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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників 

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної
дисципліни

денна форма
навчання

заочна форма
навчання

Кількість кредитів 
– 4

Галузь знань
081 «Право» Нормативна

Спеціальність підготовки 
081 «Право»

Змістових модулів 
– 2

Спеціальність (професійне
спрямування):
_______________

Рік підготовки:
5-й 5-й

Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання –              

Семестр

Загальна кількість 
годин – 120 

9-й 9-й
Лекції

Тижневих годин 
для денної форми 
навчання:
аудиторних – 
самостійної 
роботи студента -

Освітньо-кваліфікаційний ступінь:
магістр

14 год. 8 год.
Семінарські

16 год. -
Практичні

4 год.
Самостійна робота

90 год. 108 год.
Індивідуальні завдання: 

Вид контролю: залік

Примітка.

Співвідношення  кількості  годин  аудиторних  занять  до  самостійної  і

індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 30/90

для заочної форми навчання – 12/108

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета вивчення дисципліни «Реформування правосуддя України» полягає

у:  чіткому  системному  уявленні  студентів  про  сутність  судової  влади  як

соціально-правового інституту; розкритті правових і організаційних проблем її

функціонування; розгляді змісту, ознак, принципів, функцій та форм реалізації



судової  влади  та  особливостей  формування  суддівського  корпусу,  порядку

побудови суддівської систем України в цілому на основі чинного законодавства

й практики його застосування, а також досягнень юридичної науки; формуванні

у студентів уміння: орієнтуватися у системі норм, що є підґрунтям правосуддя

України;  аналізувати  і  узагальнювати  нормативні  акти,  які  визначають

судоустрій  України,  статус  суддів,  основні  концептуальні  напрями

реформування  судочинства,  адвокатури,  прокуратури  та  системи  виконання

судових  рішень;  аналізі  законів  України  «Про  судоустрій  та  статус  суддів»,

прийнятого  Верховної  Радою  України  2  червня  2016  року,  «Про  виконавче

провадження»  від  2  червня  2016  року,  «Про Вищу раду  правосуддя»  від  21

грудня 2016 року, «Про Вищий антикорупційний суд» від 7 червня 2018 року,

«Про  внесення  змін  до  Господарського  процесуального  кодексу  України,

Цивільного  процесуального  кодексу  України,  Кодексу  адміністративного

судочинства України та інших законодавчих актів» від 3 жовтня 2017 року, «Про

внесення змін до Конституції  України (щодо правосуддя)» від 2 червня 2016

року, «Про Конституційний Суд України» від 13 липня 2017 року, «Про органи

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

органів» від 2 червня 2016 року.

Завдання курсу  – вивчення студентами предмету, системи та основних

понять  навчальної  дисципліни  «Реформування  правосуддя  України»;  їх

ознайомлення з загальною характеристикою сучасної судової системи 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; вивчення

особливостей впровадження і становлення адміністративної юстиції в Україні;

орієнтування  студентів  у  основних  поняттях  здійснення  правосуддя  та

судоустрою.

Основні професійні компетенції

Засвоївши програму навчальної  дисципліни  «Реформування  правосуддя

України»,  студенти  магістратури  за  спеціальністю  «Право»  мають  бути

здатними  здійснювати  на  конституційних  правосуддя  засадах,  надавати

правничу допомогу, виконувати судові рішення та володіти такими основними

професійними компетенціями щодо даного виду роботи:

у професійній діяльності:

– вміння  тлумачити  положення  норм  Конституції  України,  чинного

законодавства  щодо  здійснення  правосуддя  та  реформування  системи

судоустрою  в  Україні,  статусу  суддів,  а  також  адвокатури,  прокуратури  та

системи виконання судових рішень;

– знання  організаційно-правового  змісту,  сутності  та  значення  функції

правосуддя в Україні та гарантій його забезпечення;

– вільна  орієнтація  в  системі  чинного  законодавства,  що  регулює

здійснення правосуддя в Україні, у тому числі й міжнародно-правових актах;

у науково-дослідній діяльності:

– готовність  застосовувати  сучасні  методи  дослідження  й  аналізу

обов’язкових елементів і етапів реформи правосуддя в Україні;

– здатність  поставити  завдання  та  організувати  наукові  дослідження

проблем, що стосуються здійснення реформи правосуддя в Україні;

в організаційно-управлінській діяльності:



– здатність враховувати положення концепції про реформи правосуддя в

Україні та готовність на її основі розробляти необхідні пропозиції у цій сфері;

– здатність правильно аналізувати й узагальнювати законодавчі акти, що

стосуються управління здійсненням правосуддя;

– вміння  формулювати  власну  позицію  з  питань,  пов’язаних  зі

здійсненням реформи правосуддя;

у консультаційній діяльності:

– надання роз’яснень практичним працівникам органів правосуддя щодо

завдань та мети реформи правосуддя в Україні;

у педагогічній діяльності:

– розробка методичного забезпечення і проведення навчання та перевірки

знань з питань здійснення реформи правосуддя в Україні.

3. Програма 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

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.

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

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

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. 

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». 

4. Структура навчальної дисципліни
Назви

змістових
модулів і

тем

Кількість годин
Денна форма Заочна форма

усьог
о 

у тому числі усь
ого 

у тому числі
л п се

м
ін
д

с.р. л п сем ін
д

с.р.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Змістовий модуль 1. Концептуальні засади реформування правосуддя

Тема 1. 
Концептуальні
засади
реформування
правосуддя
України

17 2 - 2 - 13 17 1 0,5 - - 15,5

Тема  2.  Етапи
реформування
правосуддя  в
Україні

17 2 - 2 - 13 17 1 0,5 - 15,5

Разом за 
змістовим 
модулем 1

34 4 - 4 - 26 26 2 1 - - 31

Змістовий модуль 2. Складові реформи правосуддя
Тема 3. 
Реформування 
судоустрою 
України

19 2 - 4 - 13 19 2 1 - - 16

Тема 4. 
Зміни 
процесуаль-
ного 
законодавства 
як етап 
реформування 
правосуддя

16 2 - 2 - 12 16 1 0,5 - - 14,5

Тема 5. 
Реформування 
системи 
виконання 
судових 
рішень

17 2 - 2 - 13 17 1 0,5 - - 15,5



Тема 6. 
Реформування 
адвокатури та 
безоплатної 
правничої 
допомоги як 
складова 
судової 
реформи

17 2 - 2 - 13 17 1 0,5 - - 15,5

Тема 7. 
Особливості 
підготовки, 
оформлення і 
захисту 
студентських 
наукових робіт

17 2 - 2 - 13 17 1 0,5 - - 15,5

Разом за 
змістовим 
модулем 2

86 10 - 12 - 64 86 5 3 - - 77

Усього годин 120 14 - 16 - 90 120 8 4 - - 108

4. Теми семінарських занять

№
з/п

Назва теми
Кількість

годин
1 Концептуальні  засади  реформування  правосуддя

України.
2

2 Етапи реформування правосуддя в Україні. 2
3 Реформування судоустрою України. 4
4 Зміни процесуального законодавства як етап 

реформування правосуддя.
2

5 Реформування системи виконання судових рішень. 2
6 Робота з науковою інформацією. 2
7 Написання і оформлення наукових праць студентів. 2

Всього: 16

5.Теми практичних занять

№
з/п

Назва теми Кількість
годин

дфн зфн
1 Концептуальні  засади  реформування  правосуддя

України.
- 0,5

2 Етапи реформування правосуддя в Україні. - 0,5
3 Реформування судоустрою України. - 1
4 Зміни процесуального законодавства як етап 

реформування правосуддя. 
- 0,5



5 Реформування системи виконання судових рішень. - 0,5
6 Реформування адвокатури та безоплатної правничої 

допомоги як складова судової реформи.
- 0,5

7 Написання і оформлення наукових праць студентів. - 0,5
Разом - 4

6. Самостійна робота

№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1 Концептуальні  засади  реформування  правосуддя
України
1.1. Проблеми,  які  потребують  розв’язання  при
реформуванні системи правосуддя.
1.2. Мета та завдання розбудови судової влади.
1.3. Шляхи реформування судової системи України.
1.4. Напрями  реформування  процесуального
законодавства України.
1.5. Коло  питань,  що  необхідно  вирішити  при
трансформації статусу суддів.
1.6. Переформатування  прокуратури,  адвокатури  й
органів виконання судових рішень.

13 15,5

2 Етапи реформування правосуддя в Україні
2.1. Внесення  змін  щодо  правосуддя  до  Конституції
України.
2.2. Питання  визначення  судоустрою  України  та  його
законодавче забезпечення.
2.3. Зміни  процесуального  законодавства  як  етап
реформування правосуддя.
2.4. Реформування системи виконання судових рішень.
2.5. Реформування адвокатури та безоплатної правничої
допомоги як складова судової реформи.

13 15,5

3 Реформування судоустрою України
3.1. Організаційні  основи  судоустрою  за  Законом
України від 2 червня 2016 року.
3.2. Місцеві суди.
3.3. Апеляційні суди.
3.4. Вищі спеціалізовані суди.
3.5. Склад,  структура  та  правовий  статус
реформованого Верховного Суду.
3.6. Конституційний суд України.

13 16

4 Зміни процесуального законодавства як етап 
реформування правосуддя
4.1. Новелізація цивільного процесу.

12 14,5



4.2. Новели  Кодексу  адміністративного  судочинства
України.
4.3. Основні нововведення реформи господарського 
процесу України.

5 Реформування системи виконання судових рішень
5.1. Історія  становлення  системи  виконання  судових
рішень в незалежній Україні.
5.2. Мета  реформування  системи  виконання  судових
рішень.
5.3. Система та структура державної виконавчої служби
з 2016 року.
5.4. Принципи,  функції  та  повноваження  державної
виконавчої служби.
5.5. Приватні  виконавці:  правове  регулювання  їх
статусу.
5.6. Проблеми  недосконалої  реформи  інституту
приватних виконавців в Україні.
5.7. Проблеми  контролю  Мін’юсту  за  приватними
виконавцями.

13 15,5

6 Реформування адвокатури та безоплатної правничої
допомоги як складова судової реформи
6.1. Особливості реформи національної адвокатури.
6.2. Шляхи  вдocкoнaлeння  пpaвoвих  acпeктiв
функцioнувaння aдвoкaтуpи в Укpaїнi.
6.3. Напрями  трансформації організаційних  засад
адвокатури в світлі реформи правосуддя.
6.4. Основні проблеми в системі безоплатної правничої
допомоги (БПД) і шляхи їх розв’язання.

13 15,5

7 Трансформація  органів  прокуратури  як  складова
реформи правосуддя
7.1. Етапи реформування органів прокуратури.
7.2. Сучасний  стан,  проблеми  та  перспективи
удосконалення органів прокуратури України.
7.3. Реформування  прокуратури  України  у  контексті
змін до Основного Закону України.
7.4. Система реформованої прокуратури та структура її
органів.
7.5. Процесуальний  статус  прокурора  за  оновленими
процесуальними кодексами.

13 15,5

Разом 90 108

7. Індивідуальні завдання
Доповіді, реферати.



8. Методи навчання
Лекція,  диспут,  індивідуальні  завдання,  робота  з  нормативними

джерелами.
9. Методи контролю

Опитування, контрольні роботи, презентація реферату.

10. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота залік Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7
11 11 11 11 12 12 12 20 100
Т1, Т2 ... Т7 – теми.

11. Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі
види навчальної

діяльності

Оцінка
ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики

для заліку

90–100 А відмінно  

зараховано
82–89 В

добре 
74–81 С
64–73 D задовільно 
60–63 Е 

35–59 FX
незадовільно з

можливістю повторного
складання

не зараховано з
можливістю

повторного складання

0–34 F
незадовільно з

обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

не зараховано з
обов’язковим

повторним вивченням
дисципліни



12. Рекомендована література

Базова

1. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 5 липня

2012 року № 5076-VI. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 27. Ст. 282.

2. Про безоплатну  правову  допомогу:  Закон  України  від  2  червня  2011

року № 3460-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 51. Ст. 577.

3. Про  визначення  механізму  впровадження  Плану  дій  щодо  реалізації

положень  Стратегії  реформування  судоустрою,  судочинства  та  суміжних
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