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Цей  стандарт  не  може  бути  повністю  чи  частково  відтворений,

тиражований та розповсюджений без дозволу ПрАТ «Вищий навчальний

заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

ВСТУП

Освітньо-професійні  програми  (ОПП)  спеціаліста  зі  спеціальності
7.03040101  «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 спеціаліста з напряму 0304 «Право» зі спеціальності
7.03040101 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
спеціаліста;

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 «спеціаліст»  

галузі знань 0304 Право

освітнього рівня повна   вища освіта  

кваліфікації юрист  

з нормативним терміном
навчання один рік  

для денної форми на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр – базова
вища освіта. 
 ОПП встановлює:

- нормативний  зміст  навчання  у  Міжрегіональної  Академії  управління
персоналом   обсяги  та  рівень  його  засвоєння  у  процесі  підготовки
відповідно  до  вимог  освітньо-кваліфікаційної  характеристики
спеціаліста з напряму 0304 «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  спеціалістів  зі  спеціальності
7.03040101  «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

882/24,5 882/24,5 – – –

Вибіркові 
навчальні 
дисципліни

540/15 – 540/15 540/15 –

Навчальні 
дисципліни 
за вільним 
вибором 
студента 

306/8,5 – 306/8,5 – 306/8,5

Всього: 1728/48 882/24,5 846/23,5 540/15 306/8,5



3. НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

№
пп..

Назва дисципліни Шифри блоків
змістовних модулів,

що входять до
навчальної
дисципліни

Кількість
навчальних

годин/кредитів
вивчення

дисципліни
НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

1.1. Порівняльне правознавство ПП 1 81/2,25
1.2. Державне управління ПП 2 81/2,25
1.3. Історія вчень про державу та право ПП 3 81/2,25
1.4. Зобов’язальне право ПП 4 81/2,25
1.5. Актуальні проблеми трудового 

права
ПП 5 81/2,25

1.6. Податкове право ПП 6 108/3
1.7. Складання процесуальних 

документів
ПП 7 54/1,5

1.8. Порівняльне цивільне та 
торговельне право

ПП 8 135/3,75

1.9. Порівняльне трудове право ПП 9 108/3
1.10. Охорона праці в галузі ПП 10 36/1
1.11. Цивільний захист ПП 11 36/1

Всього по циклу: 882/24,5
Всього нормативних начальних 
дисциплін:

882/24,5

ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
Цикл дисциплін самостійного вибору Академії

2.1. Міжнародне інформаційне право ПВ 1 81/2,25

2.2.
Правові основи інвестиційної 
діяльності

ПВ 2
81/2,25

2.3.
Судові системи та порівняльне 
судочинство

ПВ 3
81/2,25

2.4. Патентне право ПВ 4 81/2,25

2.5.
Правове регулювання ринку цінних 
паперів

ПВ 5
81/2,25

2.6. Міжнародне комерційне право ПВ 6 135/3,75
Всього по циклу: 540/15

Цикл дисциплін вільного вибору студентів

3.1.
Організація правової роботи в сфері 
господарювання 

ПС 1 81/2,25

3.2. Транспортне право ПС 2 81/2,25

3.3.
Правове регулювання 
підприємницької діяльності 

ПС 3
72/2

3.4. Законодавство про банкрутство ПС 4 72/2
Всього по циклу: 306/8,5
Разом за циклами вибіркових 
дисциплін:

846/23,5

Загалом з нормативних і 
вибіркових дисциплін:

1728/48

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА
Переддипломна практика 8 тижнів



 НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

ПП 1. ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО

Мета: надати  студентам  правничий  матеріал  щодо  становлення  та
розвитку  правових  систем  зарубіжних  держав;  ознайомити  студентів  з
особливостями та загальними тенденціями розвитку національних правових
систем ї їх сімей на підставі їх порівняння сформувати у студентів правничий
світогляд,  правосвідомість  і  правову  культуру  правознавця   юридичне
мислення; навчити студентів застосовувати порівняльно-правові дослідження
для поглиблення їх правових знань.  

Завдання:  навчити  студентів  здійснювати  порівняльний  аналіз
правових  явищ,  виявляти  їх  спільні  риси  та  відмінності  на  підставі
встановлення визначених критеріїв порівняння надати студентам правничий
матеріал щодо становлення та розвитку правових систем зарубіжних держав;
навчити  студентів  користуватися  термінологією,  що  застосовується  в
юридичній  компаративістиці;  навчити  студентів  систематизувати  правові
знання щодо особливостей різних сімей права та  здійснювати їх аналіз  та
узагальнення;   навчити  студентів,  на підставі  узагальнення інформації  про
різні  правові  системи  світу,  виявляти  загальні  тенденції  розвитку  та
взаємовпливу національних правових систем та їх сімей. 

Предмет: основні  категорії  порівняльного  правознавства,
характеристику окремих сімей права,  а  також сучасні  тенденції  зближення
національних правових систем.

Змістові  модулі: Загальна  характеристика  порівняльного
правознавства. Методологія порівняльного правознавства. Види порівняльно-
правових досліджень та правила їх організації. Поняття та структура правової
системи.  Поняття  „  сім`я  права”  та  значення  цієї  категорії  для  науки
порівняльного  правознавства.  Характеристика  романо-германської  правової
сім`ї.  Специфіка англо-американської  правової  сім`ї.  Особливості  правових
систем релігійного типу. Характеристика правових систем традиційного типу.
Передумови та механізм зближення національних правових систем в сучасних
умовах суспільного розвитку. 

ПП 2.  ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 
Мета дисципліни: надати знання щодо законодавчого та нормативного

регулювання  формування  діяльності  органів  державної  влади;  ознайомити
студентів з концепціями децентралізації та адміністративного реформування
всіх рівнів державного управління, розподілу повноважень між гілками влади
та  органами  місцевого  самоврядування;  навчити  застосовувати  набуті
теоретичні знання при вирішенні практичних питань. 

Предмет:  механізм державного управління, який базується на єдиних,
конституційно  та  законодавчо  закріплених  принципах,  що  здійснюються  з
метою  цілеспрямованого,  організаційного  впливу  на  державні  органи,



підприємства,  установи,  суспільство  в  цілому, для  забезпечення  реалізації
цілей і завдань, а також виконання функцій державного управління. 

Завдання  курсу:  визначити  сутність  держави  на  сучасному  етапі,
розглянути  поняття  і  зміст  державного  управління;  проаналізувати  цілі,
функції,  принципи  державного  управління;  розглянути  організаційну  і
функціональну  структуру  органів  державної  влади  та  перспективи  її
реформування; розкрити сутність і зміст місцевого самоврядування та його
місце  в  державно-управлінських  процесах;  проаналізувати  ефективність
державної служби в Україні  як соціального і  правового інституту; навчити
студентів  розуміти  і  усвідомлювати  проблеми  державного  управління  у
процесі формування громадянського суспільства і розбудови демократичної,
правової, соціальної держави.

Змістовні модулі: теоретичні засади державного управління; державна
влада  та  державне  управління;  цілі,  завдання,  функції  та  принципи
державного  управління;  сутність  і  зміст  управлінської  діяльності;
організаційна структура державного управління; система органів державної
влади  та  місцевого самоврядування  в  Україні;  державна  служба  в  системі
державного управління;  підготовка та прийняття управлінського рішення в
державному  управлінні;  контроль  та  облік  у  державному  управлінні;
інформаційна  відкритість  державних  органів  і  реалізація  прав  громадян  у
державному  управлінні;  бюрократизм  і  корупція  в  системі  державного
управління,  шляхи  їх  подолання;  реформування  організаційної  структури
державного управління та його нормативно-правове врегулювання. 

ПП 3. ІСТОРІЯ ВЧЕНЬ ПРО ДЕРЖАВУ ТА ПРАВО
Мета: Передбачає  опанування  історичного  процесу  нагромадження

знань в галузі держави і права (загальнотеоретичних, державно правних,
цивільне  -  правових,  кримінальне  -  правових  і  інших)  у  вигляді  вчень,
теорій,  шкіл,  ідей,  в  різні  періоди  рабовласницький,  феодальний,
буржуазний,  соціалістичний,  посткапіталістичний,  постсоціалістичний)  з
визначенням  своєрідної  систем  юридичного  знання  певних  народів  і
держав, вітчизняної думки про державу та право.

Завдання: знати  історичний  процес  формування,  розвитку,  зміни
наступництва знань  про державу і право;  особливості  політико-правових
теорій,  вчень  в  класичній  спадщині  різних  країн  світу;  специфіку
становлення вітчизняної думки в області держави і права, форм пізнання і
обґрунтування  політико-правових  ідеалів  в  контексті  загально  -  світових
досягнень в цій області знань.

Предмет: аналіз державно-правові ідеї минулого, давати їм науково
-  об'єктивну  інтерпретацію  і  оцінку,  виходячи  з  пріоритету  загально-
людських  цінностей;  вільно  володіти  поняттям  І  категоріями,  які
ввійшли в теоретико-методологічний арсенал загальнолюдської політичної
і  правової  культури;  творчо  застосовувати  знання  про  державно-правові
ідеї  минулих  років  при  поясненні  сучасних  вітчизняних  і  зарубіжних
державно-правових теорій.



Змістовні модулі: Предмет і метод історії політичних і правових вчень I.
Політичні та правові вчення у Стародавньому світі. Політичні та правові вчення
у країнах . Стародавнього Сходу.  Політичні та правові вчення у Стародавній
Греції. Політичні та правові вчення у Стародавньому Римі. II. Політичні  та
правові вчення в епоху. Середньовіччя та Відродження.  Політичні та правові
вчення в Західній Європі в період виникнення і розвитку феодалізму. Політичні
та правові вчення у країнах Арабського Сходу,  Середньої Азії і Закавказзя в
період виникнення та розвитку феодалізму. Політичні та правові вчення в Росії
в  період  виникнення  і  розвитку  феодалізму  та  утворення  централізованої
держави Політичні та правові вчення в Західній Європі на початку  розкладу
феодалізму. III. Політичні та правові вчення XVII — першої половини XIX ст.
Політичні та правові вчення в Голландії та Англії в період ранніх  буржуазних
революцій. Політичні та правові вчення європейського Просвітництва  (кінець
ХУІІ-ХУШ  ст.).  Політико-правова  думка  в  Україні  (кінець  ХУП-ХУПІ  ст.).
Політичні  та  правові  вчення  у  СІЛА  в  період  боротьби  за  незалежність
Політичні та правові вчення в Німеччині наприкінці XVIII –на початку XIX ст.
Політичні та правові вчення в Росії в ХУП-ХІХ ст. Політичні та правові вчення
в Західній Європі (перша половина XIX ст.)

ПП 4.  ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО
Мета: засвоєння  студентами  певного  обсягу  знань  з  дисципліни

зобов’язальне право та застосувати здобутті навички на практиці.
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, 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 зобов’язання. Зобов’язальне
право  як  підгалузь  цивільного  права.  Поняття  та  основні  риси  цивільно-
правового  зобов’язання.  Принципи  добросовісності,  розумності,
справедливості.  Суб’єкти  зобов’язальних  правовідносин.  Треті  особи  в
зобов’язанні. Множинність осіб в зобов’язанні. Матеріальний та юридичний
об’єкт  зобов’язання.  Зміст  зобов’язальних  правовідносин.  Види  цивільно-
правових зобов’язань. Підстави виникнення цивільно-правових зобов’язань. 

ПП 5. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТРУДОВОГО ПРАВА
Мета: вивчення тенденцій  становлення і розвитку  трудових відносин

в  умовах  ринкової  економіки  в  результаті   прийняття  проекту  трудового
кодексу України.

Завдання: 



- дати студентам знання з нових положень трудового права України  з
урахуванням  особливостей  правового  регулювання  трудових
правовідносин  в зв’язку з прийняттям  Трудового кодексу України; 

- розвинути  у  студентів  навички  та  уміння  порівняльного  аналізу
законодавства  про працю і  практичного його застосування в умовах
ринкової економіки; 

- сформувати  навички  самостійної  роботи,  що   уможливлюють
безперервно поглиблювати, поновлювати й оновлювати знання  в галузі
нового трудового законодавства України; 

- сприяти формуванню правничого світогляду, правосвідомості, правової
культури   та  правового  мислення  майбутніх  юристів  в  зв’язку  з
підготовкою України до вступу в ЄС; 
Предмет: Трудове право України як галузь права
Змістові модулі:
Загальна  частина,  Особлива  частин,  Правове  регулювання  охорони

праці,  Соціальний  діалог.  Державний  нагляд  і  контроль  за  додержанням
законодавства про працю

ПП 6. ПОДАТКОВЕ ПРАВО:
Мета: формування у студентів  ефективного методологічного підходу

до аналізу сфери податкової системи України, як адміністративно-правового
явища.  Вміння  чітко  визначати  структуру  й  зміст  складових  елементів
податкової системи України, статус, права й обов’язки учасників податкових
правовідносин,  розуміння  ними  загальних  принципів  вітчизняного
оподаткування  суб’єктів  господарювання,  національних  особливостей  та
спільних рис фіскального законодавства інших країн.

Завдання: з’ясування поняття та особливостей податку, неподаткового
платежу,  податкового  права,  податкових  правовідносин,  системи
оподаткування  в  Україні;  дослідження  суті  та  напрямків  реформування
податкової системи та податкового законодавства, змісту податкової політики
держави; проаналізувати нормативні акти що врегульовують сплату прямих
та непрямих податків; розглянути структуру, функції, повноваження органів
податкового  контролю,  відповідальність  за  порушення  податкового
законодавства, а також способи захисту прав і законних інтересів платників
податків,  набуття  необхідних  для  юриста  навиків  і  вмінь  орієнтуватись  у
податковому законодавстві та правильно застосовувати його на практиці.

Предмет: система фінансово-правових відносин, яка регулює податкові
відносини  державних  податкових  органів  і  платників  податків  щодо
встановлення, зміни та стягнення з платників податків частини їхніх доходів
у відповідний бюджет (державний, місцевий).

Змістовні  модулі: Загальні  положення  регулювання  оподаткування
фізичних та юридичних осіб. Загальні поняття про оподаткування в Україні.
Правове регулювання системи оподаткування фізичних осіб. Прямі податки з
фізичних  осіб.  Непрямі  податки  з  громадян.  Правове  регулювання  системи
оподаткування  юридичних  осіб.  Прямі  податки  з  юридичних  осіб.  Непрямі



податки з юридичних осіб. Правове положення реалізації державної податкової
політики.  Правове  регулювання  місцевого  оподаткування.  Правові  засади
державної податкової політики  й податкового механізму.  Правове регулювання
діяльності  податкових  органів  та  шляхи  вдосконалення  податкової  системи
України.

ПП 7. СКЛАДАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ
Мета: засвоєння  студентами  певного  обсягу  знань  та  навичок  зі

складання  процесуальних  документів  та  застосувати  здобутті  навички  на
практиці.

Завдання: засвоєння  певних  знань,  умінь,  навичок,  закріплення  та
систематизація  здобутих  знань,  їх  застосування  при виконанні  практичних
завдань та творчих робіт.

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:    Вимоги  щодо  форми  та  змісту  процесуальних
документів  досудового  розслідування.  Процесуальні  акти  стадії  вирішення
питання про порушення кримінальної справи.  Процесуальні документи, які
складаються під час  проведення дізнання.  Процесуальні  акти забезпечення
прав  учасників  кримінального  процесу.  Процесуальні  акти  притягнення
особи як обвинуваченого та застосування заходів процесуального примусу.
Процесуальні акти проведення слідчих дій.  Процесуальні акти зупинення та
закінчення досудового розслідування

ПП 8. ПОРІВНЯЛЬНЕ ЦИВІЛЬНЕ ТА ТОРГОВЕЛЬНЕ ПРАВО
Мета: системне  та  комплексне  засвоєння  матеріалу, який  стосується

регулювання цивільних та  торгівельних відносин,  що складають у процесі
приватноправових  та  комерційних  відносин,  на  прикладі  порівняльного
аналізу цивільного та комерційного права зарубіжних країн.

Завдання:  висвітлити,  розглянути  та  засвоїти  всі  найбільш  важливі
теоретичні та прикладні питання, основні принципи та інститути цивільного
та  комерційного  права  зарубіжних  країн;  поглибити  загально  професійну
підготовку спеціаліста, його спеціалізацію та загальний світогляд.

Предмет: цивільно-правові та комерційні правовідносини зарубіжних
країн.

Змістові  модулі: Основні  цивільно-правові  системи  сучасності;
джерела  цивільного  права  зарубіжних  країн;  цивільні  правовідносини;
фізична особа у цивільному праві зарубіжних країн; юридична особа та інші
правові  форми підприємницької  діяльності  у  цивільному праві  зарубіжних
країн;  держава як  учасник цивільно-правових  відносин;  об’єкти цивільних
прав  у  цивільному  праві  зарубіжних  країн;  право  власності  у  цивільному
праві  зарубіжних  країн;  особисті  немайнові  права  у  цивільному  праві
зарубіжних  країн;  представництво  у  цивільному  праві  зарубіжних  країн;
позовна давність у цивільному прав зарубіжних країн;  загальні  положення
про  зобов’язання  у  цивільному  праві  зарубіжних  країн;  договірні  та  не
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договірні  зобов’язання  у  цивільному  праві  зарубіжних  країн;  сімейне  та
спадкове право у цивільному праві зарубіжних країн.

ПП 9. ПОРІВНЯЛЬНЕ ТРУДОВЕ ПРАВО
Мета:  ознайомити студентів з трудовим правом зарубіжних країн для

глибшого  розуміння  сутності  цієї  галузі  права;  сформувати  у  студентів
правничий  світогляд,  правосвідомість  і  правову  культуру  правознавця,
юридичне  мислення;  навчити  студентів  виявляти  загальні,  специфічні  та
унікальні  риси  в  трудовому  праві  різних  держав;  навчити  студентів
самостійно поглиблювати і оновлювати правничі знання в галузі трудового
права

Завдання:   сформувати  у  студентів  знання  про систему  джерел
трудового права в різних сім’ях права; сучасні тенденції розвитку механізму
правового регулювання праці у світовому співтоваристві;   навчити студентів
порівнювати  розвиток  національного  трудового  права  зі  світовими
тенденціями;  порівнювати  розвиток  національного  трудового  права  зі
світовими  тенденціями;  користуватися  правовою  міжнародною
термінологією  у  сфері  трудового  права;  користуватися  правовою
міжнародною термінологією у сфері трудового права; застосовувати правові
знання з зарубіжного трудового права для оцінювання юридичних фактів, та
виявлення тенденцій розвитку трудового права у світі. 

Предмет: специфічні  особливості  та  тенденції  розвитку  галузі
трудового права в різних національних правових системах. 

Змістові  модулі: Характеристика  порівняльного  трудового  права  як
складової  юридичної компаративістики.  Система джерел трудового права в
різних  сім'ях  права.  Поняття  та  структура  індивідуальних  трудових
правовідносин  в  державах  західної  Європи  і  США.  Правова  природа
колективних трудових правовідносин в державах західної Європи та США.
Окремі аспекти порівняльного трудового права.  Правовий статус профспілок
та об`єднань підприємців.  Правова природа   страйків та локаутів в державах
західної Європи та США. Порядок вирішення трудових спорів (процесуальне
трудове  право)  в  державах  заходу.  Міжнародне  трудове  право  як  засіб
гармонізації  національних  трудових  законодавств  держав  світу.
Характеристика діяльності Міжнародної організації праці. 

ПП 10. ОХОРОНІ ПРАЦІ В ГАЛУЗІ
Мета: формування у фахівців з права знань про необхідність врахування

норм  в  галузі  охорони  праці  при  діяльності  підприємств.  Формування
практичних  навичок  впровадження  організаційних  і  технічних  заходів  з
метою поліпшення безпеки праці.



Завдання: ознайомлення студентів із сучасним станом охорони праці в
галузі. Їх врахування при організації юридичної діяльності з питань:

 Охорони праці
 Охорони праці в галузі 
 Організаційних і технічних заходів з метою поліпшення безпеки праці
 Травматизм та професійні захворювання в галузі.
Предмет: охорона праці в галузі правознавства.
Змістові модулі: Міжнародні норми в галузі охорони праці. Структура

та зміст документів, що регламентують усі види діяльності з охорони праці на
підприємстві,  в  установі,  організації.  Структура  та  зміст  документів,  що
регламентують  усі  види  діяльності  із  охорони  праці  на  підприємстві,  в
установі,  організації.  Впровадження  організаційних  і  технічних  заходів  з
метою  поліпшення  безпеки  праці.  Проведення  заходів  із  попередження
травматизму та  професійних захворювань  у  галузі  правознавства.  Система
управління  охороною  праці  на  підприємстві,  в  установі,  організації.
Впровадження ефективного розподілу функцій,  обов’язків і  повноважень з
охорони  праці  на  підприємстві,  в  установі,  організації.  Травматизм  та
професійні  захворювання  в  галузі.  Розслідування  нещасних  випадків.
Спеціальні розділи охорони праці в галузі професійної діяльності. Актуальні
проблеми охорони праці в наукових дослідженнях. Основні заходи пожежної
профілактики  на  галузевих  об’єктах.  Державний  нагляд  і  громадський
контроль  за  станом  охорони  праці.  Соціальне  страхування  від  нещасного
випадку та професійного захворювання на виробництві.

ПП 11. ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ
Мета:  формування у студентів здатності творчо мислити, вирішувати

складні проблеми інноваційного характеру і приймати обґрунтовані рішення
у  сфері  цивільного  захисту  з  урахуванням  особливостей  майбутньої
професійної діяльності.

Завдання: засвоєння студентами новітніх теорій, методів і технологій з
прогнозування надзвичайних ситуацій,  побудови моделей їхнього розвитку,
визначення рівня ризику та обґрунтування комплексу заходів, спрямованих на
попередження  виникнення  надзвичайних  ситуацій,  захисту
персоналу,населення, матеріальних і культурних цінностей в умовах загрози і
виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.

Предмет:  дії  населення  у  надзвичайних  ситуаціях,  які  загрожують
життю та здоров’ю. 

Змістовні  модулі:  Державна  політика  у  сфері  цивільного  захисту
України  в  умовах  надзвичайних  ситуацій. Моніторинг  та  аналіз  причин
виникнення  і  розвитку  надзвичайних  ситуацій.  Планування  заходів
цивільного  захисту  на  об’єктах  господарської  діяльності.  Методика
розрахунку  зон  ураження  від  техногенних  вибухів  і  пожеж  та  проти
вибуховий  і  протипожежний  захист  об’єктів  господарської  діяльності.
Прогнозування  обстановки  та  планування  заходів  захисту  в  зонах



радіоактивного,  хімічного  і  біологічного  зараження.  Оцінка  інженерної
обстановки  та  соціально-економічних  наслідків  надзвичайних  ситуацій.
Забезпечення  заходів  і  дій  в  межах  єдиної  системи  цивільного  захисту.
Спеціальна функція у сфері цивільного захисту.

ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН САМОСТІЙНОГО ВИБОРУ АКАДЕМІЇ

ПВ 1. МІЖНАРОДНЕ ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО
Мета: ознайомлення  студентів  із  особливостями  правових  аспектів

обігу  інформації  як  об’єкта  права  власності;  ознайомлення  зі  специфікою
міжнародного  інформаційного  права  (МІП);  формування  вміння  студентів
здійснювати  аналіз  універсальних  та  регіональних  міжнародно-правових
актів в області регулювання міжнародних інформаційних відносин; сприяння
формуванню  вміння  студентів  здійснювати  аналіз  національного
законодавства  в  сфері  регулювання  інформаційної  сфери;  набуття  умінь
застосовувати набуті знання на практиці.

Завдання: дослідження сучасних тенденцій регулювання національної
та  міжнародної  інформаційної  сфери;  вивчення  системи  органів,  які
займаються регулюванням обігу інформації; вивчення принципів та методів
правового  регулювання  інформаційної  сфери  на  національному  та
міжнародному  рівнях;  вивчення  особливостей  правового  регулювання
створення,  переробки,  розповсюдження  та  поживання  окремих  видів
інформації;  ознайомлення із студентів системою міжнародних нормативних
актів  щодо  регулювання  інформаційної  сфери; вивчення  загальних  питань
правового регулювання інформаційної безпеки та обігу інформації в мережі
Інтернет;  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  інформаційної
сфери,  а  також  основи  правового  регулювання  створення,  переробки,
розповсюдження та поживання окремих видів інформації.

Змістові  модулі: інформація  як  предмет  правового  регулювання;
система норм, що регулюють інформаційну сферу; специфіка окремих видів
інформації як об’єкту правового регулювання; методи правового регулювання



інформаційних  відносин;  система  міжнародних  нормативних  актів  щодо
регулювання інформаційної сфери; поняття МІП та його особливості; принципи
МІП;  суб’єкти  МІП;  система  органів  регулювання  інформаційної  сфери;
загальна характеристика нормативно-правових актів ЮНЕСКО, Ради Європи,
Європейського союзу, ОБСЄ та СНД в сфері регулювання обігу інформації;
міжнародні неурядові організації та їх вплив на регулювання інформаційної
сфери;  загальна  характеристика  міжнародних  вимог  щодо  заборони
розповсюдження  ідей,  які  засуджуються  міжнародним  співтовариством;
поняття  персональних  даних;  міжнародно-правові  акти  та  національне
законодавство  щодо  регулювання  обігу  персональних  даних;  міжнародно-
правові  акти  та  національне  законодавство  щодо  регулювання  обігу
екологічної інформації; поняття та складові інформаційної безпеки; поняття
міжнародної  інформаційної  безпеки  та  її  складові;  правове  регулювання
правовідносин  в  сфері  інформаційної  безпеки;  особливості  правового
регулювання Мережі Інтернет. 

ПВ 2. ПРАВОВІ ОСНОВИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Мета: ознайомлення  студентів  з  питаннями  правового  регулювання

інвестиційної діяльності в Україні.
Завдання: вивчення  предмета  правового  регулювання  інвестиційної

діяльності; вияснення місця правового регулювання інвестиційної діяльності
в системі права України; характеристика принципів інвестиційної діяльності
в Україні; аналіз прав та обов’язків інвестора; дослідження взаємовідносин
держави  та  інвестора;  ознайомлення  із  специфікою  функціонування
спеціальних економічних зон.

Предмет: роль  інвестицій  в  умовах  реформування  економіки  та
створенням ринкових відносин

Змістовні  модулі: Державне  регулювання  інвестицій. Поняття
інвестиційної  діяльності.  Види  інвестицій  та  інвестиційної  діяльності
Основні принципи державного регулювання інвестицій.  Засоби державного
регулювання  інвестиційного  процесу.  Загальна  схема  створення  системи
державного регулювання інвестиційної діяльності.  Структурно-інвестиційна
політика  держави.  Система  та  правовий  статус  органів  державного
управління  інвестиційною  діяльністю  в  Україні.  Правове  регулювання
іноземних  інвестицій.  Державна  політика  по  залученню  іноземних
інвестицій.  Особливості  стану  та  тенденції  розвитку  в  інвестиційному
просторі  України.  Права,  обов'язки  та  відповідальність  суб'єктів
інвестиційної діяльності. Припинення інвестиційної діяльності. Інвестиційні
ризики.  Аналіз  інвестиційних  ризиків.  Характеристика  інвестиційного
законодавства України. Спеціальні економічні зони, їх класифікація та мета
створення.  Стратегія  розвитку  спеціальних  (вільних)  економічних  зон  в
Україні.  Правове  регулювання  інвестиційної  діяльності  в  окремих
спеціальних (вільних) економічних зонах в Україні.



ПВ 3. СУДОВІ СИСТЕМИ ТА ПОРІВНЯЛЬНЕ СУДОЧИНСТВО
З огляду  на те,  що судова система будь-якої  держави стає на  захист

законних прав та інтересів людини і є найважливішою ланкою у забезпеченні
законності, курс «Судові системи і порівняльне судочинство» є актуальним і
незамінним у підготовці сучасних юристів.

Мета:  сприяти  здобуттю  студентами  основоположних знань з
дисципліни “Судові системи і порівняльне судочинство  ”; забезпечити
правову підготовку, спрямовану на формування інтелектуального потенціалу
висококваліфікованих працівників, які володіють основами теоретичних
знань у галузі правознавства, необхідних для майбутньої трудової діяльності
тощо.

Завданням є:
- вивчення основних проблем судочинства країн світу;
- вивчення предмету і завдання курсу;
- порівняння судової системи України з судовими системами інших

держав;
- вміння використовувати здобуті знання у практичній діяльності;
- вміння аналізувати джерела права, що стосуються цієї дисципліни.

Предметом  є  особливості  функціонування  судових  систем  окремих
держав.

Змістові модулі :  Адміністративна юстиція Франції.  Адміністративні
суди Німеччини та Австрії.  Апеляційне провадження у США.  Військова
юстиція Іспанії. Генеральна Рада судової влади Іспанії (порядок формування;
статус осіб, які належать до цієї установи; структура; акти).  Загальна
характеристика діяльності спеціальних судів і системи військових судів у
США.  Загальна характеристика діяльності судів нижчої ланки Великої
Британії.  Загальна характеристика судової системи Австрії.  Загальна
характеристика судової системи Великої Британії.  Загальна характеристика
судової системи Індії.  Загальна характеристика судової системи Іспанії.
Загальна характеристика судової  системи  Італії.  Загальна  характеристика
судової  системи  Німеччини.  Загальна  характеристика  судової  системи
Російської  Федерації.  Загальна  характеристика  судової  системи  США.
Загальна характеристика судової системи Франції.  Загальна характеристика
судової системи Шотландії. Загальна характеристика судової системи штатів
Індії.  Загальна  характеристика  судової  системи Японії.  Загальні  принципи
організації  та  діяльності  судів  Російської  Федерації.  Загальні  принципи
організації  та  діяльності  судів  України.  Законодавство,  що  регулює
організацію  та  діяльність  судів  у  Російській  Федерації.  Законодавство,  що
регулює  організацію  та  діяльність  судів  в   Україні.  Ієрархія  та  єдність
федеральних  і  штатних  судів  Індії.  Конституційні  основи  судових  систем
Німеччини  та  Австрії.  Конституційні  основи  судової  влади  Іспанії.
Конституційні  основи  судової  влади  Італії.  Конституційні  основи  судової
влади  у  США.  Конституційні  основи  судової  влади  Японії.  Кримінально-
процесуальне   право   України:   а)   порушення   кримінального
переслідування; б) попереднє слідство, процесуальні дії; в) докази (збирання,



вимоги,  допустимість);  г)  провадження  справ  у  судах  першої  інстанції;  д)
оскарження  та  порядок  перегляду  судових  рішень).  Кримінально-
процесуальне   право  Російської  Федерації:   порушення  кримінального
переслідування; б) попереднє слідство, процесуальні дії; в) докази (збирання,
вимоги,  допустимість);  г)  провадження  справ  у  судах  першої  інстанції;  д)
оскарження  та  порядок  перегляду  судових  рішень).  Кримінально-
процесуальне  право  Франції:  а) порушення кримінального переслідування;
б)  попереднє  слідство,  процесуальні   дії;   в)  докази   (збирання,   вимоги,
допустимість); г) провадження справ у судах першої інстанції; д) оскарження
та  порядок  перегляду  судових  рішень).  Кримінально-процесуальне  право
США: а) порушення кримінального переслідування; б) попереднє слідство,
процесуальні дії; в) докази (збирання, вимоги, допустимість); г) провадження
справ у судах першої інстанції; д) оскарження та порядок перегляду судових
рішень).  Кримінально-процесуальне  право   Іспанії  та  Італії:  а)  порушення
кримінального переслідування;  б)  попереднє  слідство,  процесуальні  дії;  в)
докази  (збирання,  вимоги,  допустимість);   г)  провадження  справ  у  судах
першої  інстанції;  д)  оскарження   та  порядок  перегляду  судових  рішень).
Кримінально-процесуальне  право   Великої  Британії:  а)  порушення
кримінального переслідування;  б)  попереднє  слідство,  процесуальні  дії;  в)
докази  (збирання,  вимоги,  допустимість);  г)  провадження  справ  у  судах
першої  інстанції;  д)  оскарження  та  порядок  перегляду  судових  рішень).
Кримінально-процесуальне  право  Індії:  а)  порушення  кримі-нального
переслідування; б) попереднє слідство, процесуальні дії; в) докази (збирання,
вимоги,  допустимість);  г)  провадження  справ  у  судах  першої  інстанції;  д)
оскарження та порядок перегляду судових рішень). Організаційна структура
судів загальної юрисдикції в Австрії. Організація діяльності суду присяжних
у США. Організація та діяльність Апеляційного суду України. Організація та
діяльність місцевих судів України. Організація та діяльність спеціалізованих
судів  України.  Повноваження  Вищої  Ради  магістратури  у  Франції.
Повноваження Державної Ради Франції. Повноваження конституційних судів
Німеччини  та  Австрії.  Повноваження  судів  нижчого  рівня  Індії.
Повноваження суду в розв’язанні конфліктів Франції. Повноваження і склад
Верховного  суду  Індії.  Повноваження  і  склад  Верховного  суду  США.
Повноваження  і  склад  Верховного  суду  України.  Повноваження  і  склад
Верховного суду Японії.  Повноваження і  склад Високої  палати правосуддя
Франції. Повноваження і склад Конституційного Суду Російської Федерації.
Повноваження  і  склад  Конституційного  Суду  України.  Порівняльна
характеристика військових судів України, Німеччини та Іспанії. Порівняльна
характеристика   діяльності   мирових   суддів  Російської  Федерації  та
прискорених  судів  Японії.   Порівняльна  характеристика  організації  та
діяльності  апеляційних  судів  України  та  Франції.  Порівняльна
характеристика  правового  статусу  суддів  присяжних  України  та  Великої
Британії.  Порівняльна  характеристика  судів  нижчої  ланки  України  та
Російської Федерації. Порівняльна характеристика суду присяжних Італії та
Іспанії.  Правовий  статус  суддів  Великої  Британії.  Правовий  статус  суддів



Індії.  Правовий  статус  суддів  присяжних України.  Правовий  статус  суддів
Російської Федерації. Правовий статус суддів спеціалізованих судів України.
Правовий статус суддів США. Правовий статус суддів і вимоги до кандидатів
у  судді  України.  Правовий  статус  суддів  Франції.  Правовий  статус  суддів
Японії.  Провадження  цивільного  судочинства  судами  України.  Система
загальних судів (магістратура) у Франції. Система судів загальної юрисдикції
України.  Система  судів  загальної  юрисдикції  Російської  Федерації.  Суди  з
кримінальних справ у Великій Британії. Суди з цивільних справ у Великій
Британії. Суди штатів США. Федеральна система судів у США. Федеральні
та  федерально-земельні  ланки  судової  системи  загальної  юрисдикції  у
Німеччині (спільне та особливості). Характеристика діяльності судів вищого
рівня  в  Японії.  Характеристика  судової  системи  України.  Характеристика
судів графств Великої Британії. Повноваження магістратських судів Великої
Британії.  Повноваження  Високого  Суду  Великої  Британії.  Структура
Високого  Суду  Великої  Британії.  Повноваження  відділень  Високого  Суду.
Апеляційний  суд  Великої  Британії.  Повноваження  суду  коронера.  Суди
панчаятів  в  Індії.  Суди  мунсифів  в  Індії.  Повноваження  лицарських  і
церковних судів у Великій Британії. Вирішення японськими судами сімейних
спорів. Повноваження трибуналів малої інстанції у Франції.

ПВ 4.  ПАТЕНТНЕ ПРАВО
Мета: засвоєння студентами певного обсягу знань з правової охорони

прав  на  винаходи,  корисні  моделі  та  промислові  зразки,  та  застосувати
здобутті навички на практиці.

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, Цивільного кодексу України та
інших  кодифікованих  актів,  законів  та  підзаконних  нормативних  актів,
методичні та навчальні теоретичні розробки в даній сфері. 

Змістовні модулі: Національна і міжнародна системи законодавства у
сфері  патентного  права.  Структура  державної  системи  правової  охорони.
Методологічні  основи  створення  об’єктів  прав  промислової  власності.
Патентна інформація та документація. Охорона і захист прав на винаходи і
корисні  моделі.  Оформлення винаходу (корисної  моделі).  Охорона і  захист
прав на промислові зразки. 

ПВ 5. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ:
Мета:  поглиблене  вивчення  студентами  правового змісту суспільних

відносин, пов’язаних із розміщенням та обігом цінних паперів, як складової
частини предмета правового регулювання цивільного та фінансового права,
детальне ознайомлення студентів з базовими нормативно-правовими актами,
що регулюють правовідносини у сфері фондового ринку.



Завдання:  засвоєння  студентами  фундаментальних   теоретико-
методологічних  положень  правового  регулювання  фондового  ринку,  норм
законодавства,  що  регламентують  функціонування  ринку  цінних  паперів,
набуття вмінь та  навичок щодо застосування  здобутих знань у практичній
господарській діяльності.

Предмет: договірні  відносини  між  незалежними  сторонами,  що
виникають у зв'язку з інвестуванням (відносини між інвесторами того самого
об'єкта, відносини між інвестором і реципієнтом інвестиції)

Змістовні  модулі:  Загальна  частина  «Нормативно-правові  основи
ринку цінних паперів». Правові засади функціонування ринку цінних паперів.
Суб’єкти  ринку  цінних  паперів.  Правова  характеристика  цінних  паперів.
Особлива  частина  «Інфраструктура  ринку  цінних  паперів».  Правове
забезпечення  первинного  ринку  цінних  паперів.  Праове  забезпечення
первинного  ринку  цінних  паперів.  Особливості  правового  регулювання
вексельного обігу. Правовий механізм контролю за ринком цінних паперів.

ПВ 6. МІЖНАРОДНЕ КОМЕРЦІЙНЕ ПРАВО
Мета:  ознайомлення  студентів  із  особливостями  міжнародного

комерційного права як частини міжнародного приватного права; формування
вміння  студентів  здійснювати  аналіз  універсальних  та  регіональних
міжнародно-правових актів в області регулювання міжнародних торговельних
відносин;  сприяння  формуванню  вміння  студентів  здійснювати  аналіз
національного законодавства в сфері регулювання міжнародної комерційної
діяльності; набуття умінь застосовувати набуті знання на практиці.

Завдання: дослідження сучасних тенденцій регулювання міжнародних
торговельних  відносин;  вивчення  особливостей  джерел  правового
регулювання міжнародних торговельних відносин;  на  національному та  на
міжнародному рівнях; вивчення  специфіки правового регулювання окремих
видів  міжнародних торговельних відносин;  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  міжнародних
торговельних відносин, а також основи правового регулювання їх окремих
видів.

Змістові  модулі: міжнародні  торговельні  відносини  як  предмет
правового регулювання; система норм, що регулюють міжнародні торговельні
відносини; поняття міжнародного комерційного права та його особливості;
методи правового міжнародних торговельних відносин; публічний порядок в
сфері  правового  регулювання  міжнародних  торговельних  відносин;
національний  рівень  регулювання  міжнародних  торговельних  відносин;



міжнародний  рівень  регулювання  міжнародних  торговельних  відносин;
суб’єкти  міжнародного  комерційного  права;  міжнародні  організації  в  сфері
міжнародного  комерційного  права;  держава  як  суб’єкт  міжнародного
комерційного права; особовості  правового статусу окремих видів юридичних
осіб як суб’єктів міжнародного комерційного права;  загальна характеристика
правового регулювання укладання торговельних контрактів на міжнародному
рівні; особливості окремих видів міжнародних комерційних договорів.

ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТІВ

ПС  1.  ОРГАНІЗАЦІЯ  ПРАВОВОЇ  РОБОТИ  В  СФЕРІ
ГОСПОДАРЮВАННЯ 

Мета:Головною  метою  вивчення  дисципліни  «Організація  правової
роботи  у  сфері  господарювання»  для  підготовки  студентів  освітньо-
кваліфікаційного  рівня  «спеціаліст»  є  формування  у  студентів  системи
правових  знань,  основних  правових  інститутів  з  комерційного  права,
спираючись на вже одержані знання з основ правознавства, основ цивільного
права  та  інших  галузевих  та  міжгалузевих  правових  дисциплін.  Метою
вивчення цієї дисципліни є також засвоєння студентами основних принципів
та інститутів підприємницького права, особливостей правового регулювання
відносин  що  складаються  на  підприємствах  різних  форм  власності  між
суб'єктами господарювання та уповноваженою і зобов'язальною особами.

Завдання:
вироблення у студентів навичок роботи з нормативними документами,

уміння  розв'язувати  конкретні  правові  ситуації,  що  виникають  у
підприємницькій  діяльності  на  основі  національного  та  міжнародного
законодавства; 

здатність реалізовувати право в обраній сфері діяльності, усвідомлювати
відповідальність при здійсненні юридично значущих дій;

розкриття правових категорій  та  конструкцій підприємницького права,
сучасних  проблем,  основних  тенденцій  його  розвитку  і  застосування  є
головним напрямком у викладанні даної дисципліни; 

вивчення  зазначеної  дисципліни,  крім  зазначеного  вище,  передбачає
вміння майбутніх фахівців на практиці застосовувати набуті знання, вміння та
навички,  що  може  бути  досягнуто  шляхом  збалансованої  методики
поєднавши  в  собі  вивчення  теоретичних  аспектів  права  та  їх  практичне
застосування на семінарських заняттях за допомогою вирішення конкретних
ситуацій з урахуванням практики господарських та загальних судів України,
тестів, контрольних питань та усних опитуваній студентів.

Предмет: правове регулювання господарської діяльності.
Змістові модулі: Загальна частина. Основи організації правової роботи у

сфері господарювання, Особлива частина. Правове забезпечення організації 
правової роботи у сфері господарювання.



ПС 2. ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО
Мета:  ознайомлення  студентів  із  особливостями  правових  аспектів

регулювання  транспортних  правовідносин;  ознайомлення  зі  специфікою
транспортного  права;  формування  вміння  студентів  здійснювати  аналіз
універсальних  та  регіональних  міжнародно-правових  актів  в  області
регулювання  транспортних  правовідносин;  сприяння  формуванню  вміння
студентів  здійснювати  аналіз  національного  законодавства  в  сфері
регулювання  транспортних  правовідносин;  набуття  умінь  застосовувати
набуті знання на практиці.

Завдання:  дослідження сучасних тенденцій регулювання транспортної
сфери; вивчення системи органів, які займаються регулюванням транспортної
сфери; вивчення принципів та методів правового регулювання транспортної
сфери  на  національному  та  міжнародному  рівнях;  вивчення  особливостей
правового  регулювання  окремих  видів  транспортних  правовідносин;
ознайомлення із студентів системою міжнародних нормативних актів щодо
регулювання окремих видів транспортних перевезень; 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 транспортної сфери,
а  також  основи  правового  регулювання  окремих  видів  транспортних
перевезень на національному та міжнародному рівнях.

Змістові  модулі: транспорт  та  транспортна  система  як  предмет
правового  регулювання;  система  норм,  що  регулюють  транспортну  сферу;
специфіка  окремих  видів  транспортних  перевезень  як  об’єкту  правового
регулювання;  поняття  транспортного  права;  поняття  перевезення;  методи
правового  регулювання  транспортних  відносин;  загальна  характеристика
суб’єктів  транспортного  права;  принципи  транспортного  права;  система
органів  державного  регулювання  транспортної  сфери; джерела  правового
регулювання транспортних правовідносин; поняття автомобільних перевезень;
загальна  характеристика  суб’єктів  автотранспортних  правовідносин;
нормативно-правова база  України та  міжнародні  акти в  сфері  регулювання
автоперевезень;  поняття  залізничних  перевезень;  загальна  характеристика
суб’єктів  правовідносин  на  залізничному  транспорті;  нормативно-правова
база України та міжнародні акти в сфері регулювання залізничних перевезень;
поняття  авіаперевезень;  загальна  характеристика  суб’єктів  правовідносин  в
сфері авіаперевезень; нормативно-правова база України та міжнародні акти в
сфері  регулювання  авіаперевезень;  поняття  водних  перевезень;  загальна
характеристика  суб’єктів  правовідносин  в  сфері  морського  транспорту;
нормативно-правова база  України та  міжнародні  акти в  сфері  регулювання
морських перевезень.



ПС  3.  ПРАВОВЕ  РЕГУЛЮВАННЯ  ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ

Мета:  головною метою вивчення  дисципліни  «Правове  регулювання
підприємницької  діяльності»  для  підготовки  студентів  є  формування  у
студентів  системи  правових  знань,  основних  правових  інститутів  з
комерційного  права,  спираючись  на  вже  одержані  знання  з  основ
правознавства, основ цивільного права та інших галузевих та міжгалузевих
правових дисциплін. 

Метою  вивчення  цієї  дисципліни  є  також  засвоєння  студентами
основних принципів та  інститутів правового регулювання підприємницької
діяльності, особливостей правового регулювання відносин що складаються у
ринкової економіці між уповноваженою і зобов'язальною особами. 

Завданнями є:
- вироблення у студентів навичок роботи з нормативними документами,

уміння  розв'язувати  конкретні  правові  ситуації,  що  виникають  у
підприємницькій діяльності на основі національного та міжнародного
законодавства; 

- здатність  реалізовувати  право  в  обраній  сфері  діяльності,
усвідомлювати  відповідальність  при  здійсненні  юридично  значущих
дій; 

- розкриття  правових  категорій  та  конструкцій  правого  регулювання
підприємницької  діяльності,  сучасних   проблем,  основних  тенденцій
його розвитку і застосування є головним напрямком у викладанні даної
дисципліни., крім зазначеного вище, вивчення дисципліни передбачає
вміння майбутніх фахівців на практиці застосовувати набуті  знання ,
вміння  та  навички,  що  може  бути  досягнуто  шляхом  збалансованої
методики поєднавши в собі вивчення теоретичних аспектів права та їх
практичне  застосування  на  семінарських  заняттях  за  допомогою
вирішення  конкретних  ситуацій  з  урахуванням   практики
господарських та загальних судів України , тестів, контрольних питань
та усних опитуваній студентів.
Предмет: правове регулювання підприємницької діяльності
Змістові модулі: Загальні засади здійснення підприємницької 

діяльності. Державне регулювання підприємницької діяльності

ПС 4. ЗАКОНОДАСТВО ПРО БАНКРУТСТВО:
Мета: опанувати систему правових знань, що забезпечує функціонування

цього правового інституту, спираючись на одержані  знання з господарського
права, інших галузевих і міжгалузевих дисциплін. 

Завдання: ознайомити майбутніх фахівців із механізмом реалізації норм
законодавства  України  про  банкрутство,  сприяти  усвідомленню
відповідальності при здійсненні юридичне значущих дій.



Предмет:  сукупність нормативно-правових актів, норм які регулюють
відносини, що виникають в процесі економічної діяльності.

Змістовні  модулі:  Теоретичні  основи  поняття  банкрутства  та  його
правове  регулювання.  Загальна  характеристика  інституту  банкрутства.
Учасники справи про банкрутство. Практичні аспекти здійснення процедури
банкрутства в законодавстві України. Провадження у справах про банкрутство.
Ліквідаційна процедура як засіб задоволення вимог кредиторів. Мирова угода в
процесі  неплатоспроможності.  Особливості  банкрутства  окремих  категорій
суб’єктів підприємницької діяльності.



ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ

Державна  атестація  випускників  здійснюється  Державною
екзаменаційною комісією.

Міжрегіональна Академія управління персоналом встановила наступну
структуру  державної  атестації  випускників:  комплексний  екзамен  з
наступних дисциплін: історія вчень про державу і право, актуальні проблеми
трудового права, правове регулювання підприємницької діяльності, охорони
праці.

Присвоєння  кваліфікації  «юрист»  випускника  здійснює  Державна
екзаменаційна комісія. 
Кваліфікація  визначається  освітньо-кваліфікаційним  рівнем  спеціаліст  зі
спеціальності  7.03040101  «Правознавство»  з  напряму  підготовки  0304
«Право».


	ПС 3. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
	Мета: головною метою вивчення дисципліни «Правове регулювання підприємницької діяльності» для підготовки студентів є формування у студентів системи правових знань, основних правових інститутів з комерційного права, спираючись на вже одержані знання з основ правознавства, основ цивільного права та інших галузевих та міжгалузевих правових дисциплін.
	Метою вивчення цієї дисципліни є також засвоєння студентами основних принципів та інститутів правового регулювання підприємницької діяльності, особливостей правового регулювання відносин що складаються у ринкової економіці між уповноваженою і зобов'язальною особами.
	Завданнями є:
	вироблення у студентів навичок роботи з нормативними документами, уміння розв'язувати конкретні правові ситуації, що виникають у підприємницькій діяльності на основі національного та міжнародного законодавства;
	здатність реалізовувати право в обраній сфері діяльності, усвідомлювати відповідальність при здійсненні юридично значущих дій;
	розкриття правових категорій та конструкцій правого регулювання підприємницької діяльності, сучасних проблем, основних тенденцій його розвитку і застосування є головним напрямком у викладанні даної дисципліни., крім зазначеного вище, вивчення дисципліни передбачає вміння майбутніх фахівців на практиці застосовувати набуті знання , вміння та навички, що може бути досягнуто шляхом збалансованої методики поєднавши в собі вивчення теоретичних аспектів права та їх практичне застосування на семінарських заняттях за допомогою вирішення конкретних ситуацій з урахуванням практики господарських та загальних судів України , тестів, контрольних питань та усних опитуваній студентів.

