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ВСТУП

Освітньо-професійні  програми  (ОПП)  бакалавра  права  з  напряму

підготовки  6.030401  «Правознавство»  розроблено  авторським  колективом

Інституту права МАУП є документом Міжрегіональної Академії Управління

персоналом  в  якому  визначається  нормативний  зміст  навчання,

встановлюються  вимоги до змісту, обсягу та  рівня освітньої  і  професійної

підготовки  з  підготовки  бакалавра  в галузі  знань 0304 «Право» з  напряму

підготовки 6.030401 «Правознавство».

ОПП є складовою системи стандартів вищої освіти і використовується

в процесі: 

- розроблення та коригування відповідних навчальних планів і програм

навчальних дисциплін;

- розроблення  засобів  діагностики  якості  освітньо-професійної

підготовки бакалавр;

- визначення  змісту  навчання  як  бази  для  опанування  нових

спеціальностей – кваліфікацій;

- визначення змісту системи перепідготовки та підвищення кваліфікацій.



ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

ОПП  є  обов’язковим  для  Міжрегіональної  Академії  управління

персоналом,  а  також  відомств,  асоціацій,  підприємств,  організацій  різних

форм  власності,  де  використовуються  фахівці  освітньо-кваліфікаційного

рівня «бакалавр»  

напряму підготовки  6.  030401 Право

освітнього рівня базова вища освіта  

кваліфікації бакалавр права  

з нормативним терміном
навчання чотири роки  

для  денної  форми  на  основі  освітньо-кваліфікаційного  рівня  абітурієнта  –

середньої  повної  загальної  освіти,  або  середньої  професійної  освіти,  якщо  в

документі  державного зразка є запис про отримання  пред’явником середньої

(повної) загальної освіти або вищої професійної освіти. 

 ОПП встановлює:

- нормативний  зміст  навчання  у  Міжрегіональної  Академії  управління

персоналом   обсяги  та  рівень  його  засвоєння  у  процесі  підготовки

відповідно  до  вимог  освітньо-кваліфікаційної  характеристики

бакалавра з напряму 6.030401 «Право»;

- перелік нормативних навчальних дисциплін;  

- форми державної атестації;

- нормативний термін навчання.

ОПП  є  обов’язковим  для  Міжрегіональної  Академії  управління

персоналом, який готує фахівців даного профілю.

ОПП  призначений  для  цілей  атестації  бакалаврів  зі  спеціальності

6.030401  «Правознавство»  та  сертифікації  випускників  Міжрегіональної

Академії управління персоналом.



2. РОЗПОДІЛ ЗМІСТУ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ЗА
ЦИКЛАМИ ДИСЦИПЛІН І КРИТЕРІЯМИ  НОРМАТИВНОСТІ ТА

ВИБІРКОВОСТІ

Цикли
дисциплін 

Нормативна
кількість
навчальних
годин/
кредитів

У тому числі:

Нормативні
навчальні 
дисципліни 
годин/  
кредитів

Вибіркові 
навчальні 
дисципліни 
(варіативна 
компонента),
годин/
кредитів

За 
вибором 
ВНЗ 
годин/
кредитів 

За вільним 
вибором 
студента 
годин/
кредитів

Нормативні 
навчальні 
дисципліни

5454/151,5 5454/151,5 – – –

Вибіркові 
навчальні 
дисципліни

1296/36 – 1296/36 1296/36 –

Навчальні 
дисципліни 
за вільним 
вибором 
студента 

594/16,5 – 594/16,5 – 594/16,5

Всього: 7344/204 5454/151,5 1890/52,5 1296/36 594/16,5



3. НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

№

пп..

Назва дисципліни Шифри блоків

змістовних модулів,

що входять до

навчальної

дисципліни

Кількість

навчальних

годин/кредитів

вивчення

дисципліни
1 2 3 4

 ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

 Цикл дисциплін самостійного вибору Академії
1. Державна служба ПВ 1 54/1,5
2. Нотаріат України ПВ 2 81/2,25
3. Адвокатура України ПВ 3 81/2,25
4. Господарський процес ПВ 4 81/2,25
5. Кримінологія ПВ 5 54/1,5
6. Житлове право ПВ 6 54/1,5
7. Юридична конфліктологія ПВ 7 81/2,25
8. Юридична психологія ПВ 8 81/2,25

9.
Право соціального та пенсійного

забезпечення
ПВ 9

108/3

10. Адміністративна відповідальність ПВ 10 54/1,5
11. Адміністративний процес ПВ 11 81/2,25
12. Право інтелектуальної власності ПВ 12 54/1,5
13. Делікти в цивільному праві ПВ 13 54/1,5

14.
Державне будівництво та місцеве

самоврядування
ПВ 14

54/1,5

15. Трудові спори* ПВ 15 81/2,25
16. Митне право ПВ 18 81/2,25

17.
Міжнародно-правове регулювання

праці*і**
ПВ 19

81/2,25

18.
Антимонопольно-конкурентне

право
ПВ 22

81/2,25

19. Всього по циклу: 1296/36
Цикл дисциплін вільного вибору студентів

20. Риторика ПС 1 54/1,5
21. Прокурорський нагляд ПС 2 54/1,5

22.
Міжнародно-правовий механізм

захисту прав людини*і**
ПС 3

81/2,25

23. Корпоративне право ПС 6 54/1,5

24.
Міжнародний комерційний

арбітраж*і**
ПС 7

81/2,25

25. Правове регулювання ЗЕД ПС 10 54/1,5

26.
Правове регулювання захисту

економічної конкуренції
ПС 11

54/1,5



27. Українознавство ПС 12 54/1,5
28. Історія християнської церкви ПС 13 54/1,5
29. Основи християнської моралі ПС 14 54/1,5

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА
30. Навчальна практика 4 тижні
31. Виробнича практика 8 тижнів

*,**,***,**** – за вибором студента



I. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
1. ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН САМОСТІЙНОГО ВИБОРУ АКАДЕМІЇ

ПВ 1. ДЕРЖАВНА СЛУЖБА 
Мета: навчити студентів  використовувати конституційні,  законодавчі

та  нормативно-правові  засади  державної  служби  в  професійні  діяльності
державного  службовця,  ознайомити  їх  з  становленням  та  організацією
державної служби, визначити загальні засади діяльності та статус державного
службовця. 

Завдання: надання  системних  знань  щодо  необхідності  та  сутності
основних  напрямів  розвитку  державної  служби,  як  невід'ємної  складової
демократичної,  правової,  соціальної  держави  з  соціальне  орієнтованою
економікою,  громадянського  суспільства; засвоєння  положень  державної
політики  в  сфері  державної  служби,  в  тому  числі  державної  кадрової
політики,  формування  вмінь  з  розробки  та  запровадження  заходів  щодо  їх
реалізації,  освоєння конституційно-правових засад та основних принципів
державної  служби, вміння організовувати свою професійну діяльність в межах
законодавчих  положень;  формування  вмінь  із  здійснення  своєї  професійної
діяльності у межах прав, обов'язків і повноважень, визначених для державного
службовця, формування практичних навичок з оцінки результатів професійної
діяльності  державних  службовців  і  здійснення  заходів  із  забезпечення
підвищення результативності та ефективності професійної діяльності.

Предмет: теоретичні  основи  державної  служби;  її  організація,
структура  проходження,  функціонування;  управління  державною службою;
державна служба як соціальний та правовий інститут.

Змістовні  модулі: Предмет,  завдання,  джерела  курсу  "Державна
служба".  Теоретичні  засади  державної  служби.  Державна  служба  як
соціальний  та  публічно-правовий  інститут.  Правові  джерела  державної
служби в Україні. Принципи державної служби. Організація і функціонування
державної служби.

Державний  службовець:  поняття  та  статус.  Проходження  державної
служби. Етика і етикет державного службовця. Державна служба: вітчизняний
та зарубіжний досвід.  Правове положення державних службовців в Україні.
Проходження державної служби. Відставка та звільнення з державної служби.
Управління  державною  службою.  Етика  державної  служби.  Юридична
відповідальність  на  державній службі.  Адміністративна реформа і  розвиток
державної служби в Україні.

ПВ 2. НОТАРІАТ УКРАЇНИ
Мета:  опрацювання  основних  правових  джерел,  що  регулюють

діяльність  нотаріату,  обов’язкове  ознайомлення  з  періодичними  науково-
юридичними  виданнями,  такими  як  журнали  “Право  України”,
“Інформаційний  вісник  нотаріальної  практики”,  інформаційний  бюлетень



Української  нотаріальної  палати  “Нотаріат  в  Україні”  та  інші,  в  яких
публікуються матеріали, що стосуються правового регулювання нотаріальної
діяльності на сучасному етапі.

Завдання: охорона  та  захист  прав  і  законних  інтересів  громадян  та
юридичних  осіб,  зміцнення  законності  при  вирішенні  питань  щодо
регулювання господарських відносин, попередження правопорушень.

Предмет:  питання  щодо  організації  діяльності  нотаріату,  його
компетенції,  загальних  правил  вчинення  таких  нотаріальних  дій,  як
посвідчення  безспірних  прав  і  безспірних  фактів,  заходів  з  охорони
нерухомого  та  спадкового  майна,  спрямованих  на  надання  документам
виконавчої сили

Змістовні модулі:.  Нотаріат в Україні. Організація нотаріату в Україні.
Правовий  статус  нотаріуса.   Державні  нотаріальні  контори  і  державні
нотаріальні архіви. Приватна нотаріальна діяльність, її особливості. Порядок
реєстрації  приватної  нотаріальної  діяльності,  підстави  її  припинення.
.Компетенція  нотаріальних  органів  щодо  вчинення  нотаріальних  дій
Предметна та територіальна компетенція.. Компетенція  приватних нотаріусів
щодо  вчинення  нотаріальних  дій,  її  нормативно-правове  визначення.
Компетенція посадових осіб виконавчих комітетів сільських, селищних Рад
та  консульських  установ  щодо  вчинення  нотаріальних  дій.   Особливості
посвідчення заповітів і доручень прирівняних до нотаріального посвідчення.
Правила  вчинення  нотаріальних  дій.   Посвідчення  безспірних  фактів.
Посвідчення безспірних прав. Охоронні нотаріальні дії.  Нотаріальні дії, що
спрямовані на надання документам виконавчої сили.

ПВ 3. АДВОКАТУРА УКРАЇНИ
Мета:  показати  роль  адвокатури  як  недержавного  правозахисного

інституту на сучасному етапі розвитку українського суспільства і держави.
Завдання:  сформувати у студентів чітке уявлення про правовий статус

адвокатури, завдання та принципи її діяльності;
Вивчити джерела права та нормативний матеріал, що регулюють організацію
та  діяльність  адвокатури  в  Україні;м  ознайомитися  з  видами  адвокатської
діяльності та сучасними формами організації адвокатури.

Предмет: конституційний статус, завдання та функції адвокатури. 
Змістовні  модулі:   Конституційний  статус  та  завдання  прокуратури.

Загальні  питання  правового  статусу  адвоката-захисника  у  кримінальному
судочинстві.  Захист  у  стадії  попереднього  розслідування.  Адвокат  у
цивільному судочинстві. Надання юридичної допомоги адвокатами у справах
про адміністративні правопорушення. Надання правової допомоги юридичним
особам. Міжнародні документи з питань адвокатської діяльності.

ПВ 4. ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС



Мета:  засвоєння  студентами  знань,  щодо  правового  регулювання
вирішення  спорів  та  конфліктів,  що  виникають  у  процесі  підприємницької
діяльності,  понять принципів їх видів,  змісту, підстав,  умов,  особливостей і
функцій відповідальності щодо правового захисту суб'єктів підприємницької
діяльності.

Завдання:  вивчення  значення  понятійного  апарату,  предмету,
теоретичних положень  системи навчальної дисципліни, її елементи, суб'єкти,
мета,  місце  і  роль  у  суспільних,  цивільно-правових  і  господарських
відносинах.

Предмет:  поняття  господарського  судочинства,  господарсько-
процесуального  права,  окремі  види  учасників  судового  процесу,  доказів,
строків,  судових  витрат,  порушення  провадження,  вирішення  та  перегляду
судових  рішень,  виконання  рішень,  підстави,  умови,  міст  та  обсяг
відповідальності.

Змістовні  модулі:  Господарські  суди  і  господарське  судочинство.
Господарське  процесуальне  право.  Досудове  врегулювання  господарських
спорів.  Учасники  судового  процесу  Підвідомчість  та  підсудність  справ
господарським  судам.  Процесуальні  строки.  Судові  витрати.  Докази  в
господарському  процесі.  Позов  у  господарському  процесі.  Порушення
провадження у справі та підготовка матеріалів до розгляду у першій інстанції.
Перегляд судових рішень в апеляційному порядку. Перегляд судових рішень в
касаційному порядку. Перегляд  судових рішень Вищого господарського суду
України, Верховним Судом України. Виконання рішення, ухвали, постанови.
Особливості розгляду, ухвал про банкрутство.

ПВ 5. КРИМІНОЛОГІЯ
Мета:  засвоєння студентами понять про предмет, методику і  систему

кримінології, злочинності, особи злочинця, причин і умов злочинності та
окремих злочинів, попередження окремих видів та групових злочинів.

Завдання: вивчення понять про предмет і систему загальної та особливої
частини навчальної дисципліни, її елементи, суб'єкти, мета і роль в суспільних
відносинах.

Предмет:  поняття  проблем  розвитку  і  одночасного  становища
вітчизняної та зарубіжної кримінології.

Змістовні  модулі:  Предмет  і  структура  курсу  кримінології.
Злочинність  та  її  показники.  Детермінація  злочинності.  Особистість
злочинця.  Детермінація  злочину.  Методика  кримінологічних  досліджень.
Попередження  злочинів.  Кримінологічна  характеристика  і  попередження
корисливої  злочинності.  Кримінологічна  характеристика  і  попередження
професійної  та  організованої  злочинності.  Кримінологічна  характеристика  і
попередження  рецидивної  злочинності.  Кримінологічна  характеристика  і
попередження злочинності неповнолітніх.

ПВ 6.  ЖИТЛОВЕ ПРАВО



Мета:  засвоєння  студентами  знань  з  основних  принципів  та  норм
житлового  законодавства,  змісту  Житлового  кодексу  України,  питань,  що
виникають у діяльності  судів, органів прокуратури, профспілкових органів з
приводу забезпечення реального здійснення права громадян на житло, надання
житла,  користування  ним,  регламентування  прав  і  обов'язків  учасників
житлових правовідносин, порядку вирішення житлових спорів.

Завдання: вивчення понять про предмет і систему дисципліни, суть і
завдання  житлового  права,  його  методологічні  засади,  поняття  житлових
фондів і управління ними, поняття договору найму жилого приміщення.

Предмет:  регулювання  в  галузі  житлових  правовідносин,  надання
жилих приміщень  в будинках державного та громадського житлового фонду,
права та  обов'язки  сторін за  договором,  оплати  за  користування  житлом і
комунальними  послугами,  користування  службовими  жилими
приміщеннями та гуртожитками, порядок вирішення житлових спорів. 

Змістовні модулі: Предмет, система, методи житлового права. Поняття
житлових  фондів  і  управління  ними.  Договір  найму  жилого  приміщення.
Права  та  обов'язки  сторін  за  договором  найму  жилого  приміщення.
Регулювання в галузі житлових правовідносин. Надання жилих приміщень в
будинках  державного  та  громадського  житлового  фонду.  Оплати  за
користування житлом і комунальними послугами. Користування службовими
жилими  приміщеннями  та  гуртожитками.  Порядок  вирішення  житлових
спорів.

ПВ 7. ЮРИДИЧНА КОНФЛІКТОЛОГІЯ
Мета:  формування знань із загальної теорії конфліктології, а також з

теорії  переговорів,  засвоєння  студентами основних понять,  ознайомлення з
методами,  способами  та  формами  діагностики  конфліктів,  організації,
проведення  ділових  зустрічей,  дипломатичних  та  іншого  виду  переговорів,
необхідних поточних заходів забезпечення безпеки та захисту національних і
корпоративних інтересів в умовах підвищеної конфліктогенності сучасного
суперечливого  світу,  котрий  розвивається  по  двох  геометрично
протилежних  напрямках:  глобалізації  і  фрагментації  (регіональної
уособленості);  вироблення  необхідних  практичних навиків  поводження  в
складних  ситуаціях,  під  час  ведення  переговорів  та  інших  видів  ділового
спілкування.

Завдання: вивчення  значення  понятійного  апарату,  предмету,
теоретичних положень  системи навчальної дисципліни, її елементи, суб'єкти,
мета, місце та роль у суспільних і господарських відносинах.

Предмет:  загальні  теоретичні  положення  управління  персоналом,
сутність, визначення основних понять, характерні ознаки суб'єктів,  об'єктів
посягань і  можливі негативні чи позитивні наслідки, структура та основні
елементи  конфліктів,  сутність  типології  конфліктів,  причини  та  зміст
міжособистісних,  внутрішньо  особистісних,  міжнаціональних,  соціальних  та
сучасних  політичних  конфліктів;  предмет  переговорів,  цілі,  завдання,
особливості  підготовки та  ведення переговорного процесу, завдання,  методи



психологічного  забезпечення  переговорів,  психологічні  особливості  техніки
спілкування; сутність взаємин між людьми під час спілкування; настанови та
рольова діяльність, основи невербального спілкування та впливу на учасників
переговорів,  форми  та  методи  вигідного  впливу  на  учасників  конфліктів  і
переговорного процесу.

Змістовні  модулі:  Основні  поняття  та  категорії  конфліктології.
Природа та  діагностика конфліктів. Психологія міжособистісних і внутрішньо
особистісних конфліктів.  Психологія політичних та соціальних конфліктів.
Соціально-психологічні  основи  політичних  конфліктів.  Психологія
міжнаціональних  конфліктів.  Проблеми  маргіналів  у  сучасному  суспільстві.
Стадії політичної соціалізації особи. Політична культура особистості як фактор
запобігання політичним конфліктам. Війна як специфічний тип політичного
конфлікту.  Процедура  міжнародного  переговорного  процесу.  Соціальні
конфлікти:  типи,  природа,  психологія.  Соціальна  напруга  як  джерело
конфлікту. Методи розв'язання соціальних конфліктів. Психологічні проблеми
попередження,  прогнозування  та  розв'язання  конфліктів.  Спілкування,
переговори,  як  психологічний  чинник  розвитку  людства.  Переговори  як
основа  розв'язання  конфліктів.  Психологічні  механізми  і  технологія
переговорного процесу. Психологічне забезпечення переговорного процесу. 

ПВ 8. ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ
Мета:  полягає у вивченні основних положень юридичної психології,

пізнанні студентами психічних явищ і закономірностей, які виникають у тих
сферах діяльності, що регулюються нормами права.

Завдання: полягає в наданні майбутнім юристам знань:
 Місця юридичної психології в системі психологічної науки та права, її
предмету, системи, основних понять; 
 історії розвитку юридичної психології;
 загальнопсихологічних основ юридичної діяльності;
 соціально-психологічних основ юридичної діяльності; 
 психологічних  основ  цивільно-правового  регулювання  та  цивільного
судочинства; 
 психологічних  механізмів  злочинної  поведінки,  криміналізаціїї
особистості, психологічних аспектів групової злочинності;
 психологічних основ попереднього розслідування;
 завдань  та  порядку  проведення  психологічної  консультації  і  судово-
психологічної  експертизи;
 психології судового процесу;
 психологічних основ ресоціалізації злочинців.

вмінь:
 застосовувати методи юридичної психології в практичній діяльності;
 використовувати психологічні знання при вирішенні питань цивільно-
правового регулювання;



 аналізувати психологічний зміст та структуру правопорушення;
 на  основі  психологічного  аналізу  прогнозувати  та  попереджати
можливі порушення правових норм;
 використовувати психологічні знання при проведенні слідчих дій;
 використовувати  психологічні  технології  ефективного спілкування  та
раціональної поведінки у суді;
 застосовувати методики психологічного захисту в ситуаціях юридичної
діяльності.

Предмет: Предметом є система  психічних явищ і закономірностей, які
виникають у тих сферах діяльності, що регулюються нормами права. 

Змістовні  модулі:  Юридична  психологія  в  системі  наукових  знань.
Загально-психологічні  основи  юридичної  психології.  Психологія
професійного  спілкування.  Соціально-психологічні  основи  юридичної
психології. Кримінальна  психологія.  Психологічні  основи  попереднього
розслідування. Психологія судового процесу. Пенітенціарна психологія.

ПВ  9.  ПРАВО  СОЦІАЛЬНОГО  ТА  ПЕНСІЙНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Мета дисципліни  полягає  у  висвітленні  теоретико-прикладних  і
організаційних  аспектів  практики  правового  забезпечення  реалізації
конституційних гарантій в соціальній сфері та соціального захисту населення в
Україні,  формування у студентів умінь оцінювати  та аналізувати практичний
досвід діяльності державних і громадських структур, визначати її ефективність
у  зазначеній  сфері,  брати  участь  у  вдосконаленні  організаційно-
управлінського  механізму  цієї  діяльності  та  наданні  правової  допомоги
населенню України.

Завдання:  на  основі  розкриття  теоретико-методологічних  аспектів
зазначеної галузі  права і положень чинного законодавства України та світового
досвіду  допомогти  студентам  усвідомити  стан  і  перспективи  реформування
системи  соціального  забезпечення,  а  також  особливості  застосування  в
практичній  діяльності  теоретичних  положень  галузі  права  соціального
забезпечення, що нині розвивається. Виробити та закріпити у студентів знання,
вміння і навики організації та управління діяльністю державних структур у сфері
захисту  соціальних гарантій населення України. Головна увага приділяється
вивченню матеріалів, знання яких необхідні для здійснення державної функції
соціального забезпечення і захисту населення.

Предмет: Система викладу матеріалу побудована відповідно до вимог
Типового  положення про центри практичної психології  та соціальної роботи,
затвердженої  Наказом  Міністра освіти та  науки №385 від 14.08.2000 року, і
навчальної програми юридичного факультету.  Зміст навчальної дисципліни має
забезпечити  студентів  знаннями  основних  теоретичних  і  прикладних
положень  галузі  Права  соціального  забезпечення  в  Україні,  вимог  основних
нормативних  документів,  котрі  регламентують  організацію  і  виконання
функціональних обов'язків фахівців у системі соціальної допомоги населенню, а



також  здійсненню  політики  держави  в  різних  сферах  соціального
забезпечення, тобто по можливості охопити інститути загальної та  особливої
частин права соціального забезпечення населення.

Змістовні модулі:  Соціальна робота:  особливості  системи соціально-
правового  забезпечення  і  захисту  соціальних  гарантій  населення  в  Україні.
Міжнародна  законодавча  традиція  розвитку  соціальної  роботи.  Загальна
характеристика  галузі  права  соціального  забезпечення  в  Україні.  Правові
відносини  у  сфері  соціального  забезпечення.  Сутність  і  зміст  галузевих
принципів  права  соціального  забезпечення.  Соціальні  ризики  як  підстави
виникнення у особи права на соціальне забезпечення. Організаційно-правові
форми  соціального  забезпечення.  Організація  загальнообов'язкового
державного соціального  страхування. Система страхових пенсій і  державні
пенсії  за  законодавством  України.  Система  страхових  допомог  і  державні
допомоги.  Соціальні  пільги  як  вид  соціального  забезпечення.  Соціальне
обслуговування. Законодавство України про соціальні гарантії ветеранів війни,
праці,  громадян  похилого  віку,  пенсійне  забезпечення,  пільги,  надання
соціальної допомоги та обслуговування, прожитковий мінімум. Законодавство
України про соціальний захист сім'ї, дитинства і молоді. Законодавство України
про соціальну роботу з інвалідами, громадянами, що постраждали в результаті
Чорнобильської  катастрофи  та  про  запобігання  захворюванню  на  СНІД.
Законодавство  України  про  соціальні  гарантії  у  сфері  праці  та  зайнятості
населення.  Законодавство  України  про  забезпечення  соціальних  гарантій
призовників, військовослужбовців та членів їх сімей. Стан виконання законів
та  інших нормативно-правових актів України з питань молодіжної політики у
сфері соціальної роботи.

ПВ 10. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Мета: отримати  знання  з  дисципліни  «Адміністративна

відповідальність»;
Предмет: нормативно-правова  база,  адміністративно-правові  основи

порядку накладення адміністративних стягнень за їх скоєння.
Завдання курсу: опанувати основні  теоретико-правові положення, що

стосуються  поняття,  властивостей  і  принципів  адміністративної
відповідальності;  усвідомити  суть,  загальноправові  ознаки  і  елементи
юридичного  складу  адміністративного  правопорушення;  ознайомитися  з
системою  й  характеристиками  адміністративних  стягнень  і  специфікою  їх
накладення;  навчитися  аналізувати  юридичні  склади  окремих
адміністративних  проступків  і  особливості  провадження  у  справах  про
адміністративні правопорушення уповноваженими на те органами. 

Змістовні  модулі: адміністративно  -  правові  методи  реалізації
виконавчої влади; адміністративний примус в діяльності органів виконавчої
влади;  поняття  та  основні  ознаки  адміністративної  відповідальності;
адміністративне  правопорушення;  поняття  та  юридичний  склад; система
адміністративних  стягнень; загальні  правила  накладення  адміністративних
стягнень; адміністративні правопорушення на транспорті, у галузі шляхового



господарства та зв’язку; адміністративні правопорушення, що посягають на
громадський  порядок;  адміністративні  правопорушення,  що  посягають  на
встановлений порядок управління; адміністративні правопорушення в галузі
торгівлі,  фінансів  і  підприємницької  діяльності;  адміністративні
правопорушення,  пов’язані  з  корупцією;  органи,  уповноважені  розглядати
справи  про  адміністративні  правопорушення;  провадження  у  справах  про
адміністративні правопорушення.

ПВ 11. АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС
Мета: отримати знання з дисципліни «Адміністративний процес»;
Предмет: становить система суспільних правовідносин, які виникають

між органом владних повноважень, їх посадовими особами, судом, з одного
боку, та фізичними чи юридичними особами, з іншого.

Завдання курсу: опанувати основні  теоретико-правові положення, що
стосуються  поняття,  властивостей  і  принципів  адміністративного  процесу;
усвідомити  суть,  загальноправові  ознаки  і  елементи  адміністративно-
процесуальних  відносин;  ознайомитися  зі  стадіями  адміністративного
процесу;  ознайомитися  з  процесуальним становищем учасників  і  суб’єктів
адміністративного  процесу;  ознайомитися  з  процесом  збирання  доказів  і
доказуванням  в  адміністративному  процесі;  ознайомитися  з  окремими
видами  провадження  в  процесі  державного  управління;  ознайомитися  з
провадженням у справах про адміністративні правопорушення; ознайомитися
з  процесом  оскарження  та  опротестування  адміністративних  рішень;
ознайомитися з процесом виконання адміністративних рішень.

Змістовні  модулі: предмет,  система  та  основні  поняття  курсу;
принципи  адміністративного  процесу;  поняття  та  види  адміністративного
примусу;  структура  адміністративного  процесу;  учасники  та  суб’єкти
адміністративного  процесу;  докази  і  доказування  в  адміністративному
процесі;  строки  і  судові  витрати;  провадження  по  заявах  та  скаргах
провадженням  у  справах  про  адміністративні  правопорушення;  порядок
оскарження та опротестування адміністративних рішень; порядок виконання
адміністративних  рішень;  розвиток  та  становлення  адміністративного
процесу у країнах Західної Європи і США.

ПВ 12. ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Мета: глибоке засвоєння знань щодо правового регулювання відносин,

які мають місце під час виникнення, використання, регулювання та охорони
об’єктів інтелектуальної власності.

Завдання: формування у студентів спеціальних знань щодо загальних
положень права інтелектуальної власності, її видів та змісту, поняття об’єктів
і суб’єктів права інтелектуальної власності.

Предмет: є норми Конституції України, Цивільного кодексу України та
інших  кодифікованих  актів,  законів  та  підзаконних  нормативних  актів,
методичні та навчальні теоретичні розробки в даній сфері. 

Змістовні модулі:  Загальні положення про інтелектуальну власність. 



Договори  і  міжнародні  угоди  у  сфері  інтелектуальної  власності.  Об’єкти
авторського  права  i  суміжних  прав.  Захист  комерційних  секретів  та  від
недобросовісної конкуренції . Об’єкти патентного права. Безпатентні об’єкти
промислової власності. Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту.
Суб’єкти  права  інтелектуальної  власності.  Захист  права  інтелектуальної
власності.  Право   інтелектуальної  власності  на  комерційну  таємницю.
Раціоналізаторська пропозиція. Право  інтелектуальної власності на наукове
відкриття. 

ПВ 13. ДЕЛІКТИ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ
Мета: засвоєння  теоретичних  знань  у  сфері  регулювання  відносин,

формування  у  них  практичних  вмінь  та  навичок  щодо  самостійного
розв’язання  проблем,  які  виникають  у  процесі  реалізації  норм цивільного
законодавства. 

Завдання: застосовувати  одержані  теоретичні  знання,  положення
цивільного законодавства у своїй професійній діяльності.

Предмет: є норми Конституції України, Цивільного кодексу України та
інших  кодифікованих  актів,  законів  та  підзаконних  нормативних  актів,
методичні та навчальні теоретичні розробки в даній сфері. 

Змістовні модулі: Загальні положення про делікти в цивільному праві.
Порядок відшкодування (компенсації) заподіяної шкоди. Спеціальні делікти,
що  виділяються  на  підставі  особливостей  суб'єктного  складу  заподіювачів
шкоди. Спеціальні делікти, які виділяються на підставі особливостей способу
заподіяння шкоди.

ПВ  14.  ДЕРЖАВНЕ  БУДІВНИЦТВО  ТА  МІСЦЕВЕ
САМОВРЯДУВАННЯ

Мета:  ознайомитися  із сутністю, змістом державного управління на
сучасному  етапі  розбудові  державності,  перспективами
багатофункціонального  характеру,  а  також  набути  навичок  застосування
теоретичних знань і сучасних методів державного управління у практичній
діяльності.

Завдання: використовувати  дані  науки  державного  будівництва  і
місцевого  самоврядування  для  вирішення  професійних  завдань;
орієнтуватись   в   міжнародному   праві,   законодавстві   України   про
організацію  та  діяльність  органів  державної  влади  і  місцевого
самоврядування, правильно його тлумачити та застосовувати;  орієнтуватись
в  практиці  державного  будівництва  і  самоврядування  в  вирішенні  питань
захисту прав і свобод людини і громадянина,  державного, економічного та
соціально-культурного будівництва та законності їх правових актів;

Предмет: діяльності  органів  державної  влади  і  місцевого
самоврядування, організацію та діяльність органів законодавчої і виконавчої
влади, місцевого самоврядування, їх взаємодії з правоохоронними органами.

Змістовні  модулі: Теорія  управління:  поняття,  сутність  та  систем  а
Держава як суб'єкт управління суспільними процесами Державне правління та



виконавча  влада:  їх  співвідношення  в  умовах  розподілу  влади.  Принципи
державного  управління,  механізми  їх  прояву  та  застосування.  Апарат
державного управління: структура, функції та діяльність  Управлінський цикл:
функції  державного  управління  та  їх  взаємозв'язок.  Методи  державного
управління  в  умовах  становлення  Української   держави.  Місцеве
самоврядування  в  Україні.  Теоретичні  питання  самоврядування  в  Україні  .
Проблеми  реформування державного управління і місцевого  самоврядування.
Поняття державного управління  Державна влада та  державне  управління в
Україні.   Централізація  і  децентралізація  в  державному  управлінні.
Організаційно-правове   регулювання  виконавчої  влади  в  Україні  Проблеми
реформування державного управління.

ПВ 15. ТРУДОВІ СПОРИ
Мета: реалізувати  зміст  освіти  відповідно  до  освітньо-професійної

програми  підготовки  правознавців;   сприяти  формуванню  освіченої,
гармонійно  розвиненої  особистості,  здатної  до  опанування  наукових  знань,
професійної  мобільності  та  швидкої  адаптації  до  змін  у  сфері  трудового
законодавства  України;  дати  студентам  систему  знань,  що  сприятимуть
формуванню  правничого  світогляду  і  правосвідомості  особистості,
юридичного мислення; навчити студентів застосовувати на практиці здобуті
теоретичні  правничі знання та сформувати навички самостійної  роботи, що
сприятиме безперервному поглибленні і оновленню правничих знань. 

Завдання: повинен вміти орієнтуватися в системі трудового законодавства;
аналізувати  зміст  нормативних  актів  трудового  законодавства  України  та
роз’яснювати його; застосовувати на практиці норми правових актів; користуватися
джерелами права і коментарями, тлумачити норми права при вирішенні трудових
спорів;  складати і оформлювати документи правничого характеру з трудового спору;
добирати літературні джерела з трудових спорів, складати конспекти і тези виступів,
відгуків, робити доповіді з питань вирішення трудових спорів; логічно (послідовно з
виокремленням головного, доказово) викладати правничий матеріал із застосуванням
знань різних джерел права, користуватися правовою термінологією; застосовувати
правові знання з трудового права для оцінювання юридичних фактів, обґрунтовувати
їх правову оцінку. 

Предмет:   практика вирішення індивідуальних та колективних  трудових
спорів.

Змістовні  модулі: основні  способи,  заходи  та  порядок  захисту
трудових прав і законних інтересів працівників та роботодавців. Вирішення
індивідуальних трудових спорів у комісії з трудових спорів. Судовий захист
трудових  прав  працівників.  Трудові  спори  про  укладення  трудового
договору та зміну умов трудового договору. Трудові спори про поновлення
на роботі  та  зміну  формулювання причин звільнення.  Трудові  спори про
право на оплату праці та задоволення грошових вимог працівників. Трудові
спори про робочий час і час відпочинку. Трудові спори про охорону праці.
Трудові спори про визнання необґрунтованим дисциплінарного стягнення.
Трудові спори про матеріальну відповідальність сторін трудового договору.



Захист прав та інтересів працівників при вирішенні колективних трудових
спорів (конфліктів).

ПВ 16. МИТНЕ ПРАВО
Мета: засвоїти  в  повному  обсязі  навчальну  програму  і  формувати

самостійність  як  особистісну  рису та  важливу професійну  якість,  сутність
якої  полягає  в  умінні  систематизувати,  планувати  та  контролювати  власну
діяльність.

Завдання: засвоєння  певних  знань,  умінь,  навичок,  закріплення  та
систематизація  здобутих  знань,  їх  застосування  при виконанні  практичних
завдань  та  творчих  робіт,  а  також виявлення  прогалин  у  системі  знань  з
предмета.

Предмет: є норми Конституції України, Митного кодексу України та
інших  кодифікованих  актів,  законів  та  підзаконних  нормативних  актів,
методичні та навчальні теоретичні розробки в даній сфері. 

Змістовні  модулі: Сучасна  система  та  структура  митних  органів
України. Її  створення та розвиток. Правові  засади та механізми організації
взаємодії  митних  органів  з  правоохоронними  органами  України  та
зарубіжних  країн  при  здійсненні  митної  справи.  Митний  контроль.  Його
організація  та  здійснення.  Органи,  що  здійснюють  додатковий  митний
контроль. Митний пост-аудит. Митне оформлення. Втілення нових заходів та
засобів  в  організації  митного  оформлення.  Митна  декларація.  Електронне
декларування. «Білі» та «зелені» списки. Порядок переміщення та пропуску
товарів та транспортних засобів через митний кордон України. Рішення про
дозвіл  переміщення  цих  предметів  Митні  режими.  Поняття,  порядок  їх
встановлення. Вибір відповідного режиму. Правові основи митно-тарифного
й  нетарифного  регулювання  ЗЕД.  Юридична  відповідальність  за  митні
правопорушення.  Підстави та  санкції:  адміністративні,  фінансові,  цивільні,
спеціальні,  кримінальні.  Адміністративна  відповідальність  за  порушення
митних  правил.  Провадження  справ  про  порушення  митних  правил.
Кримінальна  відповідальність  за  порушення  митних  правил.  Склади
злочинів,  їх  розмежування.  Контрабанда.  Забезпечення  законності  в
правоохоронній  діяльності  митних  органів.  Судовий  контроль,
прокурорський нагляд, внутрішній контроль

ПВ 17. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ
Мета: сформувати  у  студентів  знання  про  соціальні  передумови

розвитку   міжнародно-правового  регулювання  праці,  систему  міжнародно-
правового захисту трудових  відносин на  універсальному  та  регіональному
рівні  та  інституційний  контрольний  механізм  забезпечення  дотримання
суб’єктами  міжнародного  права  своїх  зобов’язань  у  сфері  захисту  прав
трудящих. 

Завдання: навчити студентів здійснювати аналіз міжнародно-правових
актів  універсального  та  регіонального  характеру  з  питань  регламентації
трудових  правовідносин;  визначати  ступінь  імплементації  міжнародно-



правових  стандартів  у  галузі  праці  в  національне  законодавство  України;
користуватися правовою міжнародною термінологією у сфері захисту прав
трудящих;  застосовувати  правові  знання  з  зарубіжних  систем  права  для
оцінювання  юридичних  фактів,  та  виявлення  тенденцій  розвитку  системи
захисту прав трудящих  світі; ознайомити студентів із закордонних досвідом
створення механізму практичної реалізації трудових прав. 

Предмет: міжнародно-правові норми, принципи та стандарти захисту
відносин  праці,  прийняті  на  рівні  Організації  Об’єднаних  Націй,
Міжнародної організації праці та Ради Європи та тенденції їх реалізації на
національному рівні.

Змістові модулі: Поняття міжнародного трудового права та його місце
в  системі  міжнародного  права.  Характеристика  призначення  та  діяльності
Міжнародної  організації  праці.  Структура  Міжнародної  організації  праці.
Особливості контрольного механізму Міжнародної організації праці.  Система
універсальних міжнародно-правових стандартів праці. Система регіональних
міжнародно-правових стандартів праці.  Новітні тенденції у нормотворчій
діяльності  Міжнародної  організації  праці.  Вплив Міжнародної організації
праці  на  запобігання  та  ліквідацію  найгірших  форм дитячої  праці.  Участь
Міжнародної  організації  праці  в  системі  міжнародно-правового  захисту
трудящих-мігрантів та членів їх сімей.

ПВ 18. АНТИМОНОПОЛЬНЕ ТА КОНКУРЕНТНЕ ПРАВО
Мета:Функціонування  ринкових  відносин,  в  основі  яких  лежить

багатоукладна  економіка,  передбачає  створення  рівних  можливостей  для
суб'єктів  господарської  діяльності,  а  також  їх  конкуренцію,  під  якою
розуміють  змагання  підприємців,  коли  їх  самостійні  дії  обмежують
можливості кожного з них впливати на загальні умови реалізації товарів на
ринку і стимулюють виробництво тих товарів, яких вимагає споживач.
1. Дати основні визначення щодо предмету, значення антимонопольного
законодавства.  Ознайомитись з  термінологією, що притаманна конкуренції.
Враховуючи  досвід  законодавства  з  економічної  конкуренції  Європейських
країн  студент  повинен  чітко  засвоїти  становлення  Українського
антимонопольного законодавства.
2. Проаналізувати,  спираючись на діюче законодавство антимонопольну
діяльність держави, а зокрема визначити:

- акти  законодавства,  регулюючі  питання  розвитку  конкуренції,
антимонопольної політики і демонополізації економіки;

- об'єктивну необхідність обмеження монополізму;
- монопольне становище на ринку та зловживання ним.

3. Освятити  напрямки  захисту  від  монополізму  в  підприємницькій
діяльності  шляхом  застосування  діючого  законодавства.  Сформулювати  і
розкрити  поняття  терміну  “недобросовісна  конкуренція”,  спираючись  на
практику застосування антимонопольного законодавства, а саме:

- визначити  види  правопорушень,  що  визнаються  недобросовісною
конкуренцією;



- приділити  увагу  правовим  засобам  захисту  підприємців  від
недобросовісної конкуренції;

- відповідальність за порушення вимог законодавства про недопущення
недобросовісної конкуренції.

4. Засвоїти  систему  та  структуру  органів  які  забезпечують  державний
контроль  за  додержанням  антимонопольного  законодавства,  де  докладно
пояснити:

- про  Антимонопольний  комітет  України,  його  структуру  та
повноваження;

- відповідальність  за  порушення  антимонопольного  законодавства  і
встановлені види санкцій за порушення його норм;

- розказати  про  розгляд  справ  про  порушення  антимонопольного
законодавства та звернути увагу порядку їх оскарження та виконанню
розпоряджень Антимонопольного комітету.
Завдання: В цілому, ми ставимо перед собою задачу не лише вивчення

основних положень  діючого законодавства, регулююче питання обмеження
монополізму та правового регулювання цього процесу з боку держави, але й
опонування основних положень  антимонопольного права держав в яких воно
виникло раніше. 

Предмет: відносини в сфері  антимонопольної діяльності, як одного з
найважливіших  видів  регулювання  підприємницької  діяльності,  а  також
базового складника процесу соціально-економічних реформ, що відбуваються
у країнах а впроцесі розвитку ринкової економіки. 

Змістовні модулі: Теоретико-правові  засади обмеження монополізму,
поняття  і  джерела  антимонопольного  законодавства.  Антимонопольна
діяльність.  Державний  контроль  за  дотриманням  антимонопольного
законодавства України

2. ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТІВ

ПС 1. РИТОРИКА
Мета:  опанування студентами певним  інструментарієм щодо етапів

підготовки  публічного  виступу,  психолого-педагогічних  основ  активізації
уваги  судової  аудиторії,  способів  обґрунтування  винності  і  невинності
підсудного, вимог до промов ораторів - юристів всіх інстанцій і всіх видів їх
професійної діяльності.

Завдання:  особливості  і  характеристики  етапів  діяльності  оратора-
юриста,  закони  винаходу  думки,  класифікації  родів  і  видів  ораторського
виступу; методи розробки концепції виступу;  критерії  відбору проблем у
темі; механізм викриття протиріч в проблемі; загальні принципи побудови
публічного  виступу;  способи  викладення  матеріалу  виступу;  способи
активізації  мислення  аудиторії;  культуру  публічної  промови;  соціально-
психологічні  закони спілкування оратора  і  аудиторії;  характеристику мови
щодо  акустико  -  фізіологічних  позицій;  принципи  і  способи  проведення



полеміки; монологічну  і  діалогічну  форми  судової  промови,  особливості
підготовки судової промови.  моделювати спілкування з різними  людьми і
аудиторіями  в  професійній діяльності юриста;  будувати тактику виступу і
аргументації;  знаходити і ліквідувати логічні помилки публічного виступу;
правильно підбирати і застосовувати інтонаційно-виразні засоби мовлення;
різноманітити  механізм  наочності  слова;  знімати  напруження  перед
виступом;  розробляти  й  вибирати  відносно  обставинам справи,  характеру
судового  розбору  й  особливостям  аудиторії  стратегію  і  тактику  судової
промови. 

ПС 2. ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД:
Мета: отримання  студентами  глибоких  теоретичних  знань  щодо

діяльності органів прокуратури. Дисципліна викладається з метою розкриття
основних  напрямів  діяльності  органів  прокуратури  України,  значення  для
прав і свобод громадян, їх правового виховання, для зміцнення законності і
правопорядку, охорони інтересів членів суспільства.

Завдання: поглиблення  знань,  отриманих  студентами  при  вивченні
курсів  “Прокурорський  нагляд“,  “Судові  та  правоохоронні  органи”,
“Кримінальний  процес”  опрацювання  норм,  що  регулюють  порядок
діяльності  органів  прокуратури  України;  поглиблене  вивчення  функцій,
завдань органів прокуратури України на сучасному етапі побудови правової
держави; шляхів вдосконалення діяльності органів прокуратури; вивчення та
вдосконалення норм, що регламентують питання здійснення різних галузей
прокурорського нагляду; реформування кадрової політики в системі органів
прокуратури, міжнародного співробітництва.

Предмет: правові норми, які визначають функції, завдання, принципи
організації і діяльності прокуратури, систему і структуру її органів, правові
засоби та методи здійснення прокурорського нагляду.

Змістовні  модулі: Прокуратура  України,  її  завдання,  принципи
організації  та  напрямки діяльності.  Конституційні  функції  прокуратури,  їх
види, значення, загальна характеристика. Система і організація діяльності, та
кадри органів прокуратури. Необхідність подальшого вдосконалення органів
прокуратури в  умовах загального реформування судово-правової  системи і
кримінального законодавства.

ПС 3. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ПРАВ
ЛЮДИНИ

Мета: полягає в тому, щоб на основі знань, які здобули студенти в ході
вивчення  інших  навчальних  дисциплін  сформувати  поглиблені  знання  щодо
системи регулювання міжнародних приватних відносин, їх інститутів.

Завдання: полягає в наданні майбутнім юристам: знань:
• основних наукових проблем міжнародного захисту прав людини;
• предмету  і  завдань  курсу  "Міжнародно-правовий  механізм  захисту  прав
людини",
• зв'язку "Міжнародно-правового механізму захисту прав людини", права з



соціально-економічними та загально-юридичними дисциплінами;
• теоретичних  засад  щодо  системи  нормативних  актів  регулювання
міжнародного захисту прав людини, як галузі суспільних відносин;
• природи і системи нормативних актів в сфері захисту прав людини;
• джерел та основних рис права України відносно захисту прав людини на
всіх етапах історичного розвитку;
• співвідношення міжнародного гуманітарного права з міжнародним правом
захисту  прав  людини  та  основних  свобод,  міжнародним  трудовим,
міжнародним  економічним  правом  та  іншими  інституціями  міжнародного
права.; 
вмінь:  формування  у  студентів  системи  навичок  вивчення  та  подання
знань з дисципліни "Міжнародно-правовий механізм захисту прав людини";
• формування у студентів теоретичних засад щодо системи нормативних актів
регулювання міжнародного захисту прав людини, як галузі суспільних відносин;
• відпрацювання  навичок  орієнтування  в  системі  правового  регулювання
міжнародних публічних відносин;
застосування теоретичних  положень та норм міжнародного  гуманітарного
права  та  міжнародним  правом  захисту  прав  людини  та  основних  свобод  в
практичній діяльності.

ПС4.  КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО
Мета:  надання  студентам  знань  та  навчання  вмінь  застосовувати

законодавство  щодо  створення,  організації  діяльності  та  припинення
діяльності юридичних осіб.

Завдання: є  надати  студентам  вмінь  щодо  поняття  корпоративного
права  в  об’єктивному  та  суб’єктивному,  порядку  створення  юридичних
осіб,  застосування  законодавчих  актів  при  вирішенні  питань
корпоративного права тощо. 

Предмет: організаційні  відносини  між  суб’єктами  корпоративного
права. 

Змістовні модулі:  Поняття і предмет корпоративного права. Основні
види  корпоративних  організацій.  Корпоративні  норми.  Форми  (джерела)
корпоративного  права.  Державно-правове  регулювання  корпоративного
права.  Корпоративне  регулювання  фінансової  діяльності.  Застосування
праці  в  корпоративній  організації.  Договірна  робота  в  корпоративній
організації. Претензійно-позовна робота в корпоративній організації.

ПС 5. МІЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ АРБІТРАЖ
Мета:  є  ознайомлення  з  діяльністю  міжнародних  комерційних

арбітражів різних країн світу, їх, функцій та повноважень.
Завдання: полягає в наданні студентам : 

Знань  :  Предмету  й  завдань  курсу  "Міжнародний  комерційний  арбітраж".
Засад  функціонування  третейських  судів  та  міжнародного  арбітражу.
Історії  розвитку  міжнародного  арбітражу.  Правових  засад  регулювання



міжнародного  арбітражу.  Процедури  розгляду  справ  у  міжнародному
арбітражу та виконання його рішень за кордоном. 
Умінь  :  Аналізувати  джерела  правового  регулювання  міжнародного
комерційного  арбітражу.  На  основі  отриманих  знань  звертатись  до
міжнародного арбітражу.

Змістовні  модулі: Поняття  міжнародного  арбітражу  як  одного  з
основних засобів розв’язання зовнішньо-економічних спорів. Класифікація і
загальна  характеристика  видів  міжнародних  комерційних  арбітражів.
Внутрішньодержавна  регламентація  міжнародного  комерційного  арбітражу.
Міжнародно-правова  регламентація  міжнародного  комерційного  арбітражу.
Арбітражна угода. Процедура розгляду спорів в міжнародному комерційному
арбітражі.  Порядок  винесення  і  оскарження  арбітражного  рішення.
Виконання арбітражних рішень. 

ПС 6. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕД
Мета:  ознайомлення  студентів  із  системою  органів,  принципами  й

методами  регулювання  зовнішньоекономічної  діяльності  в  Україні;
формування  вміння  студентів  здійснювати  аналіз  універсальних  та
регіональних  міжнародно-правових  актів  в  області  регулювання
торговельних відносин на міжнародному рівні; сприяння формуванню вміння
студентів  здійснювати  аналіз  національного  законодавства  в  сфері
регулювання зовнішньоекономічної діяльності;  набуття умінь застосовувати
набуті знання на практиці.

Завдання:  дослідження  сучасних  тенденцій  регулювання
зовнішньоекономічної  діяльності  в  Україні  та  світі;  вивчення  системи
органів,  які  займаються  регулюванням  зовнішньоторговельних  відносин;
вивчення принципів та методів правового регулювання зовнішньоекономічної
діяльності  на  національному  та  на  міжнародному  рівнях;  вивчення
особливостей  правового регулювання  окремих видів  зовнішньоекономічної
діяльності;  сприяння  засвоєнню  в  повному  обсязі  навчальної  програми та
формуванню  самостійності  як  особистісної  риси  та  важливої  професійної
якості;  забезпечення  активної  творчої  роботи  студентів  з  опрацювання  та
аналізу рекомендованої  літератури; закріплення та систематизація здобутих
знань, їх застосування при виконанні практичних завдань і творчих робіт та
на практиці.

Предмет: загальні  питання  правового  регулювання
зовнішньоекономічної діяльності,  а також основи правового регулювання її
окремих видів.

Змістові модулі: зовнішньоекономічні відносини як предмет правового
регулювання; система норм, що регулюють зовнішньоекономічні відносини;
поняття  зовнішньоекономічної  діяльності;  методи  правового  регулювання
зовнішньоекономічних  відносин;  національний  рівень  регулювання
зовнішньоекономічних  відносин;  міжнародний  рівень  регулювання
зовнішньоекономічних  відносин;  види  зовнішньоекономічної  діяльності;
правовий  статус  суб’єкта  зовнішньоекономічної  діяльності;  система  органів



державного  регулювання  зовнішньоекономічної  діяльності;  недержавні
органи регулювання зовнішньоекономічної діяльності; митне законодавство та
його основні положення; поняття митних тарифів і платежів; митні режими;
загальна  характеристика  правового  регулювання  митних  відносин  в  ЄС;
поняття нетарифних методів регулювання та їх види. 

ПС 7. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ ЕКОНОМІЧНОЇ 
КОНКУРЕНЦІЇ

Мета: сприяти засвоєнню  необхідних правових та економічних знань
щодо дисципліни, які невід’ємно пов’язані з їх професійною підготовкою та
подальшою  професійною  діяльністю,  опанування  студентом  відповідною
сукупністю  знань,  вмінь  та  навичок  в  сфері  правового  регулювання
здійснення  економічної  конкуренції;  сприяти  піднесенню  методологічної
культури, інтенсифікації творчих зусиль студентства, розвитку їх пізнавальної
діяльності,  актуалізації  знань;  сприяти  формуванню  у  студента  наукового
світогляду, креативності  (спроможності  творчо  реалізувати  своє  фахове  та
культурницьке  покликання),  правничого  мислення,  правосвідомості,
правничої культури, моральних та інших якостей фахівця.

Завдання: 
засвоєння фундаментальних знань щодо правового забезпечення захисту

економічної конкуренції в Україні;  набуття умінь та навичок застосовувати
норми  конкурентного  законодавства;  оволодіння  способами  творчої
діяльності, формування здатності мислити самостійно, опираючись на власну
освітню  рефлекцію,  яка  забезпечується  належною  методологічною
культурою.

Предмет: Система  законодавсвтва  щодо  захисту  економічноії
конкуренції  в  Україні,  вплив  на  правовпорушників  та  запобігання
неправомірним  діям  з  боку  конкурентів  в  процесі  здійснення  ними
конкуренції на ринку.  

Змістові  модулі: Правові  засади  захисту  економічної  конкуренції,
поняття  та  нормативно-правове  забезпечення.  Державний  контроль  за
дотриманням  законодавства про захист економічної конкуренції в Україні.

ПС 8. УКРАЇНОЗНАВСТВО
Мета  навчальної  дисципліни:  ознайомити  студентів  із  системою

наукових інтегративних знань про Україну, свiтове українство як цілісність,
як геополітичну реальність.

Завдання  курсу:  на  основi  аналізу  джерельної  бази,  всебiчного
вивчення  генези  України й українства,  самого українознавства  як  наукової
системи висвітлити досвiд та iсторичнi уроки розвитку етнонацiї, української
природи,  мови,  держави,  культури,  людини;  формувати у студентів  уміння
системно аналiзувати тенденцiї розвитку сучасного українського суспільства,
його проблеми й перспективи; виробити навички роботи з українознавчими
джерелами,  електронними  ресурсами;  сприяти  формуванню  високих
суспiльних,  державних,  гуманiстичних,  духовно-культурних  iдеалiв,



визначенню  морально-етичних  та  естетичних  критерiїв  i  принципiв
життєдiяльностi  людей  мудрого  серця  i  гуманного  розуму,  патрiотiв-
професiоналiв свiтового рiвня.

Предмет:  феномен  українства,  закономірності,  досвід  і  уроки  його
етно-,  націо-,  державотворення,  матеріального  й  духовного  життя,
формування і розвитку етнічної території (України).

Змістовні  модулі: Історія,  етапи  розвитку, історіографія  та  джерела
українознавства. Україна – етнос. Україна – нація і держава. Досвід та уроки
буття українського народу. Україна – історична місія. Україна в міжнародних
відносинах

ПС 9. ІСТОРІЯ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЦЕРКВИ
Мета: викласти  історичний  матеріал  в  системному  вигляді  і  дати

правдиве тлумачення фактам і подіям, з’ясовуючи їх  генетичний розвиток.
Завдання: висвітлення  фактів,  що  характеризують  життя  церкві,

використавши  весь  доступний  матеріал,  критично  його  опрацювати,
встановивши  справжне,  автентичне,  відкинувши  фальсифіковане  й
зазначивши сумнівне.

Предмет: події,  що сприяли зародженню та  формуванню церкві,  її
історичний розвиток.

Змістовні  модулі  Преамбула.  Світ  перед  Різдвом  Христовим.  Ісус
Христос  і  Його  Церква.  Внутрішнє  життя  Церкві  в  перші  три  століття.
Період Вселенських соборів.  Чернецтво в Церкві.   Християнство на Русі.
Християнський світ. Єресі та відхилення. 

ПС 10. ОСНОВИ ХРИСТИЯНСЬКОЇ МОРАЛІ
Мета: становлення нового,  гуманістичного мислення, яке є умовою

творення будь-якої культури.
Завдання:  внутрішньо  збагатити   студентів  і  сприяти  кращому

розумінню тих моральних і духовних засад, на яких будувався менталітет
українців і які досі є сутнісно впливовими в їх повсякденному житті.

Предмет:  виховний процес,  який  є  дією виховних  чинників,  в  ній
людина, спасенна Христовою благодаттю, прямує до повноти особи і осягає
її, згідно  з Божим покликанням. 

Змістовні модулі:  Сутність і зміст християнської моралі як системи
знань.  Система  знання  про  мораль  і  практика  морального  життя.  Зміст
перекрученої  моральної  дійсності.  Основи  християнської  моралі.  Чи  є
культура в злагоді з природою? Зміст і значення Євангельських заповідей.
Практика новозавітного морального життя. Пошук євангельського змісту в
людських відносинах і в суспільному житті. 



ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ

Державна  атестація  випускників  здійснюється  Державною
екзаменаційною комісією.

Міжрегіональна Академія управління персоналом встановила наступну
структуру  державної  атестації  випускників:  державний  екзамен   із  теорії
держави  і  права  та  комплексний  екзамен  з  наступних  дисциплін:
господарське право, фінансове право, міжнародне право, охорона праці.

Присвоєння  кваліфікації  «бакалавр  права»  випускника  здійснює
Державна екзаменаційна комісія. 

Кваліфікація визначається освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр зі
спеціальності  6.030401  «Правознавство»  з  напряму  підготовки  0304
«Право».


