ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
Тип дисципліни
Вибіркова
Цикл
Перший (бакалаврський)
Мова викладання
Українська
Семестр
Кількість встановлених кредитів ЄКТС
4,0
Форми навчання, для яких викладається дисципліна
Денна
Результати навчання: Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен
демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових інститутів і
норм фундаментальних галузей права, використовувати різноманітні інформаційні джерела для
повного та всебічного встановлення певних обставин, пояснювати природу та зміст основних
правових явищ і процесів, складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно
збирати матеріали за визначеними джерелами, готувати проекти необхідних актів застосування
права відповідно до правового висновку зробленого у різних правових ситуаціях, надавати
консультації щодо можливих способів захисту прав і інтересів клієнтів у різних правових
ситуаціях.
Зміст навчальної дисципліни: Предмет, метод, система та принципи екологічного права. Джерела
екологічного права. Правові основи управління природокористуванням та охороною довкілля (екологічне
управління). Екологічні права та обов’язки громадян. Правове регулювання поводження з відходами.
Правові засади економічного механізму природокористування та охорони навколишнього природного
середовища. Право власності на природні ресурси та комплекси. Загальні положення права
природокористування. Особливості юридичної відповідальності за екологічні правопорушення. Вирішення
спорів. Особливості правового регулювання використання земель. Особливості правового регулювання
використання вод. Особливості правового регулювання використання надр. Особливості правового
регулювання використання рослинного світу. Особливості правового регулювання використання тваринного
світу. Правова охорона атмосферного повітря. Правове забезпечення формування і функціонування
екологічної мережі України. Правовий режим санітарно-захисних зон, курортних, лікувально-оздоровчих,
рекреаційних територій та курортів. Правовий режим об’єктів природно-заповідного фонду.

Запланована навчальна діяльність: лекцій 34 год., практичні заняття 17 год., самостійна робота
69 год., разом 120 год.
Форми (методи) навчання: лекції (з використанням методів проблемного навчання і візуалізації);
практичні заняття (розв’язання ситуаційних вправ, дискусії), самостійна робота (індивідуальні
завдання).
Форми оцінювання результатів навчання: усне та письмове опитування, тестування, захист
індивідуальних завдань.
Вид семестрового контролю: залік.
Навчальні ресурси:
1. Дмитренко, І. А. Екологічне право України [Текст] : підручник / І. А. Дмитренко ; Мін-во
внутрішніх справ України. – К. : Юрінком, 2001. – 352 с.
2. Екологічне право : Особлива частина : підручник для студ. юрид. вузів і фак. : повний
академічний курс [Текст] / [В. І. Андрейцев,
Г. І. Балюк, А. Г. Бобкова] ; за ред. В. І. Андрейцева. – К. : Істина, 2001. – 544 с.
3. Екологічне право України. Академічний курс [Текст] : підручник / за заг. Ред. Ю. С.
Шемшученка. – К. : Юридична думка. – 2005. – 848 c.
4. Екологічне право України [Текст] : підручник / Мін-во освіти і науки України, Нац. Юр.
Академія України ім. Я. Мудрого ; ред. А. П. Гетьман. – Харків : Право, 2005. – 384 с.
5. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу: https://msn.khnu.km.ua.
6.
Електронна
бібліотека
університету.
Доступ
до
ресурсу:
http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php.
Викладач: старший викладач Даценко О.Ф.

ПРАВО ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Тип дисципліни
Цикл
Мова викладання
Семестр
Кількість встановлених кредитів ЄКТС
Форми навчання, для яких викладається дисципліна

Вибіркова
Перший (бакалаврський)
Українська
4,0
Денна

Результати навчання: Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен знати
самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна допомога, і діяти відповідно до
отриманих рекомендацій, використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та
всебічного встановлення певних обставин, демонструвати необхідні знання та розуміння сутності
та змісту основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей права, надавати
консультації щодо можливих способів захисту прав і інтересів клієнтів у різних правових
ситуаціях, самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна допомога, і діяти
відповідно до отриманих рекомендацій.
Зміст навчальної дисципліни: Предмет, структура, завдання права екологічної безпеки.
Методологічні засади загальної безпеки. Складові екологічної безпеки. Контроль, оцінка, прогноз
стану довкілля. Моніторинг стану довкілля в Україні. Забруднювачі довкілля, їх класифікація та
система контролю стану довкілля. Основні чинники антропогенного навантаження на довкілля
Антропогенне забруднення. Реакція довкілля на антропогенний вплив. Оцінка ризику. Стратегія
управління екологічною безпекою. Законодавче забезпечення екологічної безпеки. Міжнародне
право та політика в сфері екологічної безпеки. Екологічне законодавство та реалізація державної
екологічної політики в Україні. Еколого-безпечний розвиток.
Запланована навчальна діяльність: лекцій 17 год., практичні заняття 34 год., самостійна робота
69 год., разом 120 год.
Форми (методи) навчання: лекції (з використанням методів проблемного навчання і візуалізації);
практичні заняття (розв’язання ситуаційних вправ, дискусії), самостійна робота (індивідуальні
завдання).
Форми оцінювання результатів навчання: усне та письмове опитування, тестування, захист
індивідуальних завдань.
Вид семестрового контролю: залік.
Навчальні ресурси:
1. Буравльов Є. П. Основи сучасної екологічної безпеки. — К., 2000. — 236 с.
2. Буравльов Є. П. Безпека навколишнього середовища. — К., 2004. — 320 с.
3. Малишко М. І. Основи екологічного права України. — К.: МАУП, 1999. — 52 с.
4. Дробноход М. І., Вольвач Ф. В., Дрюканов В. Г. та ін. Стійкий екологічно безпечний розвиток і
Україна: Навч. посіб. — К., 2002. — 104 с.
5. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу: https://msn.khnu.km.ua.
6.
Електронна
бібліотека
університету.
Доступ
до
ресурсу:
http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php.
Викладач: старший викладач Даценко О.Ф.

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
Тип дисципліни
Цикл
Мова викладання
Семестр
Кількість встановлених кредитів ЄКТС
Форми навчання, для яких викладається дисципліна

Вибіркова
Перший (бакалаврський)
Українська
4,0
Денна/заочна

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен:
демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових інститутів і
норм фундаментальних галузей права; застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях,
виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки; самостійно
визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна допомога, і діяти відповідно до отриманих
рекомендацій, готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового
висновку зробленого у різних правових ситуаціях; надавати консультації щодо можливих способів
захисту прав і інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях.
Зміст навчальної дисципліни: Поняття адміністративного процесуального права. Норми
адміністративного процесуального права та адміністративні процесуальні правовідносини.
Суб’єкти адміністративного процесуального права. Зміст, ознаки та структура адміністративного
процесу. Провадження у сфері управління. Провадження за зверненнями громадян.
Адміністративна юстиція як інститут судового захисту. Принципи та організація
адміністративного судочинства. Учасники адміністративного судочинства. Провадження в
адміністративному суді першої інстанції. Особливості провадження в окремих категоріях
адміністративних справ. Адміністративно-деліктні провадження.
Запланована навчальна діяльність: лекції – 17 год., практичні заняття – 34 год., самостійна робота –
69 год.; разом – 120 год.
Форми (методи) навчання: лекції (з використанням методів проблемного навчання і візуалізації);
усне опитування, тестування, контрольна робота, самостійна робота (індивідуальні завдання).
Форми оцінювання результатів навчання: захист результатів виконання індивідуальних
завдань; письмове опитування (тестування).
Вид семестрового контрою: залік
Навчальні ресурси:
1. Адміністративне процесуальне право: Навч. посібник / кол. авт. ; за заг. ред. Т.П. Мінки. –
Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. – 320 с.
2. Демський Е.Ф. Адміністративне процесуальне право України : навч. посіб. / Е.Ф.
Демський. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 496 с.
3. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. (в редакції від
03.10.2017 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15
4. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. (зі змінами і
доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
5. Кузьменко О. В. Курс адміністративного процесу: навч. посіб. / О. В. Кузьменко; Нац.
акад. внутр. справ України. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – 208 с.
6. Миколенко О. І. Адміністративний процес та адміністративна відповідальність в Україні :
навч. посіб. / О. І. Миколенко. – Х. : Одіссей, 2010. – 368 с.
7. Мінка Т.П., Алфьоров С.М., Миронюк Р.В. Адміністративне процесуальне право.
Навчальний посібник для ВНЗ (рекомендовано МОН України). – К., 2013. – 352 с.
8. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу: https://msn.khnu.km.ua.
9. Електронна
бібліотека
університету.
Доступ
до
ресурсу:
http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php.
Викладач: кандидат юридичних наук, доцент Когут О.В.

АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО УКРАЇНИ
Тип дисципліни
Цикл
Мова викладання
Семестр
Кількість встановлених кредитів ЄКТС
Форми навчання, для яких викладається дисципліна

Вибіркова
Перший (бакалаврський)
Українська
4,0
Денна/заочна

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: давати
короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з достатньою обґрунтованістю;
визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь невідомих умов та обставин,
демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових інститутів і
норм фундаментальних галузей права; застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях,
виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки; готувати
проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового висновку зробленого у
різних правових ситуаціях; надавати консультації щодо можливих способів захисту прав і
інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях.
Зміст навчальної дисципліни: Адміністративна юстиція як інститут судового захисту. Принципи
адміністративного судочинства. Організація адміністративного судочинства. Учасники
адміністративного судочинства. Докази та доказування. Провадження в адміністративному суді
першої інстанції. Розгляд справ за правилами спрощеного позовного провадження. Особливості
позовного провадження в окремих категоріях адміністративних справ. Перегляд судових рішень.
Процесуальні питання, пов'язані з виконанням судових рішень в адміністративних справах. Заходи
процесуального примусу. Відновлення втраченого судового провадження в адміністративній
справі.
Запланована навчальна діяльність: лекції – 17 год., практичні заняття – 34 год., самостійна робота –
69 год.; разом – 120 год.
Форми (методи) навчання: лекції (з використанням методів проблемного навчання і візуалізації);
усне опитування, тестування, контрольна робота, самостійна робота (індивідуальні завдання).
Форми оцінювання результатів навчання: захист результатів виконання індивідуальних
завдань; письмове опитування (тестування).
Вид семестрового контрою: залік
Навчальні ресурси:
1. Адміністративне процесуальне право: Навч. посібник / кол. авт. ; за заг. ред. Т.П. Мінки. –
Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. – 320 с.
2. Адміністративне судочинство України : підручник / [О.М. Пасенюк (кер. авт. кол.), О.Н.
Панченко, В.Б. Авер’янов та ін.] ; за заг. ред. О.М. Пасенюка. – К. : Юрінком Інтер, 2009. –
672 с.
3. Бевзенко В. М. Участь в адміністративному судочинстві України суб'єктів владних
повноважень: правові засади, підстави та форми / В. М. Бевзенко. – К. : Прецедент, 2010. –
475 с.
4. Ківалов С.В., Картузова І.О., Осадчий А.Ю. Курс адміністративного процесуального права
України. – Одеса : Фенікс, 2014. – 342 с.
5. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. (в редакції від
03.10.2017 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15
6. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу: https://msn.khnu.km.ua.
7. Електронна
бібліотека
університету.
Доступ
до
ресурсу:
http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php.
Викладач: кандидат юридичних наук, доцент Когут О.В.
Соціологія права
Тип дисципліни

Вибіркова

Цикл
Мова викладання
Семестр
Кількість встановлених кредитів ЄКТС
Форми навчання, для яких викладається дисципліна

Перший (бакалаврський)
Українська
4,0
Денна/заочна

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: володіти
умінням з’ясувати сутність, особливості та еволюцію розвитку держави, її правової системи,
протиріччя і способи їх вирішення в ході складного соціального розвитку, реалізовувати на
практиці основні положення її теоретичних положень по формуванню духовного потенціалу
нашого суспільства, створення обґрунтованої та оптимальної правової системи України.
Зміст навчальної дисципліни: Соціологія права як наука. Особливості методології та методики
соціологічних досліджень у соціології права. Виникнення та розвиток соціології права.
Протосоціологія. Юридичний позитивізм. Сучасні теорії соціології права. Право як соціальне
явище. Соціальна дія права. Право у системі суспільних регуляторів. Соціальна цінність та
соціальні функції права. Соціологічні теорії походження права. Право у соціальній структурі
суспільства. Співвідношення соціальної структури суспільства та державно-правової системи.
Соціологія юридичної організації. Правова соціалізація особи. Поняття загальної та правової
соціалізації. Правова культура, правовий нігілізм та правовий ідеалізм. Правова культура юриста.
Правосвідомість. Взаємодія правосвідомості і права. Правова поведінка особи. Поняття та види
правової поведінки. Поняття, структура та види правопорушень. Правотворчість. Законотворчість
як основний вид правотворчості. Соціологія законодавчої діяльності та правозастосування.
Загальні положення соціології законодавчої діяльності. Правова конфліктологія.
Запланована навчальна діяльність: лекції - 17 год., практичні заняття - 34 год., самостійна
робота - 69 год., разом - 120 год.
Форми (методи) навчання: лекції (з використанням методів проблемного навчання і візуалізації);
усне опитування, тестування, контрольна робота, самостійна робота (індивідуальні завдання).
Форми оцінювання результатів навчання: захист результатів виконання індивідуальних
завдань; письмове опитування (тестування).
Вид семестрового контролю: залік.
Навчальні ресурси:
1. Воднік В. Д., Золотарьова Ю. І., Клімова Г. П., Осипова Н. П., Сердюк О. В. Соціологія
права: навч. посібник / Н.П. Осипова (ред.). — Х. : Право, 2007. — 234c.
2. Настасяк І. Соціологія права: навч. посіб. / Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. — Л. :
ПАІС, 2008. — 196с.
3. Панов М. Соціологія права: Підручник для студ. юрид. спец. / Національна юридична
академія України ім. Ярослава Мудрого / Наталя Пилипівна Осипова (ред.). — К. :
Видавничий Дім "Ін Юре", 2003. — 276с.
4. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу: https://msn.khnu.km.ua.
5. Модуль
для
дистанційного
навчання.
Доступ
до
ресурсу:
http://dn.khnu.km.ua/dn/k_list.aspx?bk=Т.
6. Електронна
бібліотека
університету.
Доступ
до
ресурсу:
http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php.
Викладач: канд. юр. наук, доцент Кравчук С.Й.

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО
Тип дисципліни
Цикл
Мова викладання
Семестр
Кількість встановлених кредитів ЄКТС
Форми навчання, для яких викладається дисципліна

Вибіркова
Перший (бакалаврський)
Українська
4,0
Денна

Результати навчання: Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен
демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових інститутів і
норм фундаментальних галузей права, застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях,
виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки, готувати
проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового висновку зробленого у
різних правових ситуаціях, надавати консультації щодо можливих способів захисту прав і
інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях.
Зміст навчальної дисципліни: Поняття, предмет, система земельного права України. Земельні
правовідносини. Право власності на землю. Право землекористування. Право земельного
сервітуту. Добросусідство. Землеустрій. Державний земельний кадастр. Правова охорона земель
Україні. Порядок вирішення земельних спорів. Правове регулювання плати за землю. Юридична
відповідальність за порушення земельного законодавства. Правовий режим земель
сільськогосподарського призначення та земель громадської та житлової забудови. Правовий
режим земель природо-заповідного фонду, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного
призначення. Правовий режим земель водного фонду та земель лісогосподарського призначення.
Правовий режим земель промисловості, транспорту, зв’язку, оборони ті іншого призначення.
Запланована навчальна діяльність: лекцій 34 год., практичні заняття 17 год., самостійна робота
69 год., разом 120 год.
Форми (методи) навчання: лекції (з використанням методів проблемного навчання і візуалізації);
практичні заняття (розв’язання ситуаційних вправ, дискусії), самостійна робота (індивідуальні
завдання).
Форми оцінювання результатів навчання: усне та письмове опитування, тестування, захист
індивідуальних завдань.
Вид семестрового контролю: залік.
Навчальні ресурси:
1. Земельне право: Академічний курс: Підручник// Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького;
Київ, університет права / За ред. В.І.Семчика, П.Ф.Кулинича. - К., Ін-ЮРЕ, 2007. – 424с.
2. Земельне право України. Підручник / За ред. О.О. Погрібного та І.І. Каракаша. – Вид. 2
перероб. і доп. – К., Істина, 2009. – 496 с.
1. Мірошниченко А.М. Земельне право України: Підручник. – К.: КНТ; ЦУЛ, 2010 – 712 с.
2. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України/ Кол.авт..: Л.О. бондар, А.П.
Гетьман, В.Г. Гончаренко та ін.; За заг. Ред.. В.В. медведчука. – К.: Хрінком Інтер, 2004. – 656 с.
5. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу: https://msn.khnu.km.ua.
6.
Електронна
бібліотека
університету.
Доступ
до
ресурсу:
http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php.
Викладач: старший викладач Даценко О.Ф.

МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
Тип дисципліни
Цикл
Мова навчання
Семестр
Кредити ЄКТС
Форми навчання, для яких викладається
дисципліна

Вибіркова
Перший (бакалаврський)
Українська
4,0
денна/заочна

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен:
пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням професійного та суспільного
контексту, працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань групи, оцінювати
недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему.
Зміст навчальної дисципліни: Муніципальне право як галузь права, наука і навчальна
дисципліна. Основні теорії походження місцевого самоврядування. Конституційно-правова
регламентація місцевого самоврядування в Україні. Територіальна громада – первинний суб’єкт
місцевого самоврядування. Правовий статус місцевих рад. Правовий статус сільських, селищних,
міських голів. Правовий статус виконавчих органів місцевого самоврядування. Правове
регулювання служби в органах місцевого самоврядування. Органи самоорганізації населення.
Матеріально-фінансова основа місцевого самоврядування. Місцеве самоврядування і державна
влада.
Запланована навчальна діяльність: лекції - 17 год., практичні заняття – 34 год., самостійна робота –
69 год.; разом - 120 год.
Форми (методи) навчання: лекції (з використанням методів проблемного навчання і візуалізації);
усне опитування, тестування, контрольна робота, самостійна робота (індивідуальні завдання).
Форми оцінювання результатів навчання: захист результатів виконання індивідуальних завдань;
письмове опитування (тестування).
Вид семестрового контрою: залік
Навчальні ресурси:
1. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР із змінами// Відомості Верховної Ради
України. – 1996. - № 30. – Ст. 141.
2. Кравченко В.В., Пітцик М.В. Муніципальне право України. Навчальний посібник/ В.В.
Кравченко, М.В. Пітцик. – К.: Атіка, 2003. – 672 с.
3. Муніципальне право України. Підручник. / [За ред. В.Ф.Погорілка, О.Ф.Фрицького]. – К.:
―Юрінком Інтер‖, 2006. – 350 с.
4. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 N280/97-ВР //
Відомості Верховної Ради України. - 1997. - N24. - Ст.170.
5. Про службу в органах місцевого самоврядування // Відомості Верховної Ради України. –
2001. - №33. – Ст.175.
6. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу: https://msn.khnu.km.ua.
7. Модуль для дистанційного навчання. Доступ до ресурсу: http://dn.khnu.km.ua/dn/k_list.aspx?bk=Т.
8. Електронна
бібліотека
університету.
Доступ
до
ресурсу:
http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php.
Викладач: канд. юр. наук Присяжнюк М.П.

Страхове право України

Тип дисципліни
Цикл
Мова викладання
Рік навчання
Семестр
Кількість встановлених кредитів ЄКТС
Форми навчання, для яких викладається дисципліна

Вибіркова
Перший (бакалаврський)
Українська

4,0
Денна/заочна

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: володіти
сучасним уявленням про послуги, що їх пропонують страхові компанії фізичним і юридичним
особам в умовах ринкових відносин, уміти використовувати набуті знання в різних ситуаціях,
володіти системою знань щодо змісту та організації роботи страховиків із забезпечення потреб
юридичних та фізичних осіб у страхових послугах у сфері загального страхування і у сфері
страхування життя.
Зміст дисципліни. Поняття страхування. Основні страхові терміни. Поняття, предмет та метод
страхового права. Функції та принципи страхового права. Джерела страхового права. Поняття
страхових правовідносин. Учасники страхових правовідносин: страхові компанії, об’єднання
страховиків, товариства взаємного страхування, страхувальник, застрахований, вигодо набувач,
страхові посередники. Поняття, предмет та ознаки договору страхування. Істотні умови договору
страхування. Правила страхування. Порядок укладення та припинення дії договору страхування.
Права та обов’язки сторін договору страхування. Порядок і умови здійснення страхових виплат та
страхового відшкодування. Договір перестрахування. Класифікація видів страхування.
Обов’язкове та добровільне страхування. Засоби державного регулювання страхової діяльності.
Правові форми державного регулювання страхової діяльності. Компетенція органу державного
нагляду за страхової діяльністю.
Запланована навчальна діяльність: лекції - 17 год., практичні заняття -34 год., самостійна
робота - 69 год., разом - 120 год.
Форми (методи) навчання: лекції (з використанням методів проблемного навчання і візуалізації);
усне опитування, тестування, контрольна робота, самостійна робота (індивідуальні завдання).
Форми оцінювання результатів навчання: захист результатів виконання індивідуальних
завдань; письмове опитування (тестування).
Вид семестрового контролю: залік.
Навчальні ресурси:
1. Базилевич В.Д. Страхова справа. – К.:Знання, 2008. – 351с.
2. Белых В.С., Кривошеев И.В. Страховое право. – М.: НОРМА, 2002. – 224с.
3. Кінащук Л.П. Страхове право: підручник. – К.:Атика, 2007. – 256с.
4. Страхування: практикум: навч.посіб./за ред..В.Д.Базилевича. – К.:Знання, 2011. – 607с.
5. Модульне середовище для навчання MOODLE.Доступ до ресурсу: https://msn.khnu.km.ua.
6. Електронна
бібліотека
університету.
Доступ
до
ресурсу:
http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php.
Викладач: канд. юр. наук, доцент Лучковська С.І.

КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО
Тип дисципліни
Цикл
Мова викладання
Семестр
Кількість встановлених кредитів ЄКТС
Форми навчання, для яких викладається дисципліна

Вибіркова
Перший (бакалаврський)
Українська
4,0
Денна

Результати навчання: Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен знати
асоціювати себе як члена
громадянського суспільства, наукової спільноти, визначати
верховенство права, зокрема у професійній діяльності, розуміти і вміти користуватися власними
правами і свободами, виявляти повагу до прав і свобод інших осіб, зокрема, членів колективу;
демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових інститутів і
норм фундаментальних галузей права; пояснювати природу та зміст основних правових явищ і
процесів.
Зміст навчальної дисципліни: Поняття, завдання і система кримінально-виконавчого права та
кримінально–виконавчого законодавства України. Правовий статус засуджених. Органи та
установи, що виконують покарання. Нагляд і контроль за виконанням кримінальних покарань.
Виконання покарання у виді штрафу, позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину
або кваліфікаційного класу, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю. Виконання покарань, пов’язаних з обов’язковим залученням засуджених до праці без
умов ізоляції. Виконання покарань, що стосуються військовослужбовців. Виконання покарання у
виді конфіскації майна. Виконання покарань, пов’язаних з ізоляцією особи від суспільства.
Звільнення від відбування покарання. Нагляд за особами, звільненими від відбування покарання та
здійснення контролю за поведінкою таких осіб.
Запланована навчальна діяльність: лекцій 17 год., практичні заняття 34 год., самостійна робота
69 год., разом 120 год.
Форми (методи) навчання: лекції (з використанням методів проблемного навчання і візуалізації);
практичні заняття (розв’язання ситуаційних вправ, дискусії), самостійна робота (індивідуальні
завдання).
Форми оцінювання результатів навчання: усне та письмове опитування, тестування, захист
індивідуальних завдань.
Вид семестрового контролю: залік
Навчальні ресурси:
1. Кримінально-виконавче право України: Підручник /За ред. проф. Трубникова В.М. – Харків:
Право, 2001.
2. Кримінально-виконавче право України. Загальна та Особлива частини /За заг. Ред. проф.
О.М.Джужи. – Київ: Юрінком Інтер, 2002.
3. Кримінально-виконавче право: підручник / За ред. Голіни В. В. і Степанюка А. Х. –Х.: Право,
2011. -328с.
4. Збірник нормативно–правових актів з питань забезпечення діяльності кримінально–виконавчої
системи /Під заг. ред. В. Льовочкіна. У 2 томах. – Київ: МП ―Леся‖, 2002.
5. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу: https://msn.khnu.km.ua.
6.
Електронна
бібліотека
університету.
Доступ
до
ресурсу:
http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php.
Викладач: старший викладач Даценко О.Ф.
Міжнародне кримінальне право

Тип дисципліни
Цикл
Мова викладання
Семестр
Кількість встановлених кредитів ЄКТС
Форми навчання, для яких викладається дисципліна

Вибіркова
Перший (бакалаврський)
Українська
4,0
Денна/заочна/дистанційна

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: знати
сучасні пріоритети міжнародної кримінально–правової політики; володіти визначенням
міжнародного злочину та злочину міжнародного характеру, а також їх співвідношенням; знати
підстави відповідальності за міжнародні злочини та злочини міжнародного характеру,
класифікацію міжнародних злочинів та злочинів міжнародного характеру; володіти формами
реалізації міжнародного кримінального права.
Зміст навчальної дисципліни. Поняття, предмет, система та принципи міжнародного
кримінального права. Історія розвитку міжнародного кримінального права. Завдання, сутність та
методи міжнародного кримінального права. Вплив міжнародного кримінального права на
національне законодавство. Поняття і способи імплементації. Безпосереднє і опосередковане
застосування міжнародного кримінального права. Міжнародне кримінальне право і національні
інтереси України. Поняття та види джерел міжнародного кримінального права. Міжнародний
договір як основне джерело міжнародного кримінального права. Види міжнародних договорів. Дія
норм міжнародного кримінального права в часі та в просторі. Поняття та ознаки злочину в
міжнародному кримінальному праві. Поняття та особливості міжнародного злочину. Склад
злочину в міжнародному кримінальному праві. Особливості суб’єкта, об’єкта, суб’єктивних та
об’єктивних сторін складу міжнародного злочину. Відповідальність за готування до злочину та
замах на його вчинення. Особливості кваліфікації за міжнародні злочини. Співучасть держави у
вчиненні міжнародних злочинів. Характеристика обставин, що виключають відповідальність у
міжнародному кримінальному праві. Відповідальність та покарання у міжнародному
кримінальному праві. Злочини міжнародного характеру. Реалізація міжнародного кримінального
права. Міжнародні кримінальні суди.
Запланована навчальна діяльність: лекції - 17 год., практичні заняття - 34 год., самостійна
робота -69 год., разом - 120 год.
Форми (методи) навчання: лекції (з використанням методів проблемного навчання і візуалізації);
усне опитування, тестування, контрольна робота, самостійна робота (індивідуальні завдання).
Форми оцінювання результатів навчання: захист результатів виконання індивідуальних
завдань; письмове опитування (тестування).
Вид семестрового контролю: залік
Навчальні ресурси:
1. Арямов А.А. Преступления против мира и безопасности человечества: хрестоматийный
курс лекций / А.А.Арямов. – М.: Юрлитинформ, 2012. -472 с.
2. Базов В.П. Воєнні злочини: навч.посіб. / В.П.Базов. –К.: Юрінком Інтер 2008.- 336 с.
3. Житний О. О. Кримінальне право України в міжнародному вимірі (порівняльно-правовий
аналіз) : монографія / О. О. Житний. – Х. : Одіссей, 2013. – 376 с.
4. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу: https://msn.khnu.km.ua.
5. Модуль
для
дистанційного
навчання.
Доступ
до
ресурсу:
http://dn.khnu.km.ua/dn/k_list.aspx?bk=Т.
6. Електронна
бібліотека
університету.
Доступ
до
ресурсу:
http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php.
Викладач: канд. юр. наук, доцент Кравчук С.Й.

ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ
Тип дисципліни
Цикл
Мова навчання
Семестр
Кредити ЄКТС
Форми навчання, для яких викладається
дисципліна

Обов’язкова
Перший (бакалаврський)
Українська
4,0
денна/ заочна

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен:
визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь невідомих умов та обставин,
оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему, самостійно визначати ті
обставини, у з’ясуванні яких потрібна допомога, і діяти відповідно до отриманих рекомендацій,
володіти базовими навичками риторики, працювати в групі, формуючи власний внесок у
виконання завдань групи.
Запланована навчальна діяльність: лекції - 17 год., практичні заняття - 34 год., самостійна
робота - 86 год., разом - 120 год.
Форми (методи) навчання: лекції (з використанням методів проблемного навчання і візуалізації);
усне опитування, тестування, контрольна робота, самостійна робота (індивідуальні завдання).
Форми оцінювання результатів навчання: захист результатів виконання індивідуальних
завдань; письмове опитування (тестування).
Вид семестрового контролю: залік.
Навчальні ресурси:
1. Юридична психологія: навч. посіб. / О.Є. Самойлов, М.С. Корольчук, В.М. Корольчук, С.М.
Миронець, Г.М. Ржевський. – К. : Київ. нац. торг.- екон. ун - т, 2015. – 432 с.
2. Коновалова В. О., Шепітько В. Ю.Юридична психологія: Підручник . — 2-ге вид.,перероб. і
доп. — Х.: Право, 2008. — 240 с.
3. Кацавець Р. Юридична психологія: навчю посібник / Р. Кацавець. – К.: Алерта. -2017. – 110 с.
4. Модульне середовище для навчання MOODLE.Доступ до ресурсу: https://msn.khnu.km.ua.
5. Електронна
бібліотека
університету.
Доступ
до
ресурсу:
http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php.
Викладач: доктор психол. наук, професор Потапчук Є.М.

КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО
Тип дисципліни
Цикл
Мова навчання
Семестр
Кредити ЄКТС
Форми навчання, для яких викладається
дисципліна

Вибіркова
Перший (бакалаврський)
Українська
4,0
денна/ заочна

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен:
проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел, демонструвати необхідні знання
та розуміння сутності та змісту основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей
права, надавати консультації щодо можливих способів захисту прав і інтересів клієнтів у різних
правових ситуаціях.
Зміст навчальної дисципліни: Історія розвитку корпоративного права. Поняття корпоративного
права. Джерела корпоративного права. Суб’єкти корпоративного права. Господарські товариства.
Корпоративні права. Корпоративний контроль. Створення на припинення діяльності
господарських товариств. Правове регулювання корпоративних відносин в акціонерному
товаристві. Правове регулювання корпоративних відносин в товаристві з обмеженою і додатковою
відповідальністю. Правове регулювання корпоративних відносин в повному і командитному
товаристві.
Запланована навчальна діяльність; лекцій 17 год., практичні заняття 34 год., самостійна робота
86 год., разом 120 год.
Форми (методи) навчання: лекції (з використанням методів проблемного навчання і візуалізації);
усне опитування, контрольна робота, самостійна робота (індивідуальні завдання).
Форми оцінювання результатів навчання: захист результатів виконання індивідуальних завдань;
письмове опитування.
Вид семестрового контролю: залік.
Навчальні ресурси:
1. Вінник О. М., Щербина В. С. Акціонерне право : навч. посіб. / За ред. В. С. Щербини. – К. :
Атіка, 2000. – 544 с.
2. Корпоративне право України : підручник / В. В. Луць, В. А. Васильєва, О. Р. Кібенко,
І. В. Спасибо-Фатєєва [та ін.] ; за заг. ред. В. В. Луця. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 384 с.
3. Кравчук В. М. Корпоративне право. Науково-практичний коментар законодавства та
судової практики. – К. : Істина, 2005. – 720 с.
4. Луць В. В., Сивий Р. Б., Яворська О. С. Акціонерне право : навчальний посібник / За заг.
ред. В. В. Луця, О. Д. Крупчана. – К. : Концерн "Видавничий Дім "Ін Юре", 2004. – 256 с.
5. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу: https://msn.khnu.km.ua.
6. Електронна
бібліотека
університету.
Доступ
до
ресурсу:
http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php.
Викладач: кандидат юридичних наук Присяжнюк М.П.

Договірне право України
Тип дисципліни
Цикл
Мова навчання
Семестр
Кількість встановлених кредитів ЄКТС
Форми навчання, для яких в дисципліна

Вибіркова
Перший (бакалаврський)
Українська
4,0
Денна/заочна

Результати навчання: Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен:
орієнтуватися у системі нормативних актів України, що регулюють норми договірних
правовідносин; правильно їх застосовувати для регулювання конкретних договірних
правовідносин; знати права та обов'язки сторін у договірних правовідносинах; юридично вірно
кваліфікувати факти і обставини; володіти навичками правил роботи з джерелами договірного
права; аналізувати джерела договірного права; аналізувати правозастосовчу та правоохоронну
діяльності договірних та інших, безпосередньо пов'язаних з ними відносин; реалізацією норм
джерел договірного права.
Зміст навчальної дисципліни: Загально-теоретичні положення договірного права. Загальні
положення договору купівлі-продажу; особливості договору роздрібної купівлі-продажу. Договір
дарування; договір довічного утримання (догляду). Загальні положення договору найму (оренди).
Договори про виконання робіт. Загальні положення договорів про надання послуг. Страхування.
Договір доручення; договір комісії. Особливості договорів позики, кредиту, банківського вкладу,
банківського рахунку та факторингу.
Запланована навчальна діяльність лекцій 17 год., практичний занять 34 год., самостійної роботи 60
год.; разом 1200 год.
Методи викладання словесні (розповідь, бесіда, пояснення); практичні (дискусії, навчальні ігри,
case study (метод практичних ситуацій)); наочні (ілюстрування навчального матеріалу).
Форми та критерії оцінювання усне опитування, письмове
опитування (тестування),
самоконтроль. Критерії оцінювання наведені у робочій програмі дисципліни та MOODLE.
Вид семестрового контролю залік.
Навчальні ресурси:
1.
Погрібний С. О. Механізм та принципи регулювання договірних відносин у цивільному
праві України /С.О. Погрібний. – К.: Знання, 2009. – 304 с.
2.
Дзера О.В. Договірне право України. Загальна частина: навч. посіб. для студ. вищ. навч.
закл. / за ред. О.В.Дзери. - К.: Юрінком Інтер, 2008. - 896 с.
3.
Дзера О.В. Договірне право України. Особлива частина : навч. посіб. / за ред. О.В. Дзери. К.: Юрінком Інтер, 2009. - 1200 с.
4.
Модульне середовище для навчання MOODLE.
5.
Модуль дистанційного навчання.
Викладач: канд. юрид. наук, доцент Кравчук С.Й.

Податкове право України
Вибіркова
Перший (бакалаврський)
Українська

Тип дисципліни
Цикл
Мова викладання
Семестр
Кількість встановлених кредитів ЄКТС
Форми навчання, для яких викладається дисципліна

4,0
Денна/заочна

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен володіти
базовими теоретичними положеннями податкового законодавства, знати систему оподаткування;
основні та додаткові елементи правового механізму податку; види прямих та непрямих податків,
їх сутність, переваги та недоліки прямого оподаткування підприємницької діяльності;
характеристику правового механізму податку на доходи фізичних осіб (ПДФО); склад
податкового
правопорушення;
особливості
оподаткування
фізичних
осіб-суб’єктів
підприємницької діяльності і юридичних осіб в Україні та в країнах Європейського Союзу; вміти:
аналізувати положення податкового законодавства; виділяти юридичні аспекти податків;
визначати структуру та зміст податкових правовідносин; складати основні акти з питань
податкової діяльності; аналізувати наукову та статистичну інформацію, отриману під час
навчальних занять і самостійної підготовки, а також робити власні висновки та висувати
відповідні пропозиції щодо податкової діяльності; застосувати положення законодавства у сфері
податкової діяльності для вирішення конкретних правових ситуацій.
Зміст дисципліни. Предмет, метод, система та джерела податкового права. Податкові
правовідносини, їх особливості та види. Загальні засади встановлення та види податків і зборів в
Україні та в світі. Правовий механізм податку та його елементи. Податкова система України.
Пряме оподаткування у податковій системі України. Непрямі податки у податковій системі
України. Місцеві податки та збори у податковій системі України. Оподаткування доходів фізичних
осіб. Адміністрування податків, зборів, платежів. Відповідальність за податкові правопорушення.
Оскарження рішень податкових органів.
Запланована навчальна діяльність: лекції - 17 год., практичні заняття - 34 год., самостійна
робота - 69 год., разом - 120 год.
Форми (методи) навчання: лекції (з використанням методів проблемного навчання і візуалізації);
усне опитування, тестування, контрольна робота, самостійна робота (індивідуальні завдання).
Форми оцінювання результатів навчання: захист результатів виконання індивідуальних
завдань; письмове опитування (тестування).
Вид семестрового контролю: залік.
Навчальні ресурси:
1. Кучерявенко М. П. Податкове право України : академ. курс : підручник / М. П. Кучерявенко. – К. :
―Правова єдність‖, всеукраїнська асоціація видавців, 2008. – 699 с.
2. Кучерявенко Н.П. Налоговые процедуры: правовая природа и классификация. – К. : Правова
еднисть, 2009.
3. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. – Х. : Легас, 2002. – Т. IV :
Особенная часть. Косвенные налоги. – 2007. – 536 с.
4. Модульне середовище для навчання MOODLE.
Викладач: канд. юр. наук, доцент Лучковська С.І.

СУДОВІ І ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ УКРАЇНИ
Тип дисципліни
Цикл
Мова викладання
Семестр
Кількість встановлених кредитів ЄКТС
Форми навчання, для яких викладається дисципліна

Вибіркова
Перший (бакалаврський)
Українська
4,0
Денна/заочна

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: асоціювати себе як
члена
громадянського суспільства, наукової спільноти, визначати верховенство права, зокрема у
професійній діяльності, розуміти і вміти користуватися власними правами і свободами, виявляти повагу до
прав і свобод інших осіб, зокрема, членів колективу; демонструвати необхідні знання та розуміння сутності
та змісту основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей права; пояснювати природу та
зміст основних правових явищ і процесів; виявляти знання і розуміння основних сучасних правових
доктрин, цінностей та принципів функціонування національної правової системи, демонструвати вміння
користуватися комп’ютерними програмами, необхідними у професійній діяльності; належно
використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та вторинних джерел для своєї
професійної діяльності.
Зміст навчальної дисципліни: Предмет, система та основні поняття навчальної дисципліни. Судова влада.
Принципи судової влади. Організаційні основи судоустрою. Місцеві та апеляційні суди. Вищі спеціалізовані
суди. Конституційний Суд України. Статус суддів України. Присяжні. Система та структура органів
прокуратури України. Правовий статус прокурорів. Служба Безпеки України. Правовий статус Державного
бюро розслідувань. Органи у сфері протидії корупції.
Правовий статус Національної поліції.
Адміністративно-правові основи служби в поліції. Органи та установи юстиції. Правозахисні інституції та
міжнародні судові установи
Запланована навчальна діяльність: лекції – 34 год., практичні заняття – 17 год., самостійна робота – 69 год.;
разом – 120 год.
Форми (методи) навчання: лекції (з використанням методів проблемного навчання і візуалізації); усне
опитування, тестування, контрольна робота, самостійна робота (індивідуальні завдання).
Форми оцінювання результатів навчання: захист результатів виконання індивідуальних завдань;
письмове опитування (тестування).
Вид семестрового контрою: залік.
Навчальні ресурси:
1. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 року № 1402-VIII. URL: http://zakon2.rada.
.gov.ua/laws/show/1402-19
2. Лапкін А.В. Організація судових та правоохоронних органів України : навч. посіб. у схемах Вид. 7-ме,
змін. і допов. Х. : Право, 2018. 170 с.
3. Марочкін І.Є. Організація судових та правоохоронних органів: підручник Нац. ун-т ―Юрид. акад. України
ім. Я. Мудрого‖. – Харків: Право, 2014. 448 с.
4. Організація судових та правоохоронних органів : навч. посіб. : у 2 ч. / Л. М. Москвич, І. В. Назаров, О. О.
Овсяннікова та ін. ; за ред. Л. М. Москвич. Х. : Право, 2016.
5. Модульне середовище для навчання MOODLE. Доступ до ресурсу: https://msn.khnu.km.ua.
6. Електронна бібліотека університету. Доступ до ресурсу: http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php.
Викладач: кандидат юридичних наук, доцент Когут О.В.

Право Євросоюзу

Вибіркова
Тип дисципліни
Перший (бакалаврський)
Цикл
Українська
Мова викладання
Семестр
4,0
Кількість встановлених кредитів ЄКТС
Денна/заочна
Форми навчання, для яких викладається
дисципліна
Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни,
повинен:уміти визначати правову природу Європейського Союзу та Європейських
співтовариств; розрізняти джерела первинного та вторинного права Європейського
Союзу; аналізувати основні положення Маастрихтських та Амстердамських угод, давати
їм правову оцінку, визначати позитивні та негативні аспекти розширення Євросоюзу,
перспективи вступу до ЄС; аналізувати основні положення Угоди про партнерство та
співробітництво між Україною та ЄС, визначати шляхи подальшої співпраці;
орієнтуватися у сучасній міжнародній ситуації та в особливостях міжнародних відносин;
висловлювати своє бачення перспектив європейської інтеграції та місце України у цих
процесах.
Зміст навчальної дисципліни. Загальна характеристика права ЄС. Джерела та принципи
права ЄС. Еволюція Європейського Союзу. Історія та передумови створення. Компетенція
ЄС. Інституційна система ЄС та правотворчі процедури. Вплив права ЄС на правові
системи держав-членів. Правовий статус людини і громадянина у ЄС. Вільний рух товарів
та вільне пересування осіб у ЄС. Свобода надання та отримання послуг у ЄС. Свобода
руху капіталу У ЄС. Взаємне визнання професійних кваліфікацій та дипломів у ЄС.
Європейський фінансовий простір. Україна та ЄС.
Запланована навчальна діяльність: лекції - 17 год., практичні заняття - 34 год.,
самостійна робота -69 год., разом - 120 год.
Форми (методи) навчання: лекції (з використанням методів проблемного навчання і
візуалізації); усне опитування, тестування, контрольна робота, самостійна робота
(індивідуальні завдання).
Форми оцінювання результатів навчання: захист
індивідуальних завдань; письмове опитування (тестування).

результатів

виконання

Вид семестрового контролю: залік.
Навчальні ресурси:
1. Аракелян М. Р.Право Європейського Союзу : підручник Одеса. : Фенікс, 2012. 390 с.
2. Петров Р.А. Право Європейського Союзу. К. : Істина, 2009. 376 с.
3. Право Європейського Союзу : підручник / за ред. В. І. Муравйова. К. : Юрінком Інтер,
2011. 704 с.
4. Модульне
середовище
для
навчання
MOODLE.Доступ
до
ресурсу:
https://msn.khnu.km.ua.
5. Електронна
бібліотека
університету.
Доступ
до
ресурсу:
http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php.
Викладач: кандидат юридичних наук, доцент Лучковська С.І.

