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ВСТУП

Програма  вивчення  навчальної  дисципліни  вільного  вибору  студента

«Реформування  правосуддя  України»  складена  відповідно  до  освітньо-

професійної програми за спеціальністю підготовки 081 «Право».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сучасний стан і перспективи

реформування правосуддя відповідно до визнаних міжнародних і європейських

стандартів.

Міждисциплінарні  зв’язки:  загальна  теорія  держави  та  права,

конституційне право, адміністративне право, кримінально-процесуальне право,

цивільно-процесуальне  право,  господарсько-процесуальне  право,

адміністративне судочинство, організація судових і правоохоронних органів.

Структурно-логічна схема

загальна теорія держави та

права, види

процесуального права
конституційне право,

адміністративне право 

Реформування правосуддя

України

Дисципліни за галузями

магістерського

дослідження
Теорія державного

управління

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Концептуальні засади реформування правосуддя.

2. Складові реформи правосуддя.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1.  Метою викладання  навчальної  дисципліни  «Реформування

правосуддя  України»  є  домагання  обізнаності  слухачів щодо  поняття  та

правничого змісту судової  влади та правосуддя,  структури судової  системи

України,  проблем  її  організації  та  функціонування,  напрямів  і  етапів

реформування  правосуддя,  організації  судового  розгляду  кримінальних,
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цивільних, господарських і адміністративних проваджень в суді, організацію

виконання судових рішень.

1.2.  Завдання викладання  навчальної  дисципліни  «Реформування

правосуддя України» полягають в створенні умов для засвоєння студентами

концептуальних засад проведення в Україні реформи правосуддя, етапів його

реформування  й  їх  змісту.  Основними  завданнями вивчення  дисципліни

«Реформування правосуддя України» є: 

– засвоєння теоретичних основ реформи правосуддя, а також термінів,

які  використовуються  при  вивченні  дисципліни  (правосуддя,  суд,  суддя,

принципи правосуддя, система судоустрою тощо); 

–  розширення знань про завдання  сучасної  судової  системи України,

види і форми судочинства та гарантії суддівської діяльності; ознайомлення з

правовим  та  організаційним  забезпеченням  суду,  правовим  статусом

Державної  судової  адміністрації  України  й  органами  суддівського

самоврядування в Україні; 

–  засвоєння студентами новацій, які містяться в Законах України «Про

судоустрій та статус суддів», яким розпочато черговий етап судово-правової

реформи  в  Україні,  «Про  виконавче  провадження»,  «Про  Вищу  раду

правосуддя»,  «Про  Вищий  антикорупційний  суд»,  «Про  внесення  змін  до

Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального

кодексу  України,  Кодексу  адміністративного  судочинства  України та  інших

законодавчих  актів»,  «Про  внесення  змін  до  Конституції  України  (щодо

правосуддя)», «Про Конституційний Суд України», «Про органи та осіб, які

здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів»; 

–  з’ясування принципів здійснення правосуддя в Україні на сучасному

етапі;  поглиблення  знань  студентів  щодо  основних  напрямів  державної

політики у здійсненні судової реформи та судочинства зокрема, а також етапи

вдосконалення судівництва відповідно до європейських стандартів; 

– осмислення студентами взаємодії судової влади з іншими державними

та недержавними інститутами; 
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– вивчення особливостей впровадження і становлення адміністративної

юстиції  в  Україні;  орієнтування  студентів  у  основних поняттях  здійснення

правосуддя та судоустрою.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

– поняттєво-категоріальний апарат реформування правосуддя;

– значення та мету реформування правосуддя;

– законодавство щодо реформи правосуддя;

– систему суб’єктів реформування правосуддя;

– систему судів України та статус суддів; 

– статус,  завдання  і  повноваження Вищої кваліфікаційної  комісії  суддів

України та Вищої ради правосуддя; 

– статус,  завдання  і  повноваження  адвокатури  та  системи  надання

безоплатної правової допомоги; 

– статус, завдання і повноваження прокуратури;

– статус,  завдання  і  повноваження  органів  і  осіб,  які  здійснюють

примусове виконання судових рішень і рішень інших органів; 

вміти:

– формулювати висновки та пропозиції;

–  застосовувати  сучасні  ефективні  засоби  роботи  з  науковою  та

навчально-методичною  літературою;  правильно  тлумачити  і  застосовувати

норми  національного  та  міжнародного  законодавства  в  сфері  реформування

правосуддя; 

– обґрунтовувати й відстоювати свою правову позицію, захищати права,

свободи  і  законні  інтереси  громадян,  юридичних  осіб,  інтереси  держави  і

суспільства;

– планувати організаційні заходи щодо реформи правосуддя;

– користуватися  пошуковими  системами  у  мережі  Інтернет  щодо

реформування правосуддя до європейських стандартів.
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На  вивчення  навчальної  дисципліни  відводиться  120  години/4  кредити

ECTS.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Концептуальні засади реформування правосуддя

Тема 1. Концептуальні засади реформування правосуддя України

Проблеми,  які  потребують  розв’язання  при  реформуванні  системи

правосуддя. Конституційний принцип поділу влади на законодавчу, виконавчу і

судову.  Механізм  фінансування  судів.  Право  громадян  на  справедливий  і

доступний суд. Реалізація механізму відповідальності суддів. Функціонування

господарських та адміністративних судів як окремих спеціалізованих судових

установ. Мета та завдання розбудови судової влади.  Утвердження незалежної,

ефективної  та  відповідальної  судової  влади.  Завдання  та  основні  засади

реформування судової влади.

Шляхи  реформування  судової  системи  України.  Чотирьохрівнева  та

трьохланкова система судів.  Система господарських і адміністративних судів.

Доступність  правосуддя.  Єдиний  місцевий  суд.  Утворення  мирових

(дільничних) судів. Реалізація права сторін на оскарження та перегляд судового

рішення  повинно  забезпечуватися  саме  в  рамках  апеляційного  провадження.

Напрями  реформування  процесуального  законодавства  України.  Підвищення

ефективності  правосуддя  в  цілому.  Якість  й  оперативність.  Коло  питань,  що

необхідно  вирішити  при  трансформації  статусу  суддів.  Переформатування

прокуратури, адвокатури й органів виконання судових рішень.

Тема 2. Етапи реформування правосуддя в Україні

Внесення  змін  щодо  правосуддя  до  Конституції  України.  Питання

визначення  судоустрою  України  та  його  законодавче  забезпечення.  Зміни  до

процесуальних  кодексів  і  законів  України  «Про  Вищу  Раду  юстиції»,  «Про

доступ до судових рішень»,  «Про Регламент Верховної  Ради України»,  «Про
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судоустрій  і  статус  суддів»  та  «Про  судовий  збір».  Закон  «Про  судоустрій  і

статус  суддів».  Проект  Закону  «Про  Вищу  раду  правосуддя».  Зміни

процесуального  законодавства  як  етап  реформування  правосуддя.  Питання

практичного впровадження принципів рівності, гласності, змагальності, а також

принципів правової визначеності й остаточності судових рішень, в тому числі

вдосконалення  процедури  перегляду  судових  рішень  за  нововиявленими

обставинами та передачі справи на новий розгляд касаційною інстанцією. 

Реформування  системи  виконання  судових  рішень.  Закони  «Про

виконавче  провадження»  та  «Про органи та  осіб,  які  здійснюють  примусове

виконання  судових  рішень  і  рішень  інших  органів».  Змішана  система

примусового  виконання  рішень  органами  державної  виконавчої  служби  та

приватними  виконавцями.  Підвищення  ефективності  примусового  виконання

рішень судів.  Реформування адвокатури та безоплатної правничої допомоги як

складова судової реформи. Види правової допомоги, які можуть здійснюватися

лише адвокатом. Повноваження органів адвокатського самоврядування. Вимоги

до здійснення адвокатської діяльності.

Змістовий модуль 2. Складові реформи правосуддя

Тема 3. Реформування судоустрою України

Організаційні основи судоустрою за Законом України від 2 червня 2016

року.  Судова  система  (судоустрій)  України.  Єдність  системи  судоустрою.

Спеціалізація  Судів. Утворення  та  ліквідація  судів.  Місцеві  загальні  суди.

Місцеві господарські суди. Місцеві адміністративні суди. Склад місцевого суду.

Юрисдикція місцевого суду. Голова місцевого суду.

Апеляційні  суди.  Повноваження  апеляційних  судів.  Апеляційні  суди  з

розгляду цивільних і кримінальних справ,  а також справ про адміністративні

правопорушення. Апеляційні суди з розгляду господарських справ. Апеляційні

суди  з  розгляду  адміністративних  справ.  Склад  апеляційного  суду.  Секретар

судової палати. Суддя апеляційного суду. Голова апеляційного суду.
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Вищі спеціалізовані суди. Вищий суд з питань інтелектуальної власності.

Вищий  антикорупційний  суд.  Повноваження  вищих  спеціалізованих  судів.

Склад  вищого  спеціалізованого  суду.  Секретар  судової  палати  для  розгляду

окремих категорій справ у першій інстанції. Голова апеляційної палати. Суддя

Вищого  суду  з  питань  інтелектуальної  власності.  Суддя  Вищого

антикорупційного суду. Голова вищого спеціалізованого суду.

Склад,  структура  та  правовий  статус  реформованого  Верховного  Суду.

Повноваження Верховного  Суду.  Суддя  Верховного  Суду.  Голова  Верховного

Суду.  Пленум  Верховного  Суду.  Касаційний  суд.  Голова  касаційного  суду.

Заступник  голови  касаційного  суду.  Судові  палати  касаційного  суду.  Велика

Палата Верховного Суду. Секретар Великої Палати Верховного Суду. Науково-

консультативна рада при Верховному Суді.

Конституційний  суд  України  за  законом  від  13  липня  2017  року.

Повноваження  Суду.  Склад  Суду.  Суддя  Конституційного  Суду.  Порядок

призначення  судді  Конституційного  Суду  Верховною  Радою  України

встановлюється Регламентом Верховної  Ради України.  Призначення особи на

посаду судді Конституційного Суду з’їздом суддів. Порядок призначення особи

на  посаду  судді  Конституційного  Суду  Президентом  України.  Набуття

повноважень  суддею  Конституційного  Суду.  Склад  Суду. Голова  Суду.

Заступник Голови Суду. Велика палата. Сенат. Колегія.

Тема 4.  Зміни процесуального законодавства як етап реформування

правосуддя

Новелізація  цивільного  процесу.  Каталог  основних  засад  (принципів)

цивільного  судочинства.  Розмежування  цивільної,  господарської  та

адміністративної  юрисдикції.  Зловживання  процесуальними  правами  та

відповідальність  за  них.  Інституту  штрафу.  Строки  для  вчинення

процесуальних  дій.  Процедура  врегулювання  спору  за  участю  судді.

Модифікації окремих проваджень і процедур. Спрощене позовне провадження.

Наказне  провадження.  Зміна  підходу  до  розуміння  сутності  підготовчого
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провадження. Новели касаційного провадження. Електронні докази. Новели в

процедурі подання доказів.

Новели  Кодексу  адміністративного  судочинства  України.

Адміністративний договір. Спрощене позовне провадження для справ незначної

складності.  Похідна  позовна  вимога.  Введення  «Електронного  суду».  Зміни

щодо  доказів  і  доказування.  Висновки  фахівців  у  сфері  права.  Основні

нововведення  реформи  господарського  процесу  України.  Введення  Єдиної

судової інформаційно-телекомунікаційної системи. Запровадження нових видів

проваджень  з  розгляду  господарських  справ.  Зміни у  формах процесуальних

документів. Введення процедури врегулювання спору за участю судді. Інститут

забезпечення та попередньої оплати судових витрат.  Оптимізація встановлення

процесуальної дисципліни. 

Тема 5. Реформування системи виконання судових рішень

Історія  становлення  системи  виконання  судових  рішень в  незалежній

Україні.  Дев’ять  етапів  становлення  системи  виконання  судових  рішень в

незалежній  Україні.  Мета  реформування  системи виконання  судових  рішень.

Розуміння  невідворотності  відповідальності  за  порушення.  Вчасність,

кваліфікованість і якісність вчинення виконавчих дій. 

Система  та  структура  державної  виконавчої  служби  з  2016  року.

Департамент  державної  виконавчої  служби  Міністерства  юстиції  України.

Принципи,  функції  та  повноваження  державної  виконавчої  служби.

Загальнотеоретичні  ідеї  (загальні  принципи).  Функціональні  (галузеві  та

міжгалузеві)  принципи.  Завдання  державної  виконавчої  служби.  Основні

завдання Мін’юсту у сфері виконання рішень. 

Приватні виконавці: правове регулювання їх статусу. Закон України Про

органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень

інших  органів»  та  «Про  виконавче  провадження».  Поняття  приватного

виконавця. Кваліфікаційна комісія. Кваліфікаційний іспит. Положення про офіс

приватного виконавця. Помічник приватного виконавця. Винагорода приватного
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виконавця.  Повноваження  приватного  виконавця.  Проблеми  недосконалої

реформи  інституту  приватних  виконавців  в  Україні.  Проблеми  контролю

Мін’юсту за приватними виконавцями.

Тема 6. Реформування адвокатури та безоплатної правничої допомоги

як складова судової реформи

Особливості  реформи  національної  адвокатури.  Етапи  реформування

адвокатури.  Загальний  кодекс  правил  для  адвокатів.  Професійні  асоціації

адвокатів.  Національна  асоціація  адвокатів  України  в  процесі  реформування

адвокатури.  Проект  закону  щодо  внесення  змін  до  Закону  України  «Про

адвокатуру та адвокатську діяльність».

Шляхи вдocкoнaлeння  пpaвoвих  acпeктiв  функціонування  aдвoкaтуpи  в

Укpaїнi. Зacaди peфopмувaння cиcтeми aдвoкaтуpи Укpaїни. Пpинципи, нa яких

будуєтьcя  peфopмувaння  aдвoкaтуpи.  Оcнoвнi  вeктopи  peфopмувaння

aдвoкaтуpи.  Зaвдaння,  якi  cтoять  пepeд  peфopмoю  aдвoкaтуpи.  Гapaнтiї

aдвoкaтcькoї  дiяльнocтi  пoтpeбують  знaчнoгo  poзшиpeння  i  пpивeдeння  у

вiдпoвiднicть iз чинним зaкoнoдaвcтвoм.

Напрями трансформації організаційних засад адвокатури в світлі реформи

правосуддя.  Стaж  роботи  в  гaлузi  пpaвa.  Пepeшкoди  у  дocтупi  дo  пpoфeciї

aдвoкaтa.  Пpoблeмa  aдaптaцiї  пpoфeciї  aдвoкaтa  дo  cучacних  умoв.  Фopми

opгaнiзaцiї  aдвoкaтcькoї  дiяльнocтi.  Рoзшиpeння  пepeлiку  диcциплiнapних

cтягнeнь.  Opгaнiзaцiйнi  ocнoви,  пoв’язaнi  зi  здiйcнeнням  aдвoкaтcькoгo

caмoвpядувaння

Основні  проблеми  в  системі  безоплатної  правничої  допомоги  (БПД)  і

шляхи їх розв’язання.  Порушення основних прав людини. Принцип вільного

вибору  особою  захисника.  Дискримінація  за  матеріальною  та  майновою

ознакою. Критерії надання безоплатної правничої допомоги.  Тиск держави на

адвокатуру та загрози для незалежності адвокатської діяльності. Недостатнє та

непрозоре використання коштів.  Усунення державного контролю від надання

безоплатної правничої допомоги. Фонд правової допомоги. 
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Тема  7.  Трансформація  органів  прокуратури  як складова реформи

правосуддя

Етапи реформування  органів  прокуратури.  Впровадження європейських

стандартів щодо трансформації функцій прокуратури. Сучасний стан, проблеми

та  перспективи  удосконалення  органів  прокуратури  України.  Проблеми

фактичного  характеру.  Проблеми  організаційного  характеру.  Проблеми

правового характеру.

Реформування прокуратури України у контексті змін до Основного Закону

України.  Статус  прокуратури України.  Система  функцій прокуратури.  Статус

Генерального  прокурора  України.  Гарантії  незалежності  Генерального

прокурора України. Система реформованої прокуратури та структура її органів.

Генеральна  прокуратура  України.  Регіональні  прокуратури.  Місцеві

прокуратури.  Перелік  військових  прокуратур.  Спеціалізована  антикорупційна

прокуратура.  Органи  прокурорського  самоврядування  та  органи,  що

забезпечують  діяльність  прокуратури.  Рада  прокурорів  України.

Кваліфікаційно-дисциплінарна  комісія.  Національна  академія  прокуратури

України.

Процесуальний  статус  прокурора  за  оновленими  процесуальними

кодексами.  Максимальна  змагальність  сторін.  Нові  механізми  протидії

зловживанням  процесуальними  правами.  Правовий  статус  прокурора  в  суді.

Право прокурора на звернення до суду у справах, віднесених законом до його

юрисдикції.  Здійснення  прокурором  представницької  функції.  Набуття

прокурором  статусу  позивача:  спірність  положення. Щодо  наявності  підстав

представництва  прокурора  в  судовому  процесі.  Зміст  дефініції  «інтереси

держави». 
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формуваня: монографія. Херсон: Гельветика, 2013. 180 с.

47. Коломоєць  Т. О.,  Колпаков B. К.  Судовий  розгляд  справ  про

адміністративні правопорушення: навч. посіб. Київ: Юрінком Інтер, 2016. 544 с.

48. Колпаков  В. К.,  Гордєєв В. В.  Теорія  і  практика  адміністративного

судочинства : монографія. Чернівці: Місто, 2011. 384 с.

49. Колпаков  В.  К.,  Гордєєв В.  В.  Юрисдикція  адміністративних  судів:

монографія: у 2 кн.. Харків: Харків юрид., 2011. 252 с.

50. Константий О. В. Проблеми захисту в адміністративному судочинстві

суб’єктивних прав, свобод і законних інтересів: монографія. Київ: Істина, 2015.

544 с.

51. Костицький M. B.,  Луцький М. І.  Судово-психологічна експертиза в

адміністративному процесі: монографія. Івано-Франківськ : Видавнича справа,

2017. 308 с.

52. Курс цивільного процесу: підручник / за ред. В. В. Комарова. Харків:

Право, 2011. 1352 с.

53. Ліпкан В. А., Мовчун О. Г. Сутність та порядок вирішення службових

спорів: монографія. Київ: Вид. Ліпкан О.С., 2017. 312 с. 

54. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства

України / за заг. ред. I. X. Темкіжева. 2-ге вид., пероб. і допов. Київ: Юрінком

Інтер, 2013. – 720 с.
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55. Оскарження  судових  рішень  і  ухвал  в  системі  адміністративного

судочинства  України:  зразки  документів,  судова  практика,  актуальне

законодавство: станом на 23 верес. 2016 р. / упоряд. Н. О. Армаш [та ін.]. Київ:

Центр учб. літ., 2016. 272 с.

56. Подкопаєв С.В. Основні положення міжнародних документів про роль

прокуратури  поза  кримінальною  сферою.  Бюлетень  Міністерства  юстиції

України. 2014. № 5. С. 135–140.

57. Постанови  пленумів  Верховного  Суду  України  та  вищих

спеціалізованих  судів  України  в  кримінальних  та  адміністративних

провадженнях: офіц. текст / упоряд.: С. А. Кузьмін, М. С. Кучеренко. Київ: Вид.

Паливода А. В., 2015. 828 с. 

58. Правові позиції в адміністративному судочинстві України / за заг. ред.

О. М. Нечитайло. – Офіц. вид. Київ: Ін Юре, 2015. 848 с. 

59. Русанова В.  Б.  Право на оскарження в суді постанови у справі про

адміністративне  правопорушення  (сутність,  гарантії  та  порядок  реалізації):

монографія / за заг. ред. Н. Б. Писаренко. Харків: Право, 2016. 148 с.

60. Смокович  М.  І.  Визначення  юрисдикції  адміністративних  судів  та

розмежування  судових  юрисдикцій:  монографія.  К.  :  Юрінком  Інтер,  2012.

304 с.

61. Тертишніков  В.  І. Цивільний  процес  України:  навч.  практ.  посіб.

Харків: Юрайт, 2012. 424 с.

62. Ткачук  О.  М.  Путівник  по  строках  та  термінах  Кодексу

адміністративного судочинства України : (із змін., внесеними Законом України

«Про внесення змін до Господ. процес. кодексу України, Цивіл. процес. кодексу

України,  Кодексу  адмін.  судочинства  України  та  ін.  законодав.  актів»  від

03.10.2017 р.). Харків: Право, 2017. – 68 с.

63. Фулей Т. І. Застосування практики Європейського суду з прав людини

в адміністративному судочинстві: наук.-метод. посіб. для суддів. Київ: ОБСЄ.

Координатор проектів в Україні, 2015. 128 с.
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64. Хотинська-Нор О. З.  Концепція  вдосконалення  судівництва  для

утвердження справедливого судочинства в Україні відповідно до європейських

стандартів в загальному контексті судової реформи. Судова апеляція. 2016. № 4

(45). С. 6–16.

4. Інформаційні ресурси

1. Законодавство  України  [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу  :
http://www. rada.kiev. ua; http://www. nau.kiev. ua; http://www.ukrpravo. kiev. com;
http://www.liga.kiev.ua.

2.  Міністерство  юстиції  України  [Електронний  ресурс].  –  Режим
доступу : https://minjust.gov.ua/.

3.  Методологія науки –  Fajr [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
sites.google.com/site/fajrru/Home/scientific.

4.  Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua.

5.  Національна парламентська бібліотека України [Електронний ресурс].
– Режим доступу : http://www.nplu.kiev.ua. 

6. Офіційний веб-портал «Судова влада України» [Электронный ресурс].
– Режим доступа : https://court.gov.ua/

7. Рада  з  питань  судової  реформи  [Электронный  ресурс].  –  Режим
доступа : http://jrc.org.ua/.

8. Харківська  державна  наукова бібліотека ім.  Короленка  [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : http://korolenko.kharkov.com.

9. Центр  исследований  и  статистики  науки  [Электронный  ресурс].  -
Режим доступа : http://www.csrs.ru/.

5. Форма підсумкового контролю успішності навчання

Контрольні  заходи здійснюються науково-педагогічними працівниками і

включають поточний і підсумковий контроль. Об’єктами системи поточного та

підсумкового  контролю  є  робота  студентів  на  семінарських  (практичних)

заняттях та виконання індивідуальних (домашніх) завдань. Поточний контроль

здійснюється  при  проведенні  семінарських  (практичних)  та  індивідуальних

занять і має на меті перевірку рівня засвоєння студентом навчального матеріалу

дисципліни.

http://www.csrs.ru/
http://korolenko.kharkov.com/
http://www.nplu.kiev.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.liga.kiev.ua/
http://www.ukrpravo/
http://www/
http://www/
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Під  час  проведення  семінарських  занять  застосовується  такі  методи

контролю,  як  усне  та  письмове  опитування  студентів  з  питань,  визначених

планом семінарських занять, дискусійне обговорення проблемних питань з теми

заняття,  письмове  складання  студентами  тестів.  При  проведенні  практичних

занять  –  контроль  здійснюється  при  розв’язуванні  окремим студентами  біля

дошки  та  «малими  групами»  комплексу  практичних  задач  і  проблемних

ситуацій.

Поточний  контроль,  який  застосовується  під  час  індивідуально-

консультативних занять, здійснюється за допомогою відповідних тестів в усній

чи  письмовій  формі.  Такий  контроль  застосовується  по  відношенню  до  тих

студентів,  які  мають  поточну  заборгованість  із  поважних  причин.  Поточний

контроль  виконання  студентами  індивідуальних  (домашніх)  завдань

здійснюється  за  допомогою  перевірки  викладачем  результатів  розв’язання

ситуативних завдань (задач).

Підсумкове оцінювання знань з дисципліни здійснюється у формі заліку.

6.  Засоби  діагностики  успішності  навчання:  усне  опитування  й

обговорення теоретичних питань на семінарських та лекційних заняттях, пакети

тестових завдань, ситуаційні завдання (кейси) з дисципліни, пакети завдань для

модульних  контрольних  робіт,  пакет  завдань  для  комплексної  контрольної

роботи з дисципліни.

Загальна підсумкова оцінка з навчальної дисципліни складається з суми

балів  за  результатами  поточного  контролю  знань  та  складання  заліку.

Академічні успіхи студента визначаються за допомогою системи оцінювання,

що  використовується  в  ПУЕТ,  з  обов’язковим  переведенням  оцінок  до

національної шкали та шкали ECTS.

Оцінка «відмінно» (90–100 балів)  передбачає,  що студент має широкі  і

системні  знання з  дисципліни і  правової  практики з  неї;  самостійну  логічну

відповідь  на  питання  з  використанням  матеріалів  підручників,  монографій,

преси;  вірне  вирішення  практичного  завдання;  вміє  використовувати  набуті
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знання  та  приймати  рішення  в  нестандартних  ситуаціях;  переконливо

аргументує відповіді;

Оцінка «дуже добре» (82–89 балів) передбачає, що студент вільно володіє

вивченим  обсягом  матеріалу,  застосовує  його  на  практиці,  вільно  розв’язує

вправи  і  задачі  у  стандартних  ситуаціях,  самостійно  виправляє  допущені

помилки, кількість яких незначна.

Оцінка «добре» (74–81 бал) передбачає, що студент має а системні знання

з дисципліни, надає самостійну відповідь на питання з використанням більшого

матеріалу  ніж  у  конспекті,  вірно  вирішує  практичного  завдання,  самостійно

виправляє помилки, серед яких є суттєві.

Оцінка  «задовільно»  (64–74  бали)  передбачає,  що  студент  самостійно

відтворює  значну  частину  теоретичного  матеріалу,  знає  базові  поняття,  за

допомогою викладача здатен виправляти помилки, серед яких є значна кількість

суттєвих.

Оцінка  «достатньо»  (60–63  бали)  передбачає,  що  студент  володіє

навчальним матеріалом на рівні,  вищому за початковий,  значну його частину

відтворює на репродуктивному рівні.

Оцінка «незадовільно з можливістю повторного складання семестрового

контролю» (35–59 балів) передбачає, що студент володіє навчальним матеріалом

на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну його частину.

Оцінка «незадовільно з обов’язковим вивченням залікового кредиту» (1–

34 бали) передбачає, що студент володіє на рівні елементарного розпізнання і

відтворення окремих фактів, елементів, об’єктів.
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