації.
На основі отриманих теоретичних знань з господарського права виробити в студентів навички
роботи з нормативним матеріалом, уміння розв’язувати конкретні правові ситуації, що виникають
під час здійснення господарської діяльності; здатність активно реалізовувати набуті знання з
господарського права в обраній сфері діяльності
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України,
2003. – №18, 19-20, 21-22. – С. 144.
2. Господарський процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України, 2001. –
№10. – С. 44.
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3. Саніахметова Н.О. Підприємницьке право: Навчальний посібник. – К.: А.С.К., 2002.
4. Хозяйственное право. Учебник / Под ред. В.К.Мамутова. – К.: Юрінком Інтер, 2002.
5. Щербина В.С. Господарське право: Навчальний посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2002.
Викладацький склад: Орловський Олег Ярославович – кандидат юридичних наук, доцент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, групові семінари, індивідуальні консультації.
Оцінювання: іспит.

Правове регулювання інвестиційної діяльності в Україні
Шифр дисципліни – 6.060101/03/5.22
Курс – 4; семестр – 8; всього годин – 54; на тиждень – 2 год; (л).; 1, 5 кредиту.
Вибіркова
Мета курсу: опанування студентами знань в сфері інвестиційного права, оволодіти знаннями щодо
особливостей правового регулювання господарської діяльності у сфері інвестування, та основними
практичними навичками щодо застосування норм інвестиційного права на практиці.
Для її досягнення вивчаються основні правові інститути інвестиційного права, особливості
правового регулювання інвестиційної діяльності в окремих сферах економіки та щодо окремих
форм інвестування.
На основі отриманих теоретичних знань у сфері інвестиційної діяльності виробити навички
студентів до практичної реалізації інвестиційної діяльності в Україні.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Вінник О.М. Інвестиційне право. – К.: Атіка, 2000. – 264 с.
2. Омельченко А.В. Інвестиційне право: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 1999. – 176 с.
3. Пересада А.А. Основы инвестиционной деятельности. – К.: Либра, 1996. – 342 с.
4. Підприємницьке право України: Підручник. - Харків, 2000.- 480 С.
5. Шевчук В.Я., Рогожин П.С. Основи інвестиційної діяльності. – К.: Генеза, 1997. –384 с.
Викладацький склад: Гостюк Василь Іванович – асистент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, групові семінари, індивідуальні консультації,
реферати, дискусії.
Оцінювання: залік.

Правовий режим майна вексельного обігу в Україні
Шифр дисципліни – 7.060101/03/5.79
Курс – 5; семестр – 9; всього годин – 81; на тиждень – 2 год; (л); 2, 25 кредиту.
Вибіркова
Мета курсу: надати студентам знання із зосередженням уваги на основних теоретичних проблемах
вексельного обігу; поглиблення розуміння студентами природи: і сутності векселів з метою
підготовки високо- професійних фахівців для практичної діяльності.
Для досягнення поставленої мети вивчаються джерела вексельного права, аналізуються правові
аспекти вексельного обігу, практика застосування норм вексельного права. На основі отриманих
знань з теоретичних проблем вексельного обігу виробити практичні навички студентів для їх
подальшої господарської діяльності.
На основі отриманих знань з теоретичних проблем вексельного обігу виробити практичні навички
студентів для їх подальшої господарської діяльності.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Агарков М. М. Основы банковского права. Курс лекций. Издание 2-е. Учение о ценных
бумагах. Научное исследование. Издание 2-е. – М.: Изд-во БЕК, 1994. – 350 c.
2. Бервено С. Н., Яроцкий В. Л. Правовое регулирование вексельного обращения в Украине.–
Харків: Право, 2001. – 512 с.
3. Кузнєцова Н. С., Назарчук І. Р. Ринок цінних паперів в Україні: правові основи формування
та функціонування. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 528 с.
4. Нерсесов Н. О. Избранные труды по представительству и ценным бумагам в гражданском
праве. - М.: Статут, 1998. – 286 с.

67
5. Цивільне право України: Підручник / Є. О. Харитонов, Н. О. Саніахметова. – К.: Істина, 2003.
– 776 с.
Викладацький склад: Гостюк Василь Іванович – асистент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, групові семінари, індивідуальні консультації,
реферати, дискусії.
Оцінювання: залік.

Корпоративне право
Шифр дисципліни – 7.060101/03/5.78
Курс – 5; семестр – 9; всього годин – 81; на тиждень – 2 год; (л.); 2, 25 кредиту.
Вибіркова
Мета курсу: надати студентам знання щодо поглибленого розуміння природи і сутності
корпоративних відносин для підготовки високопрофесійних фахівців у практичній діяльності
Для досягнення постановленої мети вивчаються джерела корпоративного права України,
аналізуються теоретико-правові аспекти діяльності суб’єктів корпоративного права, практика
застосування норм корпоративного права, особливості корпоративного управління.
На основі отриманих теоретичних знань з курсу Корпоративне право виробити у студентів певні
навики у сфері корпоративних відносин різних організаційно-правових форм господарювання.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Вінник О. М., Щербина В. С. Акціонерне право: Навч. посібник / За ред. проф. Щербини В.
С. – К.: Атіка, 2000. – 544 с.
2. Кашанина Т. В. Корпоративное право (Право хозяйственных товариществ и обществ):
Учебник для вузов. – М.: НОРМА – ИНФРА, 1999. – 815 с.
3. Кибенко Е. Р. Корпоративное право Украины: Учебн. пособие. – Харків: фирма Эспада,
2001. – 288 с.
4. Спасибо-Фатеева И. В. Акционерные общества: корпоративные правоотношения. – Харків:
Право, 1998.
5. Управління акціонерним товариством (корпоративне управління в Україні). Посібник.
Міжнародна Фінансова Корпорація. Британський фонд Ноу-Хау. –К.: Століття, 1999. – 186 с.
Викладацький склад: Гостюк Василь Іванович – асистент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, групові семінари, індивідуальні консультації,
реферати, дискусії.
Оцінювання: залік.

Актуальні проблеми трудового права України
Шифр дисципліни – 7.060101/03/5.74
Курс – 5; семестр – 9; всього годин – 81; на тиждень – 2 год; (л.); 2, 25 кредиту.
Вибіркова
Мета курсу: дати студентам знання про найбільш характерні та важливі тенденції розвитку
трудового права на сучасному етапі.
Для її досягнення вивчаються та досліджуються найбільш важливі проблеми сучасного трудового
права, з’ясовуються основні напрями його реформування та розвитку, виявляються прогалини у
правовому регулюванні трудових відносин, пропонуються можливі зміни та доповнення до нього.
На основі отриманих теоретичних знань з проблем трудового права виробити у студентів розуміння
сучасних тенденцій розвитку трудового права.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Кодекс законів про працю України: Науково-практичний коментар. – Харків: Консум, 2003.
2. Трудове право України: Підручник / За ред. Н.Б. Болотіної, Г.І. Чанишевої.– К.: Знання,
2000.
3. Трудове право: Навчальний посібник / За ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Видавничий Дім, 2003.
4. Трудове право: Підручник / За ред. Прокопенка В.І. – Харків: Консум, 2002.
5. Хуторян Н.М. Трудове право України: Академічний курс. – К.: Знання, 2004.
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Викладацький склад: Орловський Олег Ярославович – кандидат юридичних наук, доцент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, групові семінари, індивідуальні консультації.
Оцінювання: іспит.

Теоретико-правові проблеми відносин власності
Шифр дисципліни – 7.060101/03/5.75
Курс – 5; семестр – 9; всього годин – 81; на тиждень – 2 год; (л); 2, 25 кредиту.
Вибіркова
Мета курсу: Дати студентам знання щодо сутності правового регулювання відносин власності на
основі врахування досягнень вітчизняної цивілістики, узагальненні правозастосовчої практики,
системного аналізу особливостей правового режиму об’єктів цивільного обігу.
Для її досягнення вивчаються конституційні засади врегулювання відносин власності, способи
виникнення і припинення права власності, момент виникнення права власності, особливості
визначення суб’єктного та об’єктного складу правовідносин власності, форми і види власності.
На основі отриманих теоретичних знань виробити в студентів усебічне розуміння правовідносин
власності та особливостей їх окремих різновидів.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Дзера І.О. Цивільно-правові засоби захисту права власності в Україні. – К.: Юрінком Інтер,
2001.
2. Дзера О.В. Розвиток права приватної власності громадян в Україні. – К.: Вентурі, 1996. –
272 с.
3. Жилинкова И.В. Правовой режим имущества членов семьи. – Харьков: Ксилон, 2000. –
398с.
4. Право власності в Україні / За ред. Я.М.Шевченко. – К.: Бліц-Інформ, 1996. – 320 с.
5. Право власності в Україні: Навчальний посібник / За ред. О.В.Дзера, Н.С.Кузнєцової. – К.:
Юрінком Інтер, 2000. – 816 с.
Викладацький склад: Пацурківський Юрій Петрович – кандидат юридичних наук, доцент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, індивідуальні консультації, групові семінари,
дискусії.
Оцінювання: залік.

Теоретико-правові проблеми юридичної особи в цивільному праві
Шифр дисципліни – 7.060101/03/5.80
Курс – 5; семестр – 9; всього годин – 81; на тиждень – 2 год.; (л); 2, 25 кредиту.
Вибіркова
Мета курсу: дати студентам знання про сутність юридичної особи в цивільному праві України та
особливості участі юридичних осіб в цивільному праві.
Для її досягнення вивчаються поняття і сучасне розуміння юридичної особи, походження
юридичної особи, розвиток доктрини юридичної особи, види юридичних осіб у європейському
континентальному праві, система юридичних осіб в цивільному праві України та напрями її
розвитку.
На основі отриманих теоретичних знань виробити в студентів всебічне розуміння про сутність, види
та проблеми розуміння юридичної особи, виробити в студентів уміння застосовувати отримані
знання на практиці.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Вінник О.М. Господарські товариства і виробничі кооперативи: правове становище. – К.:
Знання, 1998. – 309 с.
2. Кодифікація приватного (цивільного) права України / За ред. проф. А.Довгерта. – К.:
Український центр правничих студій, 2000.
3. Козлова Н.В Понятие и сущность юридического лица. Очерк истории и теории. – М.: Статут,
2003. – 318 с.
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4. Становлення і розвиток цивільних і трудових правовідносин у сучасній Україні: Монографія
/Кол. авторів: Я.М.Шевченко, О.М.Молявко, Г.В.Єрьоменко та ін.; Кер. авт.колективу,
наук.ред. Я.М.Шевченко. — К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001.
5. Харитонов Е.О. Історія приватного права Європи: східна традиція. – Одеса: Юрид.
література, 2000. – 260 с.
Викладацький склад: Пацурківський Юрій Петрович – кандидат юридичних наук, доцент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, індивідуальні консультації, групові семінари,
дискусії.
Оцінювання: іспит.

Правове регулювання ринку нерухомості України
Шифр дисципліни – 7.060101/03/5.72
Курс – 5; семестр – 9; всього годин – 81; на тиждень – 2 год.; ( л); 2, 25 кредиту.
Вибіркова
Мета курсу: роз’яснити студентам сутність нерухомості як одного з об’єктів цивільних прав, а також
підготувати кваліфікованих спеціалістів для роботи в нотаріальних конторах, заняття адвокатською
діяльністю тощо.
Для її досягнення вивчаються особливості обігу нерухомості у цивільному обороті, сучасні
проблеми трансформації ринку нерухомості України, з’ясовуються у правовому регулюванні
відносин, що виникають з приводу об’єктів нерухомості.
На основі отриманих теоретичних знань з правового регулювання ринку нерухомості, а також
навичок у практичній діяльності виробити у студентів здатність до самостійного дослідження
проблем правового регулювання обігу нерухомості в Україні, а також уміння розуміти зміст
нормативних актів і застосовувати норми цивільного права до конкретних ситуацій.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Офіційний Вісник України. – 2003. – №11. –
С. 461.
2. Економіка нерухомості: Підручник. А.М.Асаул, І.А.Брижань, В.Я.Чевганова. – К.: Лібра, 2004.
3. Каракаш И.И. Право собственности на землю и право землепользования в Украине:
Научно-практ. пособие. – К.: Истина, 2004.
4. Коваленко М.А., Радванська Л.М. Ринок нерухомості: фінансові аспекти: Навчальний
посібник. – Херсон: ОЛДІ-плюс, 2002.
Викладацький склад: Никифорак Володимир Михайлович – кандидат юридичних наук, доцент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, індивідуальні консультації, дискусії.
Оцінювання: залік.

Актуальні проблеми цивільного права
Шрифт дисципліни - 7.060101/03/5.73
Курс – 5; семестр – 9; всього годин – 81; на тиждень – 2 год.; (л); 2, 25 кредиту.
Вибіркова
Мета курсу: встановити і виділити найбільш характерні і важливі для цивільного законодавства
України тенденції його розвитку. Для її досягнення досліджуються істотні зміни цивільного
законодавства які сталися в сучасних умовах з’ясовуються основні напрямки його реформування
та розвитку, виявляються прогалини в правовому регулюванні цивільних відносин, зокрема в сфері
цивільно-правової відповідальності юридичних осіб. Аналізується становище фізичної особисуб’єкта цивільних правовідносин, визначаються проблеми договірного регулювання цивільних
правовідносин.
На основі отриманих знань виробити в студентів навички науково – дослідної роботи в галузі
цивільного права, здатність продовжувати процес вивчення цивільного права як галузі
законодавства, виробити навички практичної роботи.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Цивільний кодекс від 16.01.2003р. – К.: АТІКА, 2003.
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2. Цивільне право України. Академічний курс: Підручник / За заг. ред Я.М. Шевченко –Т. 1, 2. –
К.: Ін Юре, 2003.
3. Актуальные проблемы гражданского права / Под ред. М.И Брагинского. – М., 2003.
Викладацький склад: Процьків Наталя Миколаївна – кандидат юридичних наук, доцент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, індивідуальні консультації, дискусії.
Оцінювання: іспит.

Правовий режим майна членів сім’ї
Шифр дисципліни – 7.060101/03/5.77
Курс – 5; семестр – 9; всього годин – 81; на тиждень – 2 год.; (л); 2, 25 кредиту.
Вибіркова
Мета курсу: дати студентам знання про поняття правового режиму членів сім’ї.
Для її досягнення вивчається практика застосування сімейного законодавства судами,
прокуратурою, органами опіки та піклування, досліджування перспективи і основні напрямки
подальшого розвитку проблеми правового режиму майна членів сім’ї, досліджуються деякі
положення іноземного законодавства.
На основі отримання теоретичних знань з курсу виробити у студентів навички застосування норми
сімейного та цивільного права в процесі роботи за спеціальністю.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Сімейний Кодекс України від 10.01.2002 р. // Відомості Верховної Ради України, 2002. –
№21-22. – С. 135.
2. Дзера О.В. Цивільно - правові засоби захисту права власності в Україні. – К: Юрінком Інтер,
2001.
3. Жилинкова И.В. Правовий режим майна членів сім’ї. – Харків: Консум, 2000.
4. Жилинкова И. В. Брачный контракт. – Харків: Консум, 1995.
5. Сімейне право України / За ред. В.С. Гопанчука. – К.: Істина, 2002.
Викладацький склад: Процьків Наталя Миколаївна – кандидат юридичних наук, доцент.
Методика викладання та методи навчання лекції, індивідуальні консультації, дискусії.
Оцінювання: залік.

Спадкове право
Шифр дисципліни – 7.060101/03/5.76
Курс – 5; семестр – 9; всього годин – 81; на тиждень – 2 год.; (л); 2, 25 кредиту.
Вибіркова
Мета курсу: полягає у вивченні сутності та видів спадкових правовідносин.
Для її досягнення вивчається історичний розвиток спадкового права, основні положення і поняття
науки спадкового права, інститути відкриття спадщини, спадкування за законом, спадкування за
заповітом, відумерлості спадщини, прийняття спадщини та відмова від спадщини, правового
оформлення спадкових прав.
На основі отриманих теоретичних знань із курсу отримати практичні уміння в галузі застосування
норм спадкового права.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. – К.: АТІКА, 2003.
2. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. – К.:
Юрінком Інтер, 1999.
3. Фурса С.Я., Фурса Є.І. Спадкове право: теорія та практика: Навчальний посібник. – К.:
АТІКА, 2002.
Викладацький склад: Козловська Людмила Володимирівна – кандидат юридичних наук, доцент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, індивідуальні консультації, дискусії.
Оцінювання: залік.
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Юридична конфліктологія
Шифр дисципліни – 8.060101/01/5.101
Курс – 5; семестр – 9; всього годин – 81; на тиждень – 2 год.; (л); 2, 25 кредиту.
Вибіркова
Мета курсу: надати студентам-магістрам знання про концептуальну теорію конфлікту, їх суть і
причини виникнення.
Для її досягнення вивчаються сучасні теорії конфлікту, природа конфлікту, механізми конфліктів у
людському суспільстві, причини їх виникнення; розробка шляхів попередження та вирішення
конфліктних ситуацій зокрема та конфліктів загалом.
На основі отриманих теоретичних знань з юридичної конфліктології виробити навички щодо
прогнозувань і профілактики конфліктів, юридичних способів вирішення конфліктів.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Данильян О.Г.Социальные противоречия. Сущность, типология, формы проявления. –
Харьков, 1997.
2. Зеркин Д.П. Основи конфликтологии: Курс лекций. – Ростов-на-Дону, 1998.
3. Конфлікти в суспільстві: діагностика і профілактика: У 3 ч. – Київ-Чернівці, 1995.
4. Конфлікти і культура: різноманіття їх проявів: Матер. наук.-практ. конф. –Харків, 1997.
5. Скотт Д.Г. Конфликты: пути их преодоления. – К., 1991.
Викладацький склад: Боднарук Микола Іванович – кандидат медичних наук, доцент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, індивідуальні консультації, дискусії.
Оцінювання: залік.

Кафедра кримінального права і криміналістики
Кримінальне право (Загальна частина)
Шифр дисципліни – 6.060101/00/2.12
Курс –2, семестр – 3, 4, всього годин – 216; на тиждень – 2/2 год.(л/с); 6 кредитів.
Обов’язкова
Мета курсу: ознайомити студентів з наукою кримінального права, з загальними положеннями
Кримінального кодексу України, законом про кримінальну відповідальність, положеннями про
злочин (види та стадії), суб’єкта злочину, вину та її форми, співучасть у злочині, повторність,
сукупність та рецидив злочинів, обставини, що виключають злочинність діяння, звільнення від
кримінальної відповідальності, покарання та його види, призначення покарання, звільнення від
покарання та його відбування, судимість, примусові заходи медичного характеру та примусове
лікування, особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх.
Для її досягнення вивчити положення Кримінального кодексу України, якими регламентуються
вищезазначені питання.
На основі отриманих теоретичних знань з курсу Кримінальне право (Загальна частина) виробити у
студентів вміння та навики застосування набутих знань у майбутній професійній діяльності.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Кримінальний кодекс України. – К., 2001.
2. Коржанський М.Й. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. – Київ:
Атіка-Академія-Ельга, 2001.
3. Кримінальне право України. – Київ, 1996.
4. Кривошеин П.К. Повторность в уголовном праве. – К., 1990.
5. Уголовное право Украины. Общая часть. – Харьков, 1999.
Викладацький склад: Якимчук Микола Костянтинович – доктор юридичних наук, професор.
Методика викладання та методи навчання: лекції, групові семінари, індивідуальні консультації,
педагогічні ігри, дискусії.
Оцінювання: залік усний, іспит усний.
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Адвокатура України
Шифр дисципліни - 6.060101/00/3.06
Курс – 2; семестр – 4; всього годин – 81; на тиждень – 2 год.; (л/с); 2, 25 кредиту.
Обов’язкова
Мета курсу: надати студентам знання про історію розвитку, суть, правові основи та значення
адвокатури України для забезпечення захисту прав та законних інтересів фізичних і юридичних
осіб, охорони інтересів суспільства та держави, зміцнення законності та правопорядку як в теорії
так і на практиці.
Для її досягнення вивчаються сучасні стандарти та підходи до організації та забезпечення
діяльності адвокатури, здійснення окремих видів діяльності, які визначені Конституцією, Законом
України Про адвокатуру, законами, указами Президента України, Правилами адвокатської етики та
іншими нормативними актами, а також сучасною практикою.
На основі отриманих знань студенти повинні мати чітке уявлення про адвокатуру, як
правозахисний інститут, його теоретичні, правові та практичні основи організації та діяльності,
повинні вміти правильно тлумачити та застосовувати на практиці норми, що врегульовують
діяльність адвокатури.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Адвокатура України: правове регулювання і судова практика: Практ. посіб. для адвоката /
Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при КМУ/ С.Ф.Сафулько, Т.Г. Захарченко,
О.Д.Святоцький. – К.: Ін Юре, 2003. – 768 с.
2. Варфоломеева Т.В., Святоцький О.Д., Кульчицький, Багринівський З.М., Кисельова Т.В.
Історія адвокатури України/ Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – 2 вид.
перероб і доп.-К.: СДМ-Студіо, 2002. – 286 с. (Серія Адвокатура України; КН3. Ч.1
3. Варфоломієва Т.В., Гончаренко С.В. Науково-практичний коментар до Закону України Про
адвокатуру. Законодавство про адвокатуру та адвокатську діяльність: Зб. нормат. актів;
Коментар / Академія адвокатури України. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 432 с.
4. Сучасні системи адвокатури. – К.: Право України, 1993.
5. Святоцкий А.Д., Мехеєнко М.М. Адвокатура України. – К., 1997. – 222 с.
Викладацький склад: Ніндипова Тетяна Анатоліївна – асистент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, групові семінари, індивідуальні консультації,
рольові ігри, дискусії.
Оцінювання: залік усний.

Проблеми звільнення від кримінальної відповідальності і
покарання
Шифр дисципліни - 6.060101/04/5.27
Курс – 3; семестр – 5; всього годин – 54; на тиждень – 2 год.; (л); 1, 5 кредиту.
Вибіркова
Мета курсу: поглиблене вивчення теоретичних, правових та практичних засад проблем звільнення
від кримінальної відповідальності та покарання.
Для її досягнення вивчаються сучасні стандарти та підходи щодо вчення про інститут звільнення
від кримінальної відповідальності та покарання. Студенти повинні ознайомитись із різними
поглядами вчених-криміналістів стосовно поняття та ознак кримінально-правової відповідальності,
спорідненості даного інституту з усіма іншими інститутами кримінального права Загальної та
Особливої частин, і, зазвичай, знайти та розробити власний погляд стосовно спірних питань.
Матеріал курсу вказує, що проблеми звільнення від кримінальної відповідальності та покарання
перетинаються із багатьма проблемами кримінального законодавства і, як правило, знаходять своє
відображення в усіх інститутах галузі кримінального права.
На основі отриманих знань студенти повинні мати чітке уявлення про звільнення від кримінальної
відповідальності та покарання, повинні вміти правильно тлумачити та застосовувати на практиці
норми, які регулюють звільнення від кримінальної відповідальності та покарання.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Баулін Ю.В. Звільнення від кримінальної відповідальності. – К.: Атіка, 2004.
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2. Житний О.О. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із дійовим каяттям. –
Харків: НУВС, 2004.
3. Келина С.Г. Освобождение от уголовной ответственности как правовое последствие
совершения преступления. – М., 1994.
4. Козаченко И.Я. Освобождение от уголовной ответственности и наказания. – Екатеринбург,
1995.
5. Кругликов Л.Л., Васильевский А.В. Дифференциация ответственности в уголовном праве.–
СПб., 2003.
Викладацький склад: Ющик Олена Іванівна – кандидат юридичних наук, асистент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, індивідуальні консультації, педагогічні ігри,
дискусії.
Оцінювання: залік усний.

Судові експертизи
Шифр дисципліни – 6.060101/04/5.25
Курс – 3; семестр – 5; всього годин – 34; на тиждень – 2 год.; (л); 1, 5 кредиту.
Вибіркова
Мета курсу: дати студентам необхідні теоретичні і практичні знання з організації та проведення
судових експертиз.
Для її досягнення вивчаються всі види судових експертиз, розглядаються організаційно-правові
засади проведення судових експертиз та методи дослідження, що використовуються для
дослідження різних об’єктів.
На основі отриманих теоретичних знань з курсу Судові експертизи поглибити знання студентів у
сфері кримінального і цивільного права, виробити навики з організації та проведення судових
експертиз, оволодівши якими, майбутній фахівець зможе кваліфіковано здійснювати дослідження
наданих йому матеріалів і складати експертний висновок із поставлених йому запитань.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Аверьянова Т.В. Интеграция и дифференциация научных знаний как истоки и основы
новых методов судебной экспертизы. – М., 1994.
2. Бергер В.Е., Сопун А.П. Подготовка и направление материалов для проведения судебных
экспертиз. – К., 1994.
3. Назначение и производство судебных экспертиз. Пособие для следователей, экспертов. –
М., 1988.
4. Судебная экспертиза на рубеже ХХІ века / Под ред. С.А.Смирнова. – С.-Пб, 2004.
5. Судові експертизи в Україні. – К.: Юрінком, 2002.
Викладацький склад: Гриндей Любов Михайлівна – кандидат медичних наук, доцент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, індивідуальні консультації, практичні заняття,
дискусії.
Оцінювання: залік усний.

Призначення покарання
Шифр дисципліни – 6.060101/04/5.26
Курс – 3; семестр – 5; всього годин – 54; за тиждень – 2 годин (л); 1, 5 кредиту.
Вибіркова
Мета курсу: поглиблене вивчення теоретичних, правових та практичних засад призначення
покарання.
Для її досягнення вивчаються сучасні стандарти та підходи щодо вчення про інститут призначення
покарання. Студенти повинні ознайомитись із різними поглядами вчених криміналістів стосовно
поняття принципів, засад призначення покарання, спорідненості даного інституту з усіма іншими
інститутами кримінального права і звичайно знайти та розробити власну точку зору стосовно
спірних питань. Матеріал курсу вказує, що призначене покарання перетинаються із багатьма
проблемами кримінального законодавства і, як правило, знаходять своє відображення в усіх
інститутах галузі кримінального права.
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На основні отриманих знань студенти повинні мати чітке уявлене про принципи призначення
покарання, повинні вміти правильно тлумачити норми, які регулюють призначене покарання.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Бажанов М.И. Назначение наказания по уголовному праву. – К., 1980.
2. Карпец И.И. Наказание: социальные, правовые и криминалистические проблемы. – М.,
1973.
3. Становский М.Н. Назначение наказания. – Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс,
1999.
4. Ткаченко В.И. Общие начала назначения наказания. – М., 1984.
5. Фролова Е.Г. Понятие наказания, его цели и система. – Донецк, 1991.
Викладацький склад: Ющик Олена Іванівна – кандидат юридичних наук, асистент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, індивідуальні консультації, педагогічні ігри,
дискусії.
Оцінювання: іспит усний.

Психологія (загальна і юридична)
Шифр дисципліни – 6.060101/00/1.10
Курс – 3; семестр – 5; всього годин – 54; на тиждень – 2год.; (л/с); 1, 5 кредиту.
Обов’язкова
Мета курсу: дати студентам знання про закономірності і механізми психічної діяльності людей у
сфері відносин, що регулюються.
Для її досягнення вивчаються основні теоретичні поняття і положення, психологічні основи
нормативно-правової регуляції різних правовідносин; методики профорієнтації та профвідбору,
вивчаються проблеми правової свідомості та психологічні особливості особи злочинця, мотиви
вчинення злочинів.
На основі отриманих теоретичних знань з курсу Юридична психологія поглибити знання студентів,
підготовити їх до практичної діяльності як висококваліфікованих фахівців.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Васильев В.Л. Юридическая психология. – СПб., 1997.
2. Розин В.М. Психология для юристов. – М., 1997.
3. Еникеев М.И. Основы общей и юридической психологии. – М, 1996.
4. Костицкий М.В. Введение в юридическую психологию: методологические и теоретические
проблемы. – К., 1990.
5. Юридическая психология. Хрестоматия. – СПб., 2001
Викладацький склад: Гриндей Любов Михайлівна – кандидат медичних наук, доцент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, групові семінари, індивідуальні консультації,
круглий стіл, дискусії.
Оцінювання: залік усний.

Криміналістика
Шифр дисципліни – 6.060101/00/2.16
Курс – 3; семестр – 5, 6; всього годин – 189; на тиждень – 2/3 (л/с); 5, 25 кредиту.
Обов’язкова
Мета курсу: дати знання про основні теоретичні положення науки криміналістики.
Для її досягнення вивчається зміст основних розділів криміналістичної техніки і методики
розслідування злочинів.
На основі отриманих теоретичних знань з курсу Криміналістика поглибити знання студентів у сфері
криміналістики, підготувати їх до наукової та практичної діяльності як висококваліфікованих
фахівців.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Белкин Р.С. Курс криминалистики. – М., 1997.
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2. Біленчук П.Д. Криміналістика. Підручник. – К.: Атіка, 2001.
3. Криминалистика / Под ред. д.ю.н. проф. Ищенко Е.П. – М.: Юристъ, 2000.
4. Кузьмічов В.С., Прокопенко Г.І. Криміналістика. Навчальний посібник / За заг. ред.
академіка Гончаренка В.Г. та професора Моісеєва Є.М. – К.: Юрінком Інтер, 2001.
Викладацький склад: Івасюк Георгій Іванович – доцент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, групові семінари, індивідуальні консультації,
педагогічні ігри, дискусії.
Оцінювання: залік усний, іспит усний.

Кримінальне право (особлива частина)
Шифр дисципліни – 6.060101/00/2.12
Курс – 3; семестр – 5, 6; всього годин – 216; на тиждень – 2/2 години (л/с); 6 кредитів.
Обов’язкова
Мета курсу: ознайомити студентів із поняттям, системою і значенням Особливої частини
кримінального права, методикою аналізу конкретних складів злочинів.
Для її досягнення вивчається поняття, види та підстави кримінально–правової кваліфікації, їх
принципи та юридичне закріплення. Розкриваються види, поняття, загальна характеристика,
кваліфікуючі ознаки складів злочинів передбачених розділами 1-20 Особливої частини
Кримінального кодексу України.
На основі отриманих теоретичних знань з науки кримінального права та практичних умінь
застосування норм Особливої частини Кримінального права виробити в студентів уміння
аналізувати конкретні склади злочинів, давати їм юридичну кваліфікацію.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Кримінальний кодекс України. // Кримінальний кодекс України. Кримінально –
процесуальний кодекс України. Кримінально-виконавчий кодекс України. – К.: Істина. –
2004.
2. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / За ред. М.І.Мельника,
М.І.Хавронюка. – К.: Атіка, 2004. – 1056 с.
3. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / Відп. ред. С.С.Яценко. –
К.: А.С.К, 2003. – 976 с.
4. Кримінальне право України: Особлива частина: Підручник для студентів юрид. спец. вищ.
закладів освіти / М.І.Бажанов, Ю.В.Баулін, В.І.Борисов та ін.; За ред. професорів
М.І.Бажанова, В.В.Сташиса, В.Я.Тація. – Київ-Харків: Юрінком Інтер-Право, 2002. – 496 с.
Викладацький склад: Юрчишин Василь Миколайович – кандидат юридичних наук, доцент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, індивідуальні консультації, дискусії, педагогічні
ігри, групові семінари.
Оцінювання: залік усний, іспит усний.

Кримінально-виконавче право
Шифр дисципліни – 6.060101/04/5.30
Курс – 3; семестр – 6; всього годин – 54; на тиждень – 2 год.; (л); 1, 5 кредиту.
Вибіркова
Мета курсу: дати студентам знання про порядок і умови виконання покарань в Україні і зарубіжних
країнах.
Для її досягнення вивчаються кримінально-виконавче законодавство України (мета, завдання),
принципи кримiнально-виконавчого законодавства, виконання i відбування покарань; правовий
статус засуджених; органи i установи виконання покарань; нагляд і контроль за виконанням
кримінальних покарань. участь громадськості у виправленні і ресоціалізації засуджених; виконання
покарань, не пов’язаних з позбавленням волі; виконання покарання у виді позбавлення волі;
виконання покарання у виді позбавлення волі; звільнення від відбування покарання; допомога
особам, які звільнені від відбування покарання; нагляд за особами, звільненими від відбування
покарання; здійснення контролю за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання.
Вивчається також і порядок виконання покарань в зарубіжних країнах.
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На основі отриманих теоретичних знань з курсу поглибити знання студентів у сфері протидії
злочинності.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Кримінальний кодекс України. Кримінально-процесуальний кодекс України. Кримінальновиконавчий кодекс України. – К.: Істина, 2004. – 440с.
2. Закон України Про попереднє ув’язнення від 30 червня 1993 року № 3352-XII // Відомості
Верховної Ради, 1993. – № 35. – С. 360.
3. Положення Про Державний департамент України з питань виконання покарань,
затверджене Указом Президента України від 31 липня 1998 року № 827/98.
4. Кримінально-виконавче право України. Підручник / Трубников В. –Харків: Право, 2001. –
384 с.
5. Трубников В.М., В.П. Филонов, А.И. Фролов. Уголовно-исполнительное право Украины.
Учебник. – Донецк, 1999. – 640 с.
Викладацький склад: Нежурбіда Сергій Ігорович – кандидат юридичних наук, доцент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, індивідуальні консультації, дискусії.
Оцінювання: залік усний.

Організація розслідування злочинів
Шифр дисципліни – 6.060101/04/5.28
Курс – 3, семестр – 6, всього годин – 54; на тиждень – 2; (л); 1, 5 кредиту.
Вибіркова
Мета курсу: дати знання про теоретичні і практичні положення організації розслідування деяких
видів злочинів.
Для її досягнення вивчаються основні методи і прийоми організації розслідування злочинів.
На основі отриманих теоретичних знань з курсу поглибити знання студентів в сфері криміналістики,
підготовити їх до наукової та практичної діяльності як висококваліфікованих фахівців.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Біленчук П.Д., Лисиченко В.К., Клименко Н.І. та ін. Криміналістика: Підручник. / За ред.
П.Д.Біленчука. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Атіка, 2001.
2. Настільна книга слідчого: (Науково-практичне видання для слідчих і дізнавачів) / Панов М.І.,
Шепітько В.Ю., Коновалова В.О. та ін. – К.: Ін Юре, 2003.
3. Кузмічов В.С., Прокопенко Г.І. Криміналістика: Навч. посіб. / За ред. В.Г.Гончаренка та Є.М.
Моісеєва. – К.: Юрінком Інтер, 2001.
4. Яблоков Н.П. Криминалистическая методика расследования. – М., 1985.
Викладацький склад: Івасюк Георгій Іванович – доцент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, консультації.
Оцінювання: залік усний.

Злочини проти правосуддя
Шифр дисципліни – 6.060101/04/5.29
Курс – 3; семестр – 6; всього годин – 54; на тиждень – 2 год.; (л); 1, 5 кредиту.
Вибіркова
Мета курсу: дати студентам знання про злочини проти правосуддя та особливості їх кваліфікації.
Для її досягнення вивчаються поняття та характерні об’єктивні та суб’єктивні ознаки злочинів проти
правосуддя, детально аналізуються види таких злочинів, а також межі кримінальної
відповідальності за такі посягання.
На основі отриманих теоретичних знань з курсу Злочини проти правосуддя виробити у студентів
уміння та навики застосування цих знань у майбутній професійній діяльності.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник. / За ред. М.І.Мельника,
В.А.Клименка. – К.: Юридична думка, 2004.
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2. Кримінальне право України. Особлива частина / За ред. М.І.Бажанова, В.В.Сташиса,
В.Я.Тація. – Київ-Харків, 2001.
3. Навроцький В.О. Злочини проти правосуддя. Лекції. – Львів, 1997.
4. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / За ред. С.С.Яценко. – К.,
2002.
5. Тихенко С.И. Преступления против правосудия. – К., 1997.
Викладацький склад: Шевчук Андрій Васильович – кандидат юридичних наук, доцент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, індивідуальні консультації, дискусії.
Оцінювання: залік усний.

Кримінологія
Шифр дисципліни – 6.060101/00/3.09
Курс – 4; семестр – 7; всього годин – 108; на тиждень – 2 год.; (л/с); 3 кредити.
Обов’язкова
Мета курсу: дати студентам знання про злочинність (її фактори і особистість злочинця), основні
заходи по протидії їй.
Для її досягнення вивчаються основні показники злочинності, розглядається система її факторів,
вивчається особистість злочинця, розглядаються основні підходи по протидії злочинності:
попередження, профілактика (в тому числі віктимологічна), боротьба і контроль.
На основі отриманих теоретичних знань з курсу поглибити знання студентів про злочинність,
підготовити їх до наукової та практичної діяльності як висококваліфікованих фахівців.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Кримінологія: Загальна та Особлива частини: [Підручник для студентів юрид. спец. вищ.
навч. закладів] / І.М.Даньшин, В.В.Голіна, О.Г.Кальман, О.В.Лисодєд; За ред.проф.
І.М.Даньшина. – Харків: Право, 2003.
2. Криминология: Учебник // Под ред. акад. В.Н.Кудрявцева, проф. В.Е.Эминова. – М., 1995.
3. Криминология. Учебник для юридических вузов / Под общей редакцией доктора
юридических наук, профессора А.И.Долговой. – М.: ИНФРА · М-НОРМА, 1997.
4. Криминология: Учебник / Под ред. проф. Н.Ф.Кузнецовой, проф. Г.М.Миньковского. – М.:
БЕК, 1998.
5. Криминология: Учебник для вузов / Под ред. д.ю.н. В.Н.Бурлакова, д.ю.н. Н.М.Кропачева. –
СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет, Питер, 2003.
Викладацький склад: Нежурбіда Сергій Ігорович – кандидат юридичних наук, доцент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, індивідуальні консультації, дискусії, семінарські
заняття.
Оцінювання: іспит усний.

Судова медицина та психіатрія
Шифр дисципліни – 6.060101/00/4.02
Курс – 4; семестр – 7; всього годин – 81; на тиждень – 2 год.; (л/с); 2, 25 кредиту.
Обов’язкова
Мета курсу: дати студентам теоретичні знання з судової медицини та судової психіатрії.
Для її досягнення вивчаються предмет, метод, система судової медицини і судової психіатрії;
професійні й організаційні основи судово-медичної та судово-психіатричної експертиз в Україні.
На основі отриманих теоретичних знань з курсу вільного вибору Судова медицина та психіатрія
виробити у студентів практичні навики й уміння по кваліфікованому вирішенню питань із
застосуванням знань по різних розділах судової медицини та судової психіатрії.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Волков В.Н. Судебная психиатрия. Курс лекций. – М.: Юристъ, 1998.
2. Колесник В.А. Судова психіатрія. – К., 2000.
3. Лісовий І.С., Голубович Л.А. Судова медицина. – К., 2003.
4. Марчук А.І. Судова медицина. Курс лекцій. – К., 1997.
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5. Судебная психиатрия / Под ред. Б.В.Шостаковича. – М., 1997.
Викладацький склад: Гриндей Любов Михайлівна – кандидат медичних наук, доцент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, індивідуальні консультації, практичні і
семінарські заняття, дискусії.
Оцінювання: іспит усний.

Кримінальна віктимологія
Шифр дисципліни - 6.060101/04/5.36
Курс – 4; семестр – 8; всього годин – 54; на тиждень – 2 год.; (л); 1, 5 кредиту.
Вибіркова
Мета курсу: поглиблене вивчення теоретичних, правових та практичних засад кримінальної
віктимології, як комплексного вчення про жертву злочину.
Для її досягнення вивчаються історія та сучасні стандарти та підходи щодо кримінальної
віктимології та її місця в системі наук, методологія, основи віктимологічних досліджень, віктимність
та процес віктимізації, поняття та правовий статус жертви злочину, правові основи та практика
відновлення порушених прав жертви злочину, заходи віктимологічної профілактики.
На основі отриманих теоретичних знань кримінальної віктимології студенти повинні вміти набути
досвіду науково-дослідницької роботи та правильно здійснювати віктимологічні дослідження,
вільно орієнтуватися в законодавстві, яке регулює правовий статус жертв злочинів та заходи
віктимологічної профілактики, та в інший спосіб застосовувати отримані знання на практиці для
належного забезпечення прав та інтересів жертви злочину.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Ривман Д.В. Криминальная віктимологія. – СПб: Питер, 2002. – 304 с.
2. Туляков В.О. Віктимологія (соціальні та кримінологічні проблеми). – Одеса: Юридична
література, 2000. – 336 с.
3. Войтенко С.Г. Криминологическое исследование виктимности лиц с девиантним
поведеним. – М., 1997.
4. Ривман Д.В. Виктимологические факторы и профилактика преступности. – Л., 1975.
5. Полубинский В.И. Виктимологические аспекты профилактики преступлений. Учебное
пособие. – М., 1980.
Викладацький склад: Ніндипова Тетяна Анатоліївна – асистент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, індивідуальні консультації, дискусії.
Оцінювання: залік усний.

Оперативно – розшукова діяльність
Шифр дисципліни - 6.060101/04/5.33
Курс – 4; семестр – 7; всього годин – 54; на тиждень – 2 год.; (л); 1, 5 кредиту.
Вибіркова
Мета курсу: дати студентам поглибленні знання про оперативно-розшукову діяльності шляхом
доведення до їх відома необхідного об'єму теоретичних положень та знань, підготувати до
практичної діяльності висококваліфікованих фахівців, допомогти формуванню творчої особистості
майбутніх юристів.
Для її досягнення вивчаються поняття, зміст і сутність оперативно-розшукової діяльності, правова
основа ОРД, її принципи, практика застосування норм ОРД в поєднанні з нормами кримінального
та кримінально-процесуального права, її морально-етичні засади, легалізація результатів ОРД та їх
використання в кримінальному судочинстві, основні кримінально-процесуальні акти, які
застосовуються в оперативно-розшуковій діяльності, судовий контроль і прокурорський нагляд за
дотриманням законів при здійсненні ОРД.
На основі отриманих знань студенти повинні засвоїти загальнотеоретичні поняття і категорії ОРД,
вільно орієнтуватися в законодавстві, яке регулює ОРД, ознайомитися з основними та
перспективами напрямками розвитку науки про оперативно-розшукову діяльність, навчитися
застосовувати норми ОРД в практичній діяльності, вміти систематизувати одержані знання та
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аргументувати власну точку зору на прийняте за конкретним завданням рішення, набути досвіду
науково-дослідницької роботи.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Бандурка О.М. Оперативно-розшукова діяльність. Частина І: Підручник – Харків: Вид-во
Нац. ун-ту внутр. справ, 2002. – 336 с.
2. Басков В.И. Оперативно–розыскная деятельность: Учебно–методическое пособие. – М.,
1997.
3. Козаченко І.П. Регульський В.П. Правові, морально-етичні та організаційні основи
оперативно-розшукової діяльності. – Львів: ЛІВС, 1999.
4. Оперативно-розшукова діяльність: правові основи (структурно-логічні схеми). Навчальний
посібник / За ред. проф. Ю.М. Грошевого. – Харків: Арсіс ЛТД, 2003.
5. Погорецький М.А. Оперативно-розшукова діяльність. Навч. посібник. Харків: Арсіс, 2003.
Викладацький склад: Ніндипова Валентина Іванівна – доцент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, індивідуальні консультації, педагогічні ігри,
дискусії.
Оцінювання: іспит усний.

Причинний зв’язок у кримінальному праві
Шифр дисципліни – 6.060101/04/5.32
Курс – 4; семестр – 7; всього годин – 54; на тиждень – 2 год.; (л); 1, 5 кредиту.
Вибіркова
Мета курсу: оволодіти категорійно-понятійним апаратом та теоретичними знаннями кримінального
права, щодо проблем причинного зв’язку.
Для її досягнення вивчаються філософські, історичні та теоретичні аспекти причинного зв’язку,
аналізуються різні теорії причинності.
На основі отриманих теоретичних знань виробити у студентів навики аналізу різних концепцій
причинності; вірно визначати причинно-наслідкові зв’язки у конкретних кримінальних справах.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Князев Н. А. Причинность: новое видение классической проблемы. – М., 1992. - 107 с.
2. Ковалёв М. И. Васьков П. Т. Причинная связь в уголовном праве. – М., 1958.
3. Малинин В. Б. Причинная связь в уголовном праве. – СПб.: Юридический центр ПРЕСС,
2000 – 241 с.
Викладацький склад: Жаровська Галина Петрівна – кандидат юридичних наук, асистент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, індивідуальні консультації, дискусії.
Оцінювання: залік письмовий.

Проблеми протидії злочинності
Шифр дисципліни - 6.060101/04/5.31
Курс – 4; семестр – 7; всього годин – 54; на тиждень – 2 год.; (л); 1, 5 кредиту.
Вибіркова
Мета курсу: дати студентам поглибленні знання майбутніх юристів по основних положеннях
кримінологічної науки в частині протидії злочинності та передуючих їй правопорушень.
Поглиблення знань чинного законодавства, яке врегульовує роботу різних суб’єктів з
попередження і профілактики правопорушень і злочинів, практики його реалізації.
Для її досягнення вивчаються сучасні наукові досягнення у сфері протидії злочинності; діючі в
Україні концепції та програми профілактики злочинності та інших явищ (корупція, наркоманія,
незаконний обіг наркотиків і т.д.); особливості діяльності окремих суб’єктів протидії злочинності та
по окремих напрямах спеціальної протидії.
На основі отриманих знань студенти здатні аналізувати та оцінювати ефективність діяльності
сучасної системи протидії злочинності в Україні, її правових засад, окремих напрямків діяльності в
сфері протидії злочинності. Студенти набувають навиків правильно тлумачити та застосовувати на
практиці норми, що врегульовують протидію злочинності, аналізувати обсяг, рівень, структуру та
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динаміку ефективності заходів протидії злочинності для більш цілеспрямованої й ефективної
попереджувальної діяльності; виявляти та реагувати на причини й умови злочинності, окремих її
видів і конкретних злочинів у відповідності до чинного законодавства; розробляти і реалізовувати
адекватні заходи протидії злочинності на різних її рівнях.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Комплексна програма профілактики злочинності на 2001-2005 роки // Офіційний вісник
України, 2000. – № 52. – ст.2258.
2. Коваленко О.И. и др. Криминология и профилактика преступности. Предмет, объем и
содержание в методике, схемах, опорных сигналах и кодировочных символах. – Донецк:
УАВД –ДИВД МВД Украины, 1994. – 396 с.
3. Литвак О.М. Злочинність, її причини та профілактика. – К., 1997. – 167 с.
4. Филинов В.П.. Коваленко О.И. Курс лекций по криминологии и профилактике преступности.
- Донецк, ДИВД МВД Украины, 1995. - 592 с.
Викладацький склад: Ніндипова Тетяна Анатоліївна – асистент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, індивідуальні консультації, педагогічні ігри,
дискусії.
Оцінювання: залік письмовий.

Прокурорський нагляд і засади управління в органах прокуратури
Шифр дисципліни - 7.060101/04/5.86
Курс – 5; семестр – 9; всього годин – 54; на тиждень – 2 год.; (л); 1, 5 кредиту.
Вибіркова
Мета курсу: дати студентам поглибленні знання про прокурорський нагляд та управління в органах
прокуратури.
Для її досягнення вивчаються закономірності виникнення та розвитку прокуратури України та
прокурорського нагляду, правовий статус прокуратури та місце в системі інших державних органів
та гілок влади, завдання, устрій, принципи організації та діяльності, управління, функції та основні
напрямки, повноваження слідчих та прокурорів, спеціалізованих прокуратур, тактику та методику
прокурорського нагляду, напрямки впливу та правові засоби реагування на виявлені порушення
законів.
На основі отриманих знань студенти повинні засвоїти та вільно орієнтуватися в законодавстві, яке
регулює прокурорський нагляд та управління в органах прокуратури, вміти застосовувати отримані
знання в практичній діяльності.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Басков В.И. Прокурорський надзор. Учебник для вузов. –М., 1996.
2. Грошовой Ю.М. Прокурорський нагляд в Україні. Навчальний посібник. – К., 1993.
3. Косюта М.В. Прокурорська система України в умовах демократичного суспільства. – Одеса:
Юридична література, 2002. – 376 с.
4. Прокурорський нагляд в Україні: Курс лекцій для студентів юридичних вищих навчальних
закладів за заг. ред. В.Т.Нора. – Львів, 2002. – 280 с.
5. Якимчук М.К. Проблеми управління в органах прокуратури України: теорія і практика. – К.,
2001. – 440 с.
Викладацький склад: Ніндипова Валентина Іванівна – доцент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, індивідуальні консультації, дискусії.
Оцінювання: іспит усний.

Методика розслідування злочинів у сфері господарської
діяльності
Шифр дисципліни – 6.060101/04/5.35
Курс – 4; семестр – 8; всього годин – 54; на тиждень – 2 години (л); 1, 5 кредиту.
Вибіркова
Мета курсу: дати студентам знання методики розслідування злочинів у сфері господарської
діяльності.
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Для її досягнення вивчаються особливості дослідчої поведінки та порушення кримінальних справ
зазначеної категорії, порядок їх порушення, призначення фінансово-бухгалтерських ревізій,
аудиторських перевірок, судово-бухгалтерських експертиз. Особливості огляду та вилучення
бухгалтерських документів, допиту підозрюваного, обвинуваченого, свідків.
На основі отриманих теоретичних знань з наук кримінального, кримінально-процесуального права і
криміналістики виробити в студентів уміння організувати розслідування злочинів, вчинених у сфері
господарської діяльності, оглядати та вилучати бухгалтерські, фінансові документи, призначати
ревізії фінансово-господарської діяльності юридичних осіб, допитувати підозрюваних,
обвинувачених, свідків.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Кримінальний кодекс України. // Кримінальний кодекс України. Кримінально-процесуальний
кодекс України. Кримінально-виконавчий кодекс України. – К.: Істина. – 2004.
2. Кримінально–процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За заг. Ред.
В.Т. Маляренка, В.Г. Гончаренка – К.: Форум, 2003.
3. Кучеров И.И. Налоговые преступления: Учебное пособие. – М., 1997.
4. Ларичев В.Д. Злоупотребления в сфере банковского кредитования: методика
расследование и предупреждения. – М., 1997.
5. Расследование контрабанды: Практическое пособие / Под ред. К.Ф.Скворцова. – М., 1999.
Викладацький склад: Юрчишин Василь Миколайович – кандидат юридичних наук, доцент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, індивідуальні консультації, дискусії.
Оцінювання: залік усний.

Методика розслідування злочинів проти власності
Шифр дисципліни – 6.060101/04/5.34
Курс – 4; семестр – 8; всього годин – 54; на тиждень – 2 години (л); 1, 5 кредиту.
Вибіркова
Мета курсу: дати студентам знання методики розслідування крадіжок, грабежів, розбоїв,
вимагання, шахрайства.
Для її досягнення вивчаються особливості порушення кримінальних справ зазначеної категорії,
провадження окремих слідчих дій, допиту підозрюваного, обвинуваченого, потерпілих, свідків.
На основі отриманих теоретичних знань з науки кримінального і кримінально-процесуального права
та криміналістики виробити в студентів уміння організувати розслідування злочинів проти
власності, проведення огляду місця події, вилучення слідів та знарядь злочину, призначення
експертиз, допит підозрюваного, обвинуваченого, потерпілих, свідків.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Кримінальний кодекс України // Кримінальний кодекс України. Кримінально–процесуальний
кодекс України. Кримінально-виконавчий кодекс України. – К.: Істина. – 2004.
2. Кримінально–процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За заг. ред.
В.Т.Маляренка, В.Г.Гончаренка. – К.: Форум, 2003.
3. Криміналістика / За ред. В.Ю.Шепітька. – К.: Ін Юре, 2004. – 725 с.
4. Криміналістика. Методика і тактика. Підручник для студентів юридичних вищих навчальних
закладів / За ред. М.В.Салтевського. - Харків: Консул, 2001. – 528 с.
5. Расследование преступлений в сфере экономики / Под ред. И.Н.Кожевникова. – М., 1999.
Викладацький склад: Юрчишин Василь Миколайович – кандидат юридичних наук, доцент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, індивідуальні консультації, дискусії.
Оцінювання: залік усний.

Організована злочинність
Шифр дисципліни – 7.060101/04/5.81
Курс – 5, семестр – 9, всього годин – 81, на тиждень – 2 год., (л); 2, 25 кредиту.
Вибіркова
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Мета курсу: поповнити знання студентів необхідним теоретичним та практичним матеріалом щодо
понять, ознак, форм організованої злочинності.
Для її досягнення вивчаються специфіка організованих злочинних угруповань; проблеми
криміналізації організованої злочинності; основні аспекти організованих форм злочинної діяльності
угруповань; законодавче забезпечення боротьби з організованою злочинністю.
На основі отриманих теоретичних знань виробити у студентів уміння і практику застосування норм
кримінального та кримінально-процесуального права, якими регламентується відповідальність і
порядок притягнення до кримінальної відповідальності учасників злочинних організованих
угруповань.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Біленчук П.Д. Транснаціональна злочинність: стан і трансформація. – К., 1999.
2. Мохов Е.А. Организованная преступность и национальная безопасность – М.: Вузовская
книга, 2002.
3. Топилько Е.В. Организованная преступность. – М., 1999.
4. Водько Н.П. Уголовно-правовая борьба с организованной преступностью. – М., 2000.
Викладацький склад: Жаровська Галина Петрівна – кандидат юридичних наук, асистент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, групові семінари, круглий стіл, дискусії.
Оцінювання: залік усний.

Альтернативи кримінальному переслідуванню в сучасному праві
Шифр дисципліни – 8.060101/01/5.104
Курс – 5; семестр – 9; всього годин – 108; на тиждень – 2 год.; (л); 2, 25 кредиту.
Вибіркова
Мета курсу: дати студентам-магістрам знання про альтернативи кримінальному переслідуванню в
сучасному праві.
Для її досягнення вивчаються типові варіанти альтернатив кримінальному переслідуванню в
іноземному праві, розглядаються різновиди альтернатив кримінальному переслідуванню в Україні
– інститути звільнення від кримінальної відповідальності.
На основі отриманих теоретичних знань з курсу поглибити знання студентів в сфері сучасного
зарубіжного та вітчизняного кримінального права, підготувати їх до наукової та практичної
діяльності як висококваліфікованих фахівців.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Аликперов Х.Д. Преступность и компромисс. – Баку, 1992.
2. Головко Л.В. Альтернативы уголовному преследованию в современном английском праве //
Правоведение. – 1998. – № 3.
3. Карпов Н. К вопросу о месте и роли альтернатив уголовному преследованию в системе
средств борьбы с преступностью // Закон и жизнь. – 2004. – № 7. – С. 21-29.
4. Крылова Н.Е., Серебрянникова А.В. Уголовное право зарубежных стран. – М., 1998.
Викладацький склад: Якимчук Микола Костянтинович – доктор юридичних наук, професор.
Методика викладання та методи навчання: лекції, індивідуальні консультації, дискусії.
Оцінювання: залік усний.

Методика розслідування злочинів проти особи
Шифр дисципліни – 7.060101/04/5.85
Курс – 5; семестр – 9; всього годин – 81; на тиждень – 2 години (л); 2, 25 кредиту.
Вибіркова
Мета курсу: ознайомити студентів з методикою розслідування злочинів пов’язаних із убивствами,
посяганнями на статеву недоторканість, завдання шкоди здоров’ю людини.
Для її досягнення вивчаються сучасні підходи до організації розслідування злочинів проти особи.
На основі отриманих теоретичних знань з наук кримінального процесу і криміналістики та
практичних умінь їх застосування виробити у студентів уміння організовувати процес розслідування
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злочинів проти особи, проводити огляд місцевості, приміщення, предметів, а також огляд трупа.
Допитувати підозрюваних, обвинувачених, потерпілих, свідків.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Бородулин А.И. Убийства по найму: Криминалистическая характеристика. Методика
расследования. – М., 1997.
2. Бурданова В.С., Владимиров В.Ю. и др. Особенности расследования убийств,
совершенных по найму: Учебно-методическое пособие / Под ред. В.Л.Сальникова. – СПб.,
1998.
3. Расследование преступлений против личности / Под ред. О.Я.Баева. – Воронеж, 1998.
4. Селиванов Н.А., Соя-Серко Л.А. Расследование убийств (Убийство – как его раскрыть?). –
М., 1994.
Викладацький склад: Юрчишин Василь Миколайович – кандидат юридичних наук, доцент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, лабораторні заняття, індивідуальні консультації,
дискусії.
Оцінювання: іспит усний.

Теорія кваліфікації злочинів
Шифр дисципліни – 7.060101/04/5.83
Курс – 5; семестр – 9; всього годин – 81; на тиждень – 2 год.; (л); 2, 25 кредиту.
Вибіркова
Мета курсу: ознайомити студентів кримінально-правової спеціалізації із теоретичними аспектами
кваліфікації злочинів як центральної частини процесу застосування кримінального закону.
Для її досягнення вивчаються загальні та особливі проблеми кваліфікації діянь, з’ясовуються її
поняття, принципи та значення, характеризуються особливості кваліфікації певних видів
кримінально-караних діянь.
На основі отриманих теоретичних знань з курсу виробити у студентів навики застосування цих
знань у майбутній професійній діяльності.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Гаухман Л. Квалификация преступлений. – Москва: Юринформ, 2001. – 316 с.
2. Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів. – Київ: Атіка, 2002. – 640 с.
3. Кудрявцев В. Общая теория квалификации преступлений. – Москва: Юристъ, 2001. – 304 с.
4. Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник. / За ред. М.І.Мельника,
В.А.Клименка. – Київ: Юридична думка, 2004.
5. Навроцький В.О. Теоретичні проблеми кримінально-правової кваліфікації. – Київ: Атіка,
1999. – 418 с.
Викладацький склад: Шевчук Андрій Васильович – кандидат юридичних наук, доцент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, індивідуальні консультації, дискусії.
Оцінювання: залік.

Відповідальність за злочини у сфері службової діяльності
Шифр дисципліни – 7.060101/04/5.87
Курс – 5; семестр – 9; всього годин – 81; на тиждень – 2 год.; (л); 2, 25 кредиту.
Обов’язкова
Мета курсу: більш детально ознайомити студентів із поняттям та видами службових злочинів,
специфікою їх кваліфікації та особливостями кримінальної відповідальності за ці посягання.
Для її досягнення вивчаються поняття та характерні об’єктивні та суб’єктивні ознаки службових
злочинів загалом та поглиблено аналізуються види таких посягань.
На основі отриманих теоретичних знань з курсу виробити у студентів навики застосування цих
знань у майбутній професійній діяльності.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
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1. Бантишев О.Ф. Відповідальність за злочини у сфері службової діяльності. Навчальний
посібник. – К.: Ін Юре, 2003.
2. Клименко В.А., Мельник Н.И., Хавронюк Н.И. Уголовная ответственность за должностные
преступления. – К., 1996.
3. Кримінальне право. Особлива частина. – Київ-Харків, 2001.
4. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / За ред. С.С.Яценко. – К.,
2002.
5. Светлов А.Я. Ответственность за должностные преступления. – К., 1990.
Викладацький склад: Шевчук Андрій Васильович – кандидат юридичних наук, доцент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, індивідуальні консультації, дискусії.
Оцінювання: залік усний.

Теорії причин злочинності
Шифр дисципліни – 7.060101/04/5.89
Курс – 5; семестр – 9; всього годин – 81; на тиждень – 2 год.; (л); 2, 25 кредиту.
Вибіркова
Мета курсу: дати студентам знання основні теорії причин злочинності.
Для її досягнення вивчаються основні концепції причин вчинення злочинів.
На основі отриманих теоретичних знань з курсу Теорії причин злочинності поглибити знання
студентів про фактори злочинності й особистість злочинця.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Анденес Иоганнес. Наказание и предупреждение преступлений. – М.: Прогресс, 1979. – 468
с.
2. Иншаков С.М. Зарубежная криминология. – М.: ИНФРА·М – НОРМА, 1997. – 333 с. Лист Ф.
Учебник уголовного права (Общая часть). – М., 1903.
3. Фрейд 3. Введение в психоанализ: Лекции. – М., 1991.
Викладацький склад: Нежурбіда Сергій Ігорович – кандидат юридичних наук, доцент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, індивідуальні консультації, дискусії.
Оцінювання: іспит усний.

Злочини проти основ національної безпеки України
Шифр дисципліни – 7.060101/04/5.84
Курс – 5; семестр – 9; всього годин – 81; на тиждень – 2 год.; (л); 2, 25 кредиту.
Вибіркова
Мета курсу: дати студентам знання про злочини проти основ національної безпеки України.
Для її досягнення вивчаються система злочинів проти основ національної безпеки України, які
діяння визнаються такими, межі покарання за їх вчинення, кваліфікуючі ознаки таких діянь,
особливості їх кваліфікації з іншими злочинами.
На основі отриманих теоретичних знань з курсу поглибити знання студентів у сфері боротьби з
такими злочинами, підготувати їх до наукової та практичної діяльності як висококваліфікованих
фахівців.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Закон України „Про основи національної безпеки України від 19 червня 2003 року //
Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 39. – Ст.351.
2. Андрусів Г.В., Бантишев О.Ф. Відповідальність за злочини проти держави. Навчальний
посібник для студентів юридичного факультету. – К.: РВЦ „Київський університет, 1997. –
166 с.
3. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. 3-тє вид., переробл. та
доповн. / За ред. М.І.Мельника, М.І.Хавронюка. – К.: Атака, 2003. – 1056 с. – С. 223-247.
4. Національна безпека України, 1994-1996 рр.: Наук. доп. НДІСД / Редкол.: О.Ф.Бєлов
(голова) та ін. – К.: НІСД, 1997. – 197 с.
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Викладацький склад: Нежурбіда Сергій Ігорович – кандидат юридичних наук, доцент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, індивідуальні консультації, дискусії.
Оцінювання: залік усний.

Огляд місця події
Шифр дисципліни – 7.060101/04/5.82
Курс – 5, семестр – 9, всього годин – 81; на тиждень – 2; (л); 2, 25 кредиту.
Вибіркова
Мета курсу: дати студентам знання про основні прийоми та методи проведення огляду місця події.
Для її досягнення вивчаються тактичні положення, особливості огляду місця події, основні тактичні
положення зовнішнього огляду трупа, як складової частини огляду місця події, фіксація результатів
в протоколі, додаткові засоби фіксації, фіксація та вилучення слідів взлому в ході огляду місця
події.
На основі отриманих теоретичних знань з курсу поглибити знання студентів у сфері криміналістики,
підготовити їх до наукової та практичної діяльності як висококваліфікованих фахівців.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Бахин В.П. Цели изучения следственной практики. Криминалистическая и судебная
экспертиза. – К., 1990.
2. Белкин Р.С., Сегай М.Я. Равен самому себе. – К.: Либідь, 1991.
3. Гончаренко В.И., Сокиран Ф.М. Психологическое воздействие в целях получения
объективной информации при допросе. Криминалистика и судебная экспертиза. – К., 1990.
4. Криминалистика. – М.: Изд-во МГУ, 1990.
5. Кузьмичев В.С., Прокопенко Г.І. Криміналістика. Навчальний посібник / За заг. ред.
академіка Гончаренка В.Г. та професора Моісеєва Є.М. – К.: Юрінком Інтер, 2001.
Викладацький склад: Івасюк Георгій Іванович – доцент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, консультації, педагогічні ігри.
Оцінювання: залік усний.

Методика розслідування окремих видів злочинів
Шифр дисципліни – 7.060101/04/5.88
Курс – 5; семестр – 9; всього годин – 54; на тиждень – 2 години (л); 1, 5 кредиту.
Вибіркова
Мета курсу: ознайомити студентів з методикою розслідування окремих видів злочинів.
Для її досягнення вивчаються сучасні підходи до організації розслідування окремих видів злочинів.
На основі отриманих теоретичних знань з наук кримінального процесу і криміналістики та
практичних умінь їх застосування, виробити у студентів уміння проводити розслідування окремих
видів злочинів.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Белкин Р.С. Курс криминалистики. – М., 1997.
2. Біленчук П.Д. Криміналістика. Підручник. – К.: Атіка, 2001.
3. Експертизи в судовій практиці. – К.: Либідь, 1993.
4. Криминалистика / Под ред. д.ю.н. проф. Ищенко Е.П. – М.: Юристъ, 2000.
5. Кузьмічов В.С., Прокопенко Г.І. Криміналістика. Навчальний посібник / За заг. ред.
академіка Гончаренка В.Г. та професора Моісеєва Є.М. – К.: Юрінком Інтер, 2001.
Викладацький склад: Івасюк Георгій Іванович – доцент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, лабораторні заняття, індивідуальні консультації,
дискусії.
Оцінювання: залік усний.
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Інші факультети
Латинська мова
Шифр дисципліни – 6.060101/00/3.03
Курс – 1; семестр – 1, 2; всього годин – 72; на тиждень – 2 год. (пр.); 2 кредитів.
Обов'язкова.
Мета курсу полягає у здобутті загальнолінгвістичних знань на основі латинської мови, розумінні
міжнародної юридичної та політичної термінології, у підготовці до самостійної наукової роботи,
з’ясуванні місця латинської мови в історії світової культури, читанні в оригіналі джерел римського
права.
Для її досягнення студенти набувають знань з основ латинської граматики та засвоюють певний
лексичний запас.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Маслюк В.П., Оленич P.M. Латинська мова. – Львів, 1975. – 215 с.
2. Литвинов В.Д., Скорина Л.П. Латинська мова. – К., 1990. – 247 с.
3. Цимбалюк Ю.В. Латинські прислів’я і приказки. – К., 1989. – 250 с.
4. Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь. – М., 1976. – 1096 с.
Викладацький склад: Григорко Брандуша Георгіївна – асистент; Мельник Галина Геннадіївна –
асистент.
Методика викладання та методи навчання: практичні заняття, індивідуальні консультації.
Оцінювання: залік.

Філософія
Шифр дисципліни – 6.060101/00/1.03
Курс – 2, семестр – 3, всього годин – 81, на тиждень – 3 (л/с), 1, 5 кредиту.
Обов'язкова.
Мета курсу: дати студентам юридичного факультету знання з історії філософії та основних
сучасних філософсько-антропологічних вчень, розуміння їх значення в формуванні світогляду
людини, місця та ролі в утвердженні сучасних суспільних ліберально-демократичних та
гуманістичних цінностей, вміння застосування їх в правознавстві
Для її досягнення вивчаються проблема людини в історії філософії та світоглядно-методологічні
основи її трансформації в новітню філософську антропологію, сучасний стан західного
громадянського суспільства як її соціокультурної передумови та відповідності її українським
реаліям, класичні та сучасні методи філософсько-антропологічного дослідження, об'єктивні та
суб'єктивні детермінанти утвердження людини як творчої особистості в умовах утвердження
правової демократичної держави.
На основі отриманих теоретичних знань сформувати у студентів глибоке розуміння специфіки
сучасної західної філософської антропології, формування людини як особистості та фахівця на
засадах пріоритету прав людини в сучасному громадянському суспільстві.
Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:
1. Ницше Ф. Соч. В 2-х т. – М., 1990.
2. Сартр Ж.П. Бытие и ничто. – М., 2000.
3. Хайдеггер М. Бытие и ничто. – М., 1997
4. Шопенгауэр А. Избранные произведения. – М., 1992.
5. Шпенглер О. Закат Европы. – Т. 1. – М., 1993; т.2. – М., 1998.
Викладацький склад: Козьмук Ярослав Романович – кандидат філософських наук, доцент.
Методика викладання та методи навчання: лекції, групові семінарські заняття, реферати,
індивідуальні консультації. Метод проблемний.
Оцінювання: усний іспит.

