
СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну

Повна назва навчальної дисципліни Базовий правничий спецкурс 

Повна офіційна назва закладу вищої
освіти Сумський державний університет

Повна назва структурного підрозділу
ю р и д и ч н и й  ф а к у л ь т е т .  К а ф е д р а
адміністративного,  господарського  права  та
фінансово-економічної безпеки

Розробник(и) Колеснікова Марія Вікторівна, Михайловська
Євгенія Володимирівна

Рівень вищої освіти Перший рівень вищої освіти, НРК – 6 рівень,
QF-LLL – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл

Семестр вивчення навчальної
дисципліни 1 тижнів протягом обраного семестру

Обсяг навчальної дисципліни

Обсяг  дисципліни  становить  5  кред.  ЄКТС,
150 год., 48 год. становить контактна робота з
викладачем  (24  год.  лекцій,  24  практичних
занять). 102 години самостійна робота.

Мова викладання Українська

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі

Статус дисципліни Вибіркова  навчальна  дисципліна  для  всіх
освітніх  програм  спеціальності  081  "Право"

Передумови для вивчення
дисципліни Передумови для вивчення відсутні

Додаткові умови Додаткові умови відсутні

Обмеження Обмеження відсутні

3. Мета навчальної дисципліни
Метою навчальної дисципліни «Базовий правничий спецкурс» є досягнення здобувачами
освіти конструктивного, фундаментального мислення та системи спеціальних знань щодо
актуальних  проблем  конституційного,  адміністративного,  цивільного  та  кримінального
процесу,  узагальнення  процесів  розвитку  правовідносин  та  тенденцій  їх  правового
регулювання  в  контексті  євроінтеграційних  процесів  та  глобалізації  та  здатності  їх
використання  у  різних  галузях.

4. Зміст навчальної дисципліни



Тема 1 Конституція як основний закон суспільства та держави. Конституційно-правові
форми народовладдя в Україні. Конституційні права, свободи та обов’язки людини та
громадянина в Україні.
 

Поняття, предмет і метод конституційного права. Поняття та юридичні характеристики
Конституції  України.  Види  Конституцій.  Структура,  система  та  функції  Конституції
України.  Поняття,  ознаки  конституційного  строю  України.  Поняття  та  форми
народовладдя  в  Україні.  Вибори  в  Україні.  Референдуми  в  Україні.  Поняття
конституційного-правового  статусу  людини  та  громадянина.

Тема 2 Адміністративне право як галузь публічного права. Субєкти адміністративного
права. Інструменти публічного адміністрування. Адміністративні послуги та процедури.
 

Основоположні  категорії  адміністративного  права.  Система,  джерела  та  принципи
адміністративного  права.  Поняття  та  система  суб’єктів  публічного  адміністрування.
Система органів виконавчої влади. Суб’єкти місцевого самоврядування. Нормативний акт
як  інструмент  публічного  адміністрування.  Адміністративний  договір  як  інструмент
публічного  адміністрування.  Розуміння  адміністративної  процедури.  Стадії
адміністративної  процедури.  Поняття,  ознаки  та  види  адміністративних  послуг.

Тема 3 Адміністративне деліктне право. Адміністративне судочинство в Україні.
 

Адміністративне  правопорушення  (проступок)  та  адміністративна  відповідальність.
Юридичний  склад  адміністративного  проступку.  Заходи  адміністративної
відповідальності.  Провадження  в  справі  про  адміністративний  проступок.  Основні
категорії  адміністративного  судочинства.  Звернення  до  адміністративного  суду.
Провадження  в  суді  першої  інстанції.  Судові  рішення  в  адміністративних  справах.

Тема 4 Загальні положення права власності.
 

Поняття, зміст і форми права власності. Підстави набуття та припинення права власності.
Приватна, державна та комунальна форми власності.

Тема 5 Позовне провадження в цивільному процесі.
 

Поняття та суть судового розгляду. Строки судового розгляду. Головуючий у судовому
засіданні. Порядок розгляду справи. Зупинення провадження у справі, його відновлення.
Фіксування судового процесу.

Тема 6 Апеляційне та касайійне провадження в цивільному процесі.
 

Суть та значення апеляційного провадження в цивільному судочинстві. Модель апеляції.
Право апеляційного оскарження та процесуальний порядок його реалізації.  Прийняття
апеляційної скарги до розгляду і підготовка розгляду справи апеляційним судом. Розгляд
справи судом апеляційної інстанції. Суть та значення касаційного провадження. Право
касаційного оскарження і процесуальний порядок його реалізації. Прийняття касаційної
скарги до розгляду, підготовка до розгляду справи та розгляд касаційної скарги судом
касаційної інстанції. Повноваження суду касаційної інстанції.



Тема  7  Вчення  про  кримінальне  правопорушення  та  його  склад.  Поняття  та  види
кримінальних правопорушень.
 

Поняття та види кримінальних правопорушень. Ознаки кримінального правопорушення.
Малозначність  діяння та  її  кримінально-правове  значення.  Відмінність  кримінального
правопорушення  від  інших  правопорушень.  Класифікація  правопорушень.  Поняття,
елементи  та  ознаки  складу  кримінального  правопорушення.  Поняття  складу
кримінального  правопорушення.  Елементи  складу  кримінального  правопорушення.
Ознаки складу кримінального правопорушення та їх види. Види складів кримінальних
правопорушень.

Тема 8 Елементи складу кримінального правопорушення
 

Поняття  об’єкта  кримінального  правопорушення  та  його  ознаки.  Види  об’єкта  «за
вертикаллю». Поняття об’єктивної сторони Ознаки об’єктивної сторони кримінального
правопорушення  та  їх  кримінально-правове  значення.  Суспільно  небезпечне  діяння.
Поняття  та  форми  суспільно  небезпечного  діяння.  Дія  як  активна  форма  суспільно
небезпечного діяння.  Бездіяльність  як  пасивна  форма суспільно небезпечного діяння.
Умови кримінальної  відповідальності  за  бездіяльність.  Кримінально-правове  значення
непереборної  сили,  фізичного  або  психічного  примусу.  Поняття  та  ознаки  суб’єкта
кримінального  правопорушення.  Види  суб’єкта  кримінального  правопорушення;
спеціальний  суб’єкт  кримінального  правопорушення.  Вік,  з  якого  може  наставати
кримінальна  відповідальність.  Загальний  вік,  з  якого  може  наставати  кримінальна
відповідальність. Знижений вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність.
Поняття та ознаки суб’єктивної сторони складу кримінального правопорушення. Вина та
її форми. Прямий умисел. Непрямий умисел. Відмінність прямого та непрямого умислу.
Змішана (подвійна, складна) форма вини.

Тема 9 Поняття, суть і завдання кримінального процесу. Кримінальний процесуальний
закон
 

Поняття,  сутність  та  форми  кримінального  процесу.  Завдання  кримінального
процесу.Система  стадій  кримінального  процесу.  Кримінально-процесуальна  форма,
функції,  відносини  та  гарантії.  Кримінально-процесуальні  акти.Поняття,  сутність  і
значення кримінального процесуального права.Джерела кримінального процесуального
права.  Поняття,  структура  і  види  кримінальних  процесуальних  норм.Чинність
кримінального  процесуального  закону  у  просторі,  часі  та  щодо  осіб

Тема 10 Суб’єкти кримінального процесу.
 

Поняття і класифікація суб’єктів кримінального процесу. Суд, слідчий суддя, присяжний
як  суб’єкти  кримінально-процесуальної  діяльності.  Сторона  обвинувачення.  Сторона
захисту. Потерпілий та його представник у кримінальному процесі.  Їх процесуальний
статус.  Інші  учасники  кримінального  провадження.  Відводи  суб’єктів  кримінального
провадження.



Тема 11 Класифікація прав і свобод людини і громадянина. Європейський регіональний
механізм захисту прав людини.
 

Критерії  класифікації  прав  і  свобод.  Класифікація  за  часом  появи  та  закріплення  у
законодавстві  (покоління  прав  людини).  Класифікація  за  впливом  прав  і  свобод  на
можливість  фізичного існування особи.  Класифікація  за  сферою,  у  якій  реалізуються
права і свободи. Класифікація за можливістю обмеження прав і свобод. Класифікація за
особливостями носіїв прав і свобод. За способом реалізації праві і свобод. Повноваження
ПАРЄ щодо захисту прав людини. Повноваження Комітету міністрів щодо захисту прав
людини. Правовий статус ЄСПЛ. Виконання рішень ЄСПЛ.

Тема 12 Загальна характеристика міжнародного права. Відповідальність у міжнародному
праві.
 

Огляд  історії  розвитку  міжнародного  права.  Поняття,  предмет,  метод  і  функції
міжнародного  права.  Поняття  та  класифікація  норм  міжнародного  права.  Основні
принципи  міжнародного  права.  Джерела  міжнародного  права.  Поняття  та  підстави
міжнародно-правової  відповідальності.  Види  та  форми  міжнародно-правової
відповідальності.  Реалізація  міжнародно-правової  відповідальності.

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни
Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе:

РН1

виявляти, розуміти та узагальнювати сучасні актуальні комплексні проблеми
конституційного,  адміністративного,  цивільного,  кримінального  та
міжнародного права, ґрунтуючись на їх концепціях та доктринах, визначати
їх  структуру,  взаємозв’язки  чинників,  проявів  та  наслідків  як  об’єкта
наукового дослідження.

РН2

розуміти та  прогнозувати природу та  розвиток системи конституційного,
адміністративного,  цивільного,  кримінального  та  міжнародного  права,
провадити  наукові  дослідження  сучасної  системи,  системно  юридично
мислити, виявляти та усувати недоліки правового регулювання, здійснювати
стратегічне юридичне планування і прогнозування.

РН3

застосовувати  знання  тлумачення  нормативно-правових  актів,  що
регулюють  відносини  у  сфері  конституційного,  адміністративного,
цивільного,  кримінального  та  міжнародного  права,  реалізації  цих  норм,
обґрунтовувати  перспективи  захисту  даних  відносин  у  сучасному
суспільстві.

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності
7.1 Види навчальних занять

Тема  1 .  Конституція  як  основний  закон  суспільства  та  держави.
Конституційно-правові  форми  народовладдя  в  Україні.  Конституційні  права,
свободи  та  обов’язки  людини  та  громадянина  в  Україні.



Лк1 "Конституція  як  основний  закон  суспільства  та  держави.  Конституційно-правові
форми народовладдя в Україні. Конституційні права, свободи та обов’язки людини та
громадянина в Україні." (денна)
 

Поняття, предмет і метод конституційного права. Поняття та юридичні характеристики
Конституції  України.  Види  Конституцій.  Структура,  система  та  функції  Конституції
України.  Поняття,  ознаки  конституційного  строю  України.  Поняття  та  форми
народовладдя  в  Україні.  Вибори  в  Україні.  Референдуми  в  Україні.  Поняття
конституційного-правового  статусу  людини  та  громадянина.

Пр1  "Конституція  як  основний закон  суспільства  та  держави.  Конституційно-правові
форми народовладдя в Україні. Конституційні права, свободи та обов’язки людини та
громадянина в Україні." (денна)
 

Поняття, предмет і метод конституційного права. Поняття та юридичні характеристики
Конституції  України.  Види  Конституцій.  Структура,  система  та  функції  Конституції
України.  Поняття,  ознаки  конституційного  строю  України.  Поняття  та  форми
народовладдя  в  Україні.  Вибори  в  Україні.  Референдуми  в  Україні.  Поняття
конституційного-правового  статусу  людини  та  громадянина.

Тема  2.  Адміністративне  право  як  галузь  публічного  права.  Субєкти
адміністративного права. Інструменти публічного адміністрування. Адміністративні
послуги та процедури.

Лк2  "Адміністративне  право  як  галузь  публічного  права.  Субєкти  адміністративного
права. Інструменти публічного адміністрування. Адміністративні послуги та процедури."
(денна)
 

Основоположні  категорії  адміністративного  права.  Система,  джерела  та  принципи
адміністративного  права.  Поняття  та  система  суб’єктів  публічного  адміністрування.
Система органів виконавчої влади. Суб’єкти місцевого самоврядування. Нормативний акт
як  інструмент  публічного  адміністрування.  Адміністративний  договір  як  інструмент
публічного  адміністрування.  Розуміння  адміністративної  процедури.  Стадії
адміністративної  процедури.  Поняття,  ознаки  та  види  адміністративних  послуг.

Пр2  "Адміністративне  право  як  галузь  публічного  права.  Субєкти  адміністративного
права. Інструменти публічного адміністрування. Адміністративні послуги та процедури"
(денна)
 

Основоположні  категорії  адміністративного  права.  Система,  джерела  та  принципи
адміністративного  права.  Поняття  та  система  суб’єктів  публічного  адміністрування.
Система органів виконавчої влади. Суб’єкти місцевого самоврядування. Нормативний акт
як  інструмент  публічного  адміністрування.  Адміністративний  договір  як  інструмент
публічного  адміністрування.  Розуміння  адміністративної  процедури.  Стадії
адміністративної  процедури.  Поняття,  ознаки  та  види  адміністративних  послуг.

Тема 3. Адміністративне деліктне право. Адміністративне судочинство в Україні.



Лк3 "Адміністративне деліктне право. Адміністративне судочинство в Україні." (денна)
 

Адміністративне  правопорушення  (проступок)  та  адміністративна  відповідальність.
Юридичний  склад  адміністративного  проступку.  Заходи  адміністративної
відповідальності.  Провадження  в  справі  про  адміністративний  проступок.  Основні
категорії  адміністративного  судочинства.  Звернення  до  адміністративного  суду.
Провадження  в  суді  першої  інстанції.  Судові  рішення  в  адміністративних  справах.

Пр3 "Адміністративне деліктне право. Адміністративне судочинство в Україні." (денна)
 

Адміністративне  правопорушення  (проступок)  та  адміністративна  відповідальність.
Юридичний  склад  адміністративного  проступку.  Заходи  адміністративної
відповідальності.  Провадження  в  справі  про  адміністративний  проступок.  Основні
категорії  адміністративного  судочинства.  Звернення  до  адміністративного  суду.
Провадження  в  суді  першої  інстанції.  Судові  рішення  в  адміністративних  справах.

Тема 4. Загальні положення права власності.

Лк4 "Загальні положення права власності."
 

Поняття, зміст і форми права власності. Підстави набуття та припинення права власності.
Приватна, державна та комунальна форми власності.

Пр4 "Загальні положення права власності"
 

Поняття, зміст і форми права власності. Підстави набуття та припинення права власності.
Приватна, державна та комунальна форми власності.

Тема 5. Позовне провадження в цивільному процесі.

Лк5 "Позовне провадження в цивільному процесі." (денна)
 

Поняття та суть судового розгляду. Строки судового розгляду. Головуючий у судовому
засіданні. Порядок розгляду справи. Зупинення провадження у справі, його відновлення.
Фіксування судового процесу.

Пр5 "Позовне провадження в цивільному процесі." (денна)
 

Поняття та суть судового розгляду. Строки судового розгляду. Головуючий у судовому
засіданні. Порядок розгляду справи. Зупинення провадження у справі, його відновлення.
Фіксування судового процесу.

Тема 6. Апеляційне та касайійне провадження в цивільному процесі.

Лк6 "Апеляційне та касайійне провадження в цивільному процесі."
 

Суть та значення апеляційного провадження в цивільному судочинстві. Модель апеляції.
Право апеляційного оскарження та процесуальний порядок його реалізації.  Прийняття
апеляційної скарги до розгляду і підготовка розгляду справи апеляційним судом. Розгляд
справи судом апеляційної інстанції. Суть та значення касаційного провадження. Право
касаційного оскарження і процесуальний порядок його реалізації. Прийняття касаційної
скарги до розгляду, підготовка до розгляду справи та розгляд касаційної скарги судом
касаційної інстанції. Повноваження суду касаційної інстанції.



Пр6 "Апеляційне та касайійне провадження в цивільному процесі. Загальні положення
права власності."
 

Поняття, зміст і форми права власності. Підстави набуття та припинення права власності.
Приватна,  державна  та  комунальна  форми власності.  Суть  та  значення  апеляційного
провадження  в  цивільному  судочинстві.  Модель  апеляції.  Право  апеляційного
оскарження та процесуальний порядок його реалізації. Прийняття апеляційної скарги до
розгляду  і  підготовка  розгляду  справи  апеляційним  судом.  Розгляд  справи  судом
апеляційної  інстанції.  Суть  та  значення касаційного  провадження.  Право касаційного
оскарження і  процесуальний порядок його реалізації.  Прийняття касаційної скарги до
розгляду, підготовка до розгляду справи та розгляд касаційної скарги судом касаційної
інстанції. Повноваження суду касаційної інстанції.

Тема 7. Вчення про кримінальне правопорушення та його склад. Поняття та види
кримінальних правопорушень.

Лк7  "Вчення  про  кримінальне  правопорушення  та  його  склад.  Поняття  та  види
кримінальних правопорушень." (денна)
 

Поняття та види кримінальних правопорушень. Ознаки кримінального правопорушення.
Малозначність  діяння та  її  кримінально-правове  значення.  Відмінність  кримінального
правопорушення  від  інших  правопорушень.  Класифікація  правопорушень.  Поняття,
елементи  та  ознаки  складу  кримінального  правопорушення.  Поняття  складу
кримінального  правопорушення.  Елементи  складу  кримінального  правопорушення.
Ознаки складу кримінального правопорушення та їх види. Види складів кримінальних
правопорушень.

Пр7  "Вчення  про  кримінальне  правопорушення  та  його  склад.  Поняття  та  види
кримінальних правопорушень." (денна)
 

Поняття та види кримінальних правопорушень. Ознаки кримінального правопорушення.
Малозначність  діяння та  її  кримінально-правове  значення.  Відмінність  кримінального
правопорушення  від  інших  правопорушень.  Класифікація  правопорушень.  Поняття,
елементи  та  ознаки  складу  кримінального  правопорушення.  Поняття  складу
кримінального  правопорушення.  Елементи  складу  кримінального  правопорушення.
Ознаки складу кримінального правопорушення та їх види. Види складів кримінальних
правопорушень.

Тема 8. Елементи складу кримінального правопорушення



Лк8 "Елементи складу кримінального правопорушення" (денна)
 

Поняття  об’єкта  кримінального  правопорушення  та  його  ознаки.  Види  об’єкта  «за
вертикаллю». Поняття об’єктивної сторони Ознаки об’єктивної сторони кримінального
правопорушення  та  їх  кримінально-правове  значення.  Суспільно  небезпечне  діяння.
Поняття  та  форми  суспільно  небезпечного  діяння.  Дія  як  активна  форма  суспільно
небезпечного діяння.  Бездіяльність  як  пасивна  форма суспільно небезпечного діяння.
Умови кримінальної  відповідальності  за  бездіяльність.  Кримінально-правове  значення
непереборної  сили,  фізичного  або  психічного  примусу.  Поняття  та  ознаки  суб’єкта
кримінального  правопорушення.  Види  суб’єкта  кримінального  правопорушення;
спеціальний  суб’єкт  кримінального  правопорушення.  Вік,  з  якого  може  наставати
кримінальна  відповідальність.  Загальний  вік,  з  якого  може  наставати  кримінальна
відповідальність. Знижений вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність.
Поняття та ознаки суб’єктивної сторони складу кримінального правопорушення. Вина та
її форми. Прямий умисел. Непрямий умисел. Відмінність прямого та непрямого умислу.
Змішана (подвійна, складна) форма вини.

Пр8 "Елементи складу кримінального правопорушення" (денна)
 

Поняття  об’єкта  кримінального  правопорушення  та  його  ознаки.  Види  об’єкта  «за
вертикаллю». Поняття об’єктивної сторони Ознаки об’єктивної сторони кримінального
правопорушення  та  їх  кримінально-правове  значення.  Суспільно  небезпечне  діяння.
Поняття  та  форми  суспільно  небезпечного  діяння.  Дія  як  активна  форма  суспільно
небезпечного діяння.  Бездіяльність  як  пасивна  форма суспільно небезпечного діяння.
Умови кримінальної  відповідальності  за  бездіяльність.  Кримінально-правове  значення
непереборної  сили,  фізичного  або  психічного  примусу.  Поняття  та  ознаки  суб’єкта
кримінального  правопорушення.  Види  суб’єкта  кримінального  правопорушення;
спеціальний  суб’єкт  кримінального  правопорушення.  Вік,  з  якого  може  наставати
кримінальна  відповідальність.  Загальний  вік,  з  якого  може  наставати  кримінальна
відповідальність. Знижений вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність.
Поняття та ознаки суб’єктивної сторони складу кримінального правопорушення. Вина та
її форми. Прямий умисел. Непрямий умисел. Відмінність прямого та непрямого умислу.
Змішана (подвійна, складна) форма вини.

Тема  9.  Поняття,  суть  і  завдання  кримінального  процесу.  Кримінальний
процесуальний  закон

Лк9 "Поняття,  суть  і  завдання  кримінального  процесу.  Кримінальний  процесуальний
закон."
 

Поняття,  сутність  та  форми  кримінального  процесу.  Завдання  кримінального
процесу.Система  стадій  кримінального  процесу.  Кримінально-процесуальна  форма,
функції,  відносини  та  гарантії.  Кримінально-процесуальні  акти.Поняття,  сутність  і
значення кримінального процесуального права.Джерела кримінального процесуального
права.  Поняття,  структура  і  види  кримінальних  процесуальних  норм.Чинність
кримінального  процесуального  закону  у  просторі,  часі  та  щодо  осіб.



Пр9 "Поняття,  суть  і  завдання  кримінального  процесу.  Кримінальний процесуальний
закон."
 

Поняття,  сутність  та  форми  кримінального  процесу.  Завдання  кримінального
процесу.Система  стадій  кримінального  процесу.  Кримінально-процесуальна  форма,
функції,  відносини  та  гарантії.  Кримінально-процесуальні  акти.Поняття,  сутність  і
значення кримінального процесуального права.Джерела кримінального процесуального
права.  Поняття,  структура  і  види  кримінальних  процесуальних  норм.Чинність
кримінального  процесуального  закону  у  просторі,  часі  та  щодо  осіб.

Тема 10. Суб’єкти кримінального процесу.

Лк10 "Суб’єкти кримінального процесу." (денна)
 

Поняття і класифікація суб’єктів кримінального процесу. Суд, слідчий суддя, присяжний
як  суб’єкти  кримінально-процесуальної  діяльності.  Сторона  обвинувачення.  Сторона
захисту. Потерпілий та його представник у кримінальному процесі.  Їх процесуальний
статус.  Інші  учасники  кримінального  провадження.  Відводи  суб’єктів  кримінального
провадження.

Пр10 "Суб’єкти кримінального процесу." (денна)
 

Поняття і класифікація суб’єктів кримінального процесу. Суд, слідчий суддя, присяжний
як  суб’єкти  кримінально-процесуальної  діяльності.  Сторона  обвинувачення.  Сторона
захисту. Потерпілий та його представник у кримінальному процесі.  Їх процесуальний
статус.  Інші  учасники  кримінального  провадження.  Відводи  суб’єктів  кримінального
провадження.

Тема  11.  Класифікація  прав  і  свобод  людини  і  громадянина.  Європейський
регіональний механізм захисту прав людини.

Лк11 "Класифікація прав і свобод людини і громадянина. Європейський регіональний
механізм захисту прав людини."
 

Критерії  класифікації  прав  і  свобод.  Класифікація  за  часом  появи  та  закріплення  у
законодавстві  (покоління  прав  людини).  Класифікація  за  впливом  прав  і  свобод  на
можливість  фізичного існування особи.  Класифікація  за  сферою,  у  якій  реалізуються
права і свободи. Класифікація за можливістю обмеження прав і свобод. Класифікація за
особливостями носіїв прав і свобод. За способом реалізації праві і свобод. Повноваження
ПАРЄ щодо захисту прав людини. Повноваження Комітету міністрів щодо захисту прав
людини. Правовий статус ЄСПЛ. Виконання рішень ЄСПЛ.

Пр11 "Класифікація прав і свобод людини і громадянина. Європейський регіональний
механізм захисту прав людини."
 

Критерії  класифікації  прав  і  свобод.  Класифікація  за  часом  появи  та  закріплення  у
законодавстві  (покоління  прав  людини).  Класифікація  за  впливом  прав  і  свобод  на
можливість  фізичного існування особи.  Класифікація  за  сферою,  у  якій  реалізуються
права і свободи. Класифікація за можливістю обмеження прав і свобод. Класифікація за
особливостями носіїв прав і свобод. За способом реалізації праві і свобод. Повноваження
ПАРЄ щодо захисту прав людини. Повноваження Комітету міністрів щодо захисту прав
людини. Правовий статус ЄСПЛ. Виконання рішень ЄСПЛ.



Тема  12.  Загальна  характеристика  міжнародного  права.  Відповідальність  у
міжнародному  праві.

Лк12 "Загальна характеристика міжнародного права. Відповідальність у міжнародному
праві." (денна)
 

Огляд  історії  розвитку  міжнародного  права.  Поняття,  предмет,  метод  і  функції
міжнародного  права.  Поняття  та  класифікація  норм  міжнародного  права.  Основні
принципи  міжнародного  права.  Джерела  міжнародного  права.  Поняття  та  підстави
міжнародно-правової  відповідальності.  Види  та  форми  міжнародно-правової
відповідальності.  Реалізація  міжнародно-правової  відповідальності.

Пр12 "Загальна характеристика міжнародного права. Відповідальність у міжнародному
праві." (денна)
 

Огляд  історії  розвитку  міжнародного  права.  Поняття,  предмет,  метод  і  функції
міжнародного  права.  Поняття  та  класифікація  норм  міжнародного  права.  Основні
принципи  міжнародного  права.  Джерела  міжнародного  права.  Поняття  та  підстави
міжнародно-правової  відповідальності.  Види  та  форми  міжнародно-правової
відповідальності.  Реалізація  міжнародно-правової  відповідальності.

7.2 Види навчальної діяльності

НД1 Виконання групового практичного завдання

НД2 Виконання ситуативних вправ

НД3 Виконання практичних завдань

НД4 Підготовка до практичних занять

НД5 Розв'язування ситуаційних задач

НД6 Підготовка до поточного та підсумкового контролю

8. Методи викладання, навчання
Дисципліна передбачає навчання через:

МН1 Інтерактивні лекції

МН2 Аналіз конкретних ситуацій (Case-study)

МН3 Мозковий штурм

МН4 Лекції-дискусії

Лекція – це основна форма проведення навчальних занять у вищому навчальному закладі,
призначених  для  засвоєння  теоретичного  матеріалу.  Практичне  заняття  –  це  форма
навчального заняття, при якій викладач організує детальний розгляд студентами окремих
теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного
застосування шляхом індивідуального виконання студентом відповідно сформульованому
завданню. Самостійна робота студента – основним засобом оволодіння навчальним процесом
у час, вільний від обов’язкових навчальних занять.

Участь у груповій роботі над аналізом конкретних ситуацій (Case-study) та мозковий штурм
формують комунікативні навички. У свою чергу, групова робота на лекціях-дискусіях та



ітерактивних лекціях  сприяє  формуванню таких  «soft  skills»  як  лідерство,  вміння  нести
відповідальність та працювати в команді. Вищевказані методи навчання також формують
здатність мислити логічно та систематично.

9. Методи та критерії оцінювання
9.1. Критерії оцінювання

Визначення
Чотирибальна

національна шкала
оцінювання

Рейтингова бальна
шкала оцінювання

Відмінне виконання лише з незначною кількістю
помилок 5 (відмінно) 90 ≤ RD ≤ 100

Вище середнього рівня з кількома помилками 4 (добре) 82 ≤ RD < 89

Загалом  правильна  робота  з  певною кількістю
помилок 4 (добре) 74 ≤ RD < 81

Непогано, але зі значною кількістю недоліків 3 (задовільно) 64 ≤ RD < 73

Виконання задовольняє мінімальні критерії 3 (задовільно) 60 ≤ RD < 63

Можливе повторне складання 2 (незадовільно) 35 ≤ RD < 59

Необхідний  повторний  курс  з  навчальної
дисципліни 2 (незадовільно) 0 ≤ RD < 34

9.2 Методи поточного формативного оцінювання

МФО1 Розв'язування ситуаційних завдань

МФО2 Перевірка та оцінювання письмових завдань

МФО3 Настанови викладача в процесі виконання практичних завдань

МФО4 Обговорення та самокорекція виконаної роботи студентами

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання

МСО1 Виконання практичного кейсу (підготовка, презентація, захист)

МСО2 Звіт за результатами виконання практичних робіт

МСО3 Оцінювання письмових робіт

МСО4 Поточні контрольні роботи (проміжний модульний контроль)

Контрольні заходи:

Семестр викладання 100 балів

МСО1. Виконання практичного кейсу (підготовка, презентація, захист) 20

4x5 20

МСО2. Звіт за результатами виконання практичних робіт 30

6x5 30



МСО3. Оцінювання письмових робіт 30

6x5 30

МСО4. Поточні контрольні роботи (проміжний модульний контроль) 20

2x10 20

Контрольні заходи в особливому випадку:

Семестр викладання 100 балів

МСО2. Звіт за результатами виконання практичних робіт 50

10x5 50

МСО3. Оцінювання письмових робіт 30

6x5 30

МСО4. Поточні контрольні роботи (проміжний модульний контроль) 20

2x10 20

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни
10.1 Засоби навчання

ЗН1 Інформаційно-комунікаційні системи

ЗН2 Бібліотечні фонди

ЗН3 Телекомунікаційні мережі

10.2 Інформаційне та навчально-методичне забезпечення

Основна література

1 КонституціяУкраїни// ВВР України. - 1996.

2 Про громадянствоУкраїни: Закон Українивід 19.02.2016//ВВР України.

3 Кримінальний кодекс України: від 13 квітня 2012 року, №2341-14.

4 Кримінальний процесуальний кодекс України: від 13 квітня 2012 року №
4651-VI

5 Про Національну поліцію: Закон Українивід 2 липня 2015 року № 580-VIII.

Допоміжна література

6 Про  забезпечення  безпеки  осіб,  якіберуть  участь  у  кримінальному
судочинстві:  Закон  України  від  23  грудня  1993  року  №3782-XII.

7
Положення про порядок ведення єдиного реєстру досудових розслідувань
.Затвердженого наказом Генерального прокурора від 17 серпня 2012 року
№69.

8 Про судоустрій і статус суддів6 Закон Українивід 07 липня 2010 року №
2453-VI.



9 Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб:
Закон Українивід 04 березня 1998 року №160/98-ВР.

10 Про оперативно-розшукову діяльність Закон України від 18 лютого 1992
року № 2135-XII.
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