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Державної прикордонної служби України
Форма здобуття освіти: денна

2
АНОТАЦІЯ КУРСУ
Навчальна дисципліна «ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНОЇ СЛУЖБИ», відноситься до вибіркових дисциплін для вивчення ОПП
«Правоохоронна діяльність». Вивчається протягом першого семестру на кафедрі теорії права та кримінально-процесуальної діяльності.
Метою вивчення навчальної дисципліни є засвоєння слухачами магістратури положень законодавства щодо діяльності, помічника командира військової частини з правових питань, передбачених законодавством функціональних повноважень по організації правової роботи в підрозділах Державної прикордонної служби України, в тому числі специфіку їх реалізації в силу залучення до відповідних правовідносин спеціальних
суб’єктів – військовослужбовців (військових організацій).
Основним завданням навчальної дисципліни є з’ясування основних проблем правозастосовної практики, які виникають у правозастосовчій
діяльності ООДК.
А) загальні компетентності:
ЗК-2
ЗК-4
ЗК-6
ЗК-10

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях в умовах неповної/недостатньої інформації, суперечливих вимог та зміни
умов обстановки.
Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
Усвідомлення рівних можливостей та гендерних проблем.
Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконувати робіт у правоохоронній сфері.
Б. ) спеціальні (фахові, предметні) компетентності:

ФК-1

ФК-2
ФК-3
ФК-4
ФК-5
ФК-7

Уміння застосовувати набуті знання, вміння й навички на практиці, здатність брати участь у розробленні документів, включаючи
вимоги щодо їх законності, обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, прогнозувати результати їх впливу на суспільні
відносини у сфері правоохоронної діяльності та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах юридичної
діяльності, реалізовувати норми матеріального й процесуального права в професійній діяльності.
Здатність забезпечувати законність та правопорядок, безпеку особистості, суспільства, держави в межах виконання своїх посадових
обов’язків
Розуміння методології наукових досліджень та здатність до проведення наукових досліджень у галузі правоохоронної діяльності із
застосовуванням спеціальних методів досліджень, міждисциплінарних та порівняльно-правових підходів, використовуючи наукові
теорії, концепції та набуті практичні знання.
Спроможність аналізувати, оптимізувати й застосовувати сучасні інформаційні технології під час вирішення професійних (наукових)
завдань.
Здатність викладати юридичні дисципліни на високому теоретичному й методичному рівні, впроваджувати інноваційні технології,
методи і засоби навчання.
Спроможність взаємодіяти з представниками інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськістю з питань
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правоохоронної діяльності
Вивчення навчальної дисципліни забезпечує досягнення курсантами (або слухачами, студентами, ад’юнктами) наступних програмних результатів навчання:
Забезпечувати законність та правопорядок, захист прав та інтересів особистості, суспільства, держави з використанням ефективних
методів й засобів забезпечення публічної безпеки і порядку в межах виконання своїх посадових обов’язків
ПРН-11 Розробляти та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального та процесуального права у професійній діяльності
ПРН-12 Надавати кваліфіковані юридичні висновки й консультації в конкретних сферах юридичної діяльності
Знати вимоги законодавства, грамотно оформлювати процесуальні документи, що використовуються під час судового провадженПРН
ня
виділяти юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки.;
ПРН
Досягнення програмних результатів навчання передбачає здатність демонструвати знання, розуміння, застосування, аналіз, синтез та оцінювання його складових.
ПРН-8

ПРН-8 Забезпечувати законність та правопорядок, захист прав та інтересів особистості, суспільства, держави з використанням ефективних методів й засобів забезпечення публічної безпеки і порядку в межах виконання своїх посадових обов’язків. Визначати значення та місце цивільнопроцесуальні правовідносини серед суспільних відносин. Знати поняття цивільного процесуального права, його предмет, метод і систему. Показувати
форми захисту прав і законних інтересів громадян і юридичних осіб. Показувати співвідношення цивільного процесуального права з іншими галузями права
України.
Розуміння: класифікувати правовідносини за видами. Виділяти підстави та передумови виникнення, зміни та припинення цивільних процесуальних
правовідносин, знати зміст та об'єкт цивільних процесуальних правовідносин, суб'єкти цивільних процесуальних правовідносин та їх класифікацію.
Застосовування: застосовувати нормативно-правові акти, що регулюють цивільно-процесуальні відносини, за участю фізичних та юридичних
осіб.
Аналіз: робити вірні висновки щодо спірних правовідносин, які підлягають правовому регулюванню.
Синтез: аргументувати застосування відповідних норм процесуального законодавства стосовно спірних відносин, які підлягають врегулюванню.
Оцінювання: оцінювати та аргументовано пояснювати застосування відповідних норм процесуального законодавства.
ПРН-11 Розробляти та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального та процесуального права у професійній діяльності
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Знання: знати цивільно-процесуальне законодавство щодо визначення підстав відповідних юридичних фактів по конкретним спірним цивільноправовим відносинам.
Розуміння: знати п поняття та систему цивільного процесуального законодавства.
Застосовування: застосовувати знання в галузі цивільного процесуального права для обґрунтування відповідних правових висновків по відповідним правовим спорам правової оцінки конкретної правової ситуації
Аналіз: аналізувати дії учасників правових відносини та результати подій для аргументування відповідних висновків по правовому спору що
підлягає оцінці.
Синтез: аргументувати висновки відповідно до врегульованих правовідносин
Оцінювання: оцінювати та аргументовано пояснювати застосування норм процесуального законодавства щодо окремих фактичних обставин.
ПРН-12 Надавати кваліфіковані юридичні висновки й консультації в конкретних сферах юридичної діяльності
Знання: знати цивільно-процесуальне законодавство щодо вимог відповідних процесуальних документів для формування висновків по конкретним спірним цивільно-правовим відносинам.
Розуміння: поняття та значення відповідних процесуальних документів, їх місце в системі законодавства та права України.
Застосовування: застосовувати знання в галузі цивільного процесуального законодавства для обґрунтування та правової оцінки конкретної
правової ситуації.
ПРН - Знати вимоги законодавства, грамотно оформлювати процесуальні документи, що використовуються під час судового провадження
Знання: знати систему законодавства.
Розуміння: поняття стадій судочинства, зокрема адміністративного, цивільного, кримінального,.
Застосовування: застосовувати знання в галузі процесуального права для обґрунтування та правової оцінки конкретної правової ситуації
Аналіз: аналізувати дії учасників правових відносини та результати подій для аргументування відповідних висновків по правовому спору що
підлягає оцінці.
Синтез: аналізувати результати застосування правових норм.
Оцінювання: робити висновки щодо прийняття рішення про складання процесуальних документів.
ПРН- Виділяти юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки.;
Знання: знати правові вимоги цивільного та господарського судочинства що пред’являються у ході захисту цивільних прав т а інтересів.
Розуміння: знати поняття та місце стадій судової діяльності під час захисту прав та законних інтересів у судах загальної юрисдикції.
Застосовування: застосовувати знання в галузі цивільного процесуального права для обґрунтування цивільних процесуальних документів.
Аналіз: аналізувати стан судового розгляду дії учасників правових відносини та результати подій для аргументування відповідних висновків по
правовому спору що підлягає оцінці.
Синтез: аргументувати підстави обґрунтування процесуальних документів.
Оцінювання: оцінювати та аргументовано пояснювати застосування процесуальних документів.
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доцент кафедри теорії права та кримінально-процесуальної діяльності, доцент Сергій ЦАРЕНКО.
ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.
Теорія держави і права, Організація судових і правоохоронних органів, Адміністративне право, Цивільне право, Цивільний процес, Адміністративний процес, Кримінальне право.
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.
Навчальні класи : «506, 514» .

І
1
Усього за
дисципліну
4
4
36
36
14 10
14 10
12
12
24
24
12 10
12 10

Екзамен

60
60
+
+

Залік

Кількість годин

Диференційований залік

Самостійна робота

-----------------

ІРГР

курсова робота

розрахункове завдання

переклад текстів

Аудиторна робота

конспект з теми

Ессе

4
4

Усього

-----------------

підсумковий контроль

модульний контроль

контрольна робота

рольові ігри

семінари

лабораторні заняття

практичні заняття

групові вправи

групові заняття

лекції

120
120
Усього аудиторних занять

Загальна

Кількість кредитів ЄКТС

Семестр

Курс
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ТРИВАЛІСТЬ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ КУРСУ
Форми підсумкового контролю

Індивідуальна робота

Основні методи навчання: МН1.1; МН1.2; МН1.3; МН1.5; МН3.6; МН4.4.

Основні методи контролю навчальних досягнень: МК1.1; МК1.2; МК2.1; МК2.4; МК2.8; МК3.1; МК3.2; МК3.3; МК4.1; МК4.2; МК4.3
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КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА КОНТРОЛЬ РІВНЯ ЇХ ДОСЯГНЕННЯ СЛУХАЧАМИ
Шифр

ЗК-2
ЗК-4
ЗК-6
ЗК-10

ФК-1

ФК-2
ФК-3
ФК-4
ФК-5

Компетентність
Загальні компетентності
Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях в умовах неповної/недостатньої інформації, суперечливих вимог та зміни умов обстановки.
Здатність до самостійного здобуття знань шляхом пошуку, оброблення та аналізу
інформації з різних джерел, у тому числі іноземних.
Здатність усно та письмово спілкуватися іноземною мовою у професійній сфері.
Здатність організовувати та керувати професійним розвитком осіб, груп/підлеглих,
здійснювати оцінку стратегічного їх розвитку та забезпечувати високу якість виконання поставлених завдань.
Фахові компетентності спеціальності
Уміння застосовувати набуті знання, вміння й навички на практиці, здатність брати
участь у розробленні документів, включаючи вимоги щодо їх законності, обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, прогнозувати результати їх впливу на
суспільні відносини у сфері правоохоронної діяльності та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати
норми матеріального й процесуального права в професійній діяльності.
Здатність забезпечувати законність та правопорядок, безпеку особистості, суспільства, держави в межах виконання своїх посадових обов’язків
Розуміння методології наукових досліджень та здатність до проведення наукових
досліджень у галузі правоохоронної діяльності із застосовуванням спеціальних методів досліджень, міждисциплінарних та порівняльно-правових підходів, використовуючи наукові теорії, концепції та набуті практичні знання.
Спроможність аналізувати, оптимізувати й застосовувати сучасні інформаційні технології під час вирішення професійних (наукових) завдань.
Здатність викладати юридичні дисципліни на високому теоретичному й методичному рівні, впроваджувати інноваційні технології, методи і засоби навчання.

Методи контролю
МК1.1; МК2.1; МК2.3; МК2.4; МК2.8;
МК3.1; МК3.2; МК4.1; МК4.3.
МК1.1; МК2.1; МК2.4; МК2.8; МК3.1;
МК3.2; МК4.1.
МК1.1; МК2.1; МК2.3; МК2.4; МК2.8;
МК3.1; МК3.2; МК4.1; МК4.3.
МК1.1; МК2.1; МК4.1.

МК1.1; МК2.1; МК2.3; МК2.4; МК2.8;
МК3.1; МК3.2; МК4.1; МК4.3.

МК2.1; МК2.3; МК4.1; МК4.3.
МК2.8; МК3.3
МК2.1; МК2.4; МК2.8; МК3.1; МК3.3;
МК4.1; МК4.3.
МК2.1; МК4.1
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Шифр
ФК-7

Компетентність

Методи контролю

Спроможність взаємодіяти з представниками інших органів виконавчої влади та
місцевого самоврядування, громадськістю з питань правоохоронної діяльності

МК1.1; МК2.1; МК.2.3; МК3.1; МК3.3;
МК4.1

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ, МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА КОНТРОЛЬ РІВНЯ ЇХ ДОСЯГНЕННЯ СЛУХАЧАМИ
Шифр

Компетентність

Методи навчання

ПРН-12

Забезпечувати законність та правопорядок, захист прав та інтересів
особистості, суспільства, держави з використанням ефективних методів й засобів забезпечення публічної безпеки і порядку в межах виконання своїх посадових обов’язків
Розробляти та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в
різних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального та процесуального права у професійній діяльності
Надавати кваліфіковані юридичні висновки й консультації в конкретних сферах юридичної діяльності

МН 1.6; МН 2.1; МН2.3;
МН3.2; МН3.4; МН3.6;
МН4.1; МН4.2; МН4.3;
МН4.4
МН1.6;
МН 3.4; МН3.6;
МН4.3; МН4.4.
МН1.1;
МН3.6

ПРН

Знати вимоги законодавства, грамотно оформлювати процесуальні
документи, що використовуються під час судового провадження

ПРН

Виділяти юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові
висновки.;

МН1.6;
МН 3.4; МН 3.6;
МН4.3; МН4.4.
МН1.1; МН1.6;
МН 3.4; МН3.6;
МН4.3; МН4.4.

ПРН-8

ПРН-11

Оцінювання
МК1.1; МК2.1; МК2.8;
МК3.3;
МК4.1; МК4.4.
МК1.1; МК2.1; МК2.3;
МК2.8; МК3.1; МК3.3;
МК4.1.
МК2.1; МК2.8;
МК3.1; МК3.3;
МК4.1; МК4.4.
МК2.1; МК2.3; МК2.8;
МК3.1; МК3.2; МК3.3;
МК4.1; МК4.3.
МК2.1; МК2.8; МК4.1.
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ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ
№
теми
1

2

3

Кількість
год
Характеристика юриди4
чної служби в Державній
прикордонній
службі
України.
Особливості
роботи
4
юрисконсульта з питань
проходження військової
служби
4
Особливості
роботи
юрисконсульта з питань
трудових відносин
Найменування теми

Особливості
роботи
юрисконсульта у сфері
житлових відносин
5
Особливості
роботи
юрисконсульта у сфері
земельних та екологічних правовідносин.
6
Особливості
роботи
юрисконсульта у сфері
цивільних та господарських правовідносин.
7
Особливості діяльності
юрисконсульта під час
претензійно-позовної
роботи.
Диференційний залік
Всього
4

1

Номери, вид занять та кількість годин
2
3
4
5
6
7

8

Місяці

Л2

Сз2

09

Л2

Сз2

10

Л2

Сз2

11

4

Л2

Сз2

12

6

Л2

6

Л2

Сз2

4

Л2

Сз2

4
36

Дз4

Сз2

Номери тем, занять та кількість годин

Кількість
годин

Сз2

Сз2

Всього

60
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
№
теми

№
заня
ття

Види навчальних
занять

1.

2.

3.

1.

Кількіс
ть
годин
4.

10

1

лекція

2

індивідуальне завдання (конспект з
теми)

2

Найменування теми і навчальні питання

Література

5.

6

1 курс
1 семестр
Тема 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЮРИДИЧНОЇ СЛУЖБИ В
ПІДПРИЄМСТВІ, УСТАНОВІ, ОРГАНІЗАЦІЇ, ОРГАНІ
ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ДЕРЖАВНІЙ ПРИКОРДОННІЙ
СЛУЖБІ УКРАЇНИ.
Заняття 1. Правове положення та правовий статус юридичної служби.
1. Юридична служба – структурний підрозділ підприємства, установи, організації, органу державної влади, підрозділу Державної прикордонної служби України.
2. Основні права та функції юридичної служби підприємства, установи, організації, органу державної влади, підрозділу Державної прикордонної служби України.
3. Посадові особи юридичної служби підприємства, установи, організації,
1.28, 1.40-1.44, 1.49
органу державної влади, підрозділу Державної прикордонної служби Укра2.1-2.4
їни, їх права та обов’язки.
Конспект з теми: Структура юридичної служби.
1. Порядок створення, структура та штатний розклад юридичної служби.
2. Положення про юридичну службу підприємства, установи, організації,
органу державної влади, підрозділу Державної прикордонної служби України
3. Організаційно-правові форми юридичної служби.
4. Завдання, функції і права юридичної служби міністерств та інших органів
виконавчої влади.
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№
теми

№
заня
ття

Види навчальних
занять

1.

2.

3.

Кількіс
ть
годин
4.

самостійна робота

4

семінар

2

2

2.

1

лекція

Найменування теми і навчальні питання

Література

5.
1. Поняття та зміст правової роботи.
2. Основні напрями правової роботи.
3. Роль юридичної служби у здійсненні правової роботи.
4. Кваліфікаційні вимоги, що висуваються до працівників юридичної служби.
5. Відповідальність працівників юридичної служби.
6. Робота юридичної служби щодо забезпечення законності на підприємстві, в установі, організації
Заняття 2. Правовий статус та структура юридичної служби.
1. Юридична служба у структурі підприємства, установи, організації, органу державної влади, підрозділу Державної прикордонної служби України.
2. Основні права та функції юридичної служби підприємства, установи, організації, органу державної влади, підрозділу Державної прикордонної служби України.
3. Посадові особи юридичної служби підприємства, установи, організації,
органу державної влади, підрозділу Державної прикордонної служби України, їх права та обов’язки.
4. Відповідальність працівників юридичної служби.

6

14

Тема 2. ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ЮРИСКОНСУЛЬТА З
ПИТАНЬ ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ТА
ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН

2

Заняття 1. Порядок проходження військової служби особами офіцерського складу, прапорщиками (мічманами) Державної прикордонної
служби України
1.Загальні засади проходження військової служби. Прийняття на військову
службу. Укладення контракту.
3. Присвоєння військових звань, призначення на посаду, переміщення по
службі .
4. Атестування, відпустки, розірвання контракту

1.2, 1.22, 1.24, 1.28,
1.31, 1.32
2.1-2.4

12
№
теми

№
заня
ття

1.

2.

Види навчальних
занять
3.
групове заняття

Самостійна робота

2

Індивідуальне завдання (написання
реферату)
семінар

3

Кількіс
ть
Найменування теми і навчальні питання
годин
4.
5.
2
Заняття 2 Правові основи проходження військової служби в ДПСУ.
1. Правове регулювання прийняття та звільнення з військової служби.
2. Проходження військової служби за контрактом категоріями прапорщиків,
солдатами (матросами) сержантами і старшинами Державної прикордонної
служби України
4
1.Поняття службового часу.
2.Правове регулювання відпусток для військовослужбовців
4
Правове регулювання проходження військової служби в ДПСУ.

2

12

2

Самостійна робота

4

Література

6
3.11, 3.13, 3.14,
3.22, 3.34, 3.36

Заняття 3. Порядок проходження військової служби особами офіцерського складу, прапорщиками, солдатами (матросами), сержантами,
старшинами Державної прикордонної служби України
1. Прийом на військову службу в ДПСУ. Присвоєння військових звань.
2.Призначення та переміщення по службі військовослужбовців ДПСУ.
3. Виконання військового обов’язку в запасі.

Тема 3. ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ЮРИСКОНСУЛЬТА В
СФЕРІ ТУДОВИХВІДНОСИН
Заняття 1. Правове регулювання трудових відносин.
1.Загальні засади прийняття на роботу.
2. Правове регулювання прийняття та звільнення з роботи.
3. Порядок укладення трудового контракту
1. Поняття колективного трудового договору
2. Поняття та зміст трудового договору. Види трудових договорів в
ДПСУ. Трудовий договір про державну службу.
3. Юридичні гарантії при прийомі на роботу .
4. Підстави припинення трудового договору.

Нормативні акти :
1.8, 1.11, 1.21, 1.28
Основна : 2.1-2.4
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№
теми

№
заня
ття

Види навчальних
занять

1.

2.

3.
індивідуальне завдання (написання
реферату)

4

семінар

2

Найменування теми і навчальні питання

Література

5.

6

Теми рефератів:
1.Процедурні питання забезпечення виконання законодавства про працю.
2.Колективний договір на підприємстві, в установі, організації, органі державної влади, підрозділі Державної прикордонної служби України.
Заняття 2. Правове регулювання трудових відносин.
1. Правові основи регулювання трудових відносин.
2. Порядок оформлення прийняття на роботу працівника
3. Порядок припинення трудових відносин.

18

Тема 4. ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ЮРИСКОНСУЛЬТА В
СФЕРІ ЖИТЛОВИХ ПРАВОВІДНОСИН

лекція

2

групове

2

Заняття 1. Правове регулювання забезпечення громадян житлом.
1. Загальна характеристика житлового законодавства.
2. Підстави та порядок забезпечення громадян житлом.
3. Порядок ведення обліку осіб які потребують покращення житлових умов.
Заняття 2. Порядок забезпечення житлом в Державній прикордонній
службі України.
1. Правові підстави забезпечення житлом персоналу Державної прикордонної служби України.
2. Порядок забезпечення жилими приміщеннями військовослужбовців та
працівників
Конспект з теми: Порядок забезпечення житловими приміщеннями в
ДПСУ.
1. Порядок забезпечення житлом.
2. Підстави забезпечення житловими приміщеннями.

4
1

Кількіс
ть
годин
4.

індивідуальне завдання
(написання конспекту)

2

Самостійна робота

2

Правове регулювання житлових правовідносин за участю військовослужбовців ДПСУ.

Нормативні акти :
1.8, 1.11, 1.21, 1.28
Основна : 2.1-2.4
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№
теми

№
заня
ття

Види навчальних
занять

1.

2.

3.

2

Кількіс
ть
годин
4.

Література

5.

6

Теми рефератів:
1. Право на житло відповідно до Конституцією України.
2. Порядок та підстави надання службового житла.

індивідуальне завдання (написання
реферату)

4

лекція

2

Заняття 3. Правове регулювання забезпечення житлом в Державній
прикордонній службі України.
1. Правові основи (підстави) забезпечення житлом персоналу в Державної прикордонної служби України.
2. Порядок надання службового житла.
3. Правове регулювання здійснення обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов.

самостійна робота

2

семінар

2

1. Надання службового житла
2. Звільнення службового житла
Заняття 4. Надання житла військовослужбовцям Державної прикордонної служби України.
1. Правові підстави забезпечення житлом персоналу Державної прикордонної служби України. .
2. Правове регулювання надання жилих приміщень у будинках державного
житлового фонду.
3. Забезпечення службовим житловим приміщенням.

14
5

Найменування теми і навчальні питання

Тема 5. ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ЮРИСКОНСУЛЬТА В
СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВОВІДНОСИН.
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№
теми

№
заня
ття

1.

2.

Види навчальних
занять
3.
лекція

Кількіс
ть
Найменування теми і навчальні питання
годин
4.
5.
2
Заняття 1. Поняття та система екологічного законодавства.
1. Правові основи екологічного законодавства.
2. Відповідальність за екологічні правопорушення.
3. Особливості притягнення до відповідальності за екологічні правопорушення.

Самостійна робота

4

семінар

2

групове заняття

2

індивідуальне завдання (написання
конспекту з теми)

2

семінар

2

Література

6

1. Правове регулювання захисту навколишнього природнього середовища.
2. Відповідальність за шкоду НПС
Заняття 2. Законодавство України про охорону навколишнього природнього середовища.
1. Особливості регулювання екологічних правовідносин.
2. Навколишнє природне середовище як об’єкт правового регулювання.
3.Діяльність органів охорони Державного кордону щодо забезпечення охорони навколишнього природного середовища.
Заняття 3. Правове регулювання земельних правовідносин.
1. Загальна характеристика земельного законодавства України.
2. Право власності та право землекористування.
3. Правове забезпечення охорони земель.
4. Землі оборони.
Конспект з теми: Правове регулювання земель оборони
1. Правове регулювання охорони навколишнього природнього середовища
2. Характеристика земель спеціального призначення
Заняття 4. Земельне законодавство.
1. Правові основи регулювання земельних правовідносин.
2. Підстави та порядок надання земельних ділянок.
3. Правове регулювання земель оборони.

1.2, 1.22, 1.24, 1.28,
1.31, 1.32
2.1-2.4
3.11, 3.13, 3.14,
3.22, 3.34, 3.36
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№
теми

№
заня
ття

Види навчальних
занять

1.

2.

3.

6

Кількіс
ть
годин
4.
24

1

2

лекція

2

самостійна робота

4

семінар

2

лекція

2

Найменування теми і навчальні питання

Література

5.

6

Тема 6. ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ЮРИСКОНСУЛЬТА В
СФЕРІ ЦИВІЛЬНИХ ТА ГОСПОДАРСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ.
Заняття 1. Діяльність юридичної служби із забезпечення виконання
господарських зобов’язань.
1. Майно підприємства, установи, організації. Правовий режим майна
Державної прикордонної служби України.
2. Поняття та види господарських зобов’язань.
3. Забезпечення виконання господарських зобов’язань.
1. Порядок обліку, зберігання, використання, перерозподілу майна підприємства, установи, організації.
2. Підготовка юридичною службою матеріалів про відшкодування збитків.
3. Правові вимоги до проведення ревізій та інвентаризацій.
4. Роль юридичної служби у ліквідації дебіторської заборгованості.
Заняття 2. Робота юридичної служби із забезпечення виконання господарських зобов’язань.
1. Поняття, види та забезпечення виконання господарських зобов’язань.
2. Майно підприємства, установи, організації.
3. Правові вимоги до проведення ревізій та інвентаризацій.
4. Роль юридичної служби у ліквідації дебіторської заборгованості.
Заняття 3. Правове регулювання оренди військового майна.
1.
Правові основи та поняття оренди майна
2.
Оренда майна підприємства, установи, організації.
3.
Оренда військового майна.

1.2, 1.22, 1.24, 1.28,
1.31, 1.32
2.1-2.4
3.11, 3.13, 3.14,
3.22, 3.34, 3.36
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№
теми

№
заня
ття

Види навчальних
занять

1.

2.

3.

Кількіс
ть
годин
4.

3

семінар

2

самостійна робота

2

2

4

Індивідуальне завдання (написання
конспекту)
лекція

5

Індивідуальне завдання (написання
реферату)
семінар

2

4

2

Найменування теми і навчальні питання

Література

5.
Заняття 4. Господарська діяльність підприємства, установи, організації, Державної прикордонної служби України.
1. Особливості господарської діяльності.
2. Види господарської діяльності.
3. Порядок реєстрації юридичних осіб та військових частин.
1. Дії спеціаліста юридичної служби щодо реєстрації суб’єкта господарювання в органах податкової служби, соціальних фондах.
2. Дії спеціаліста юридичної служби щодо отримання ліцензії на провадження окремих видів господарської діяльності.

6

Конспект з теми:
Правове регулювання здійснення закупівель за державні кошти.
Заняття 5. Порядок перевірки, реєстрації та зберігання господарських
договорів на підприємстві, установі, організації, органі державної влади, підрозділі Державної прикордонної служби України.
1. Поняття та зміст договірної роботи на підприємстві.
2. Порядок здійснення перевірки договорів .
3. Порядок реєстрації та зберігання договорів .
4. Порядок ведення діловодства з договірної роботи.
Тема реферату:
1.Особливості забезпечення виконання зобов’язань при укладанні договорів на поставку товарів за державні кошти .
Заняття 6. Робота юридичної служби по перевірці господарських договорів, які укладаються на підприємстві, установі, організації, органі
державної влади, підрозділі Державної прикордонної служби України.
1. Поняття та зміст договірної роботи на підприємстві.
2. Порядок здійснення перевірки договорів .
3. Порядок реєстрації та зберігання договорів .
4. Порядок ведення діловодства з договірної роботи.
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№
теми

№
заня
ття

Види навчальних
занять

1.

2.

3.

7

Кількіс
ть
годин
4.

22

лекція

2

групове заняття

2

Індивідуальне завдання (написання
конспекту)

2

Лекція

2

Найменування теми і навчальні питання

Література

5.

6

Тема 7. ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ЮРИСКОНСУЛЬТА В
СФЕРІ ЦИВІЛЬНИХ ТА ГОСПОДАРСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ..
Заняття 1. Правова робота юрисконсульта по врегулюванню господарських спорів.
1.Досудове врегулювання спорів.
2.Претензійна робота в військовій частині ДПСУ.
3.Досудове врегулювання юридичною службою спорів, що виникають
при укладенні, зміні та розірванні господарських договорів.
Заняття 2. Участь представників органів охорони державного кордон у
господарському процесі.
1. Система господарських судів.
2. Підсудність та підвідомчість.
3. Підстави захисту прав та інтересів ООДК у господарському процесі.

Тема конспекту:
Процесуальна правосуб’єктність органів охорони державного кордону

Заняття 3. Правове регулювання участі представників органів охорони
державного кордону у цивільному судочинстві.
1. Правові основ захисту прав та законних інтересів органів охорони
державного кордону загальних судів.
2. Правове регулювання представництва інтересів у цивільних справах.
3. Особливості участі органів охорони у деяких категоріях справ.

1.2, 1.20, 1.28, 1.331.38, 1.48
2.1-2.4
3.9, 3.11, 3.37
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№
теми

№
заня
ття

Види навчальних
занять

1.

2.

3.
Самостійна робота

Кількіс
ть
годин
4.

4

Семінар

2

лекція

2

Індивідуальне завдання (написання
реферату)

4

Найменування теми і навчальні питання

Література

5.

6

1. Матеріально-правове та процесуально-правове розуміння представництва.
2. Види процесуального представництва.
3. Повноваження процесуального представника.
Заняття 4. Захист прав та законних інтересів ООДК у цивільному судочинстві.
1. Правовий статус органів охорони державного кордону у цивільному процесі.
2. Поняття та правові підстави представництва.
3. Правові підстави та процесуальний порядок звернення за судовим захистом.
Заняття 5. Порядок захисту законних прав та інтересів у судовому порядку.
1. Правове регулювання захисту прав та законних інтересів у порядку
загального та окремого провадження.
2. Процесуальний порядок оскарження судових рішень у цивільних
справах.
3. Процесуальний порядок оскарження судових рішень у господарських
справах.

Тема рефератів:
1. Апеляція як спосіб захисту прав та законних інтересів.
2. Правове регулювання виконання судових рішень.
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№
теми

№
заня
ття

Види навчальних
занять

1.

2.

3.

Кількіс
ть
годин
4.

семінар

2

Диференційований залік

4

Разом за 1 семестр

120

Разом за І курс

120

Разом за дисципліну

120

Найменування теми і навчальні питання

Література

5.
Заняття 6. Порядок участі представників органів охорони державного
кордону у судових органах.
1. Правове регулювання участі представників ООДК у цивільному
процесі.
2. Підстави та процесуальний порядок оскарження судових рішень у
цивільних справах.
3. Підстави та процесуальний порядок оскарження судових рішень у
господарських справах
4. Виконання судових рішень

6
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ОЦІНЮВАННЯ
Поточне рубіжне та підсумкове оцінювання здійснюється відповідно до положення https://nadpsu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/polozhotsinka-2020-_12.01.-.pdf.
ПОЛІТИКА КУРСУ («ПРАВИЛА ГРИ»)
Середовище в аудиторії є творчим, відкритим до конструктивної критики.
Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлені терміни. Якщо здобувач вищої освіти був відсутній на заняттях з
будь-якої причини, він/вона відпрацьовують навчальні питання та завдання в часи самостійної підготовки та у встановлені викладачем терміни
обов’язково звітують про опанування ними навчального матеріалу. Слухачи, які пропустили більше 30% з тих занять, де було передбачено оцінювання, одержали середньоарифметичну з поточних оцінок нижче 2,60, тобто менше 70% позитивних оцінок від загальної кількості, не відзвітували
за індивідуальну та самостійну роботу, до семестрового контролю не допускаються.
У разі коли слухач не виконав умови допуску до складання семестрового контролю, завчасно, але не пізніше трьох робочих днів до складання семестрового контролю, рішенням кафедри йому встановлюється індивідуальний термін ліквідації заборгованості. Якщо слухач (слухач,
студент) не ліквідовує заборгованість у визначений кафедрою термін, то він вважається таким, що не виконав вимоги робочої програми навчальної дисципліни і в відомості обліку успішності, в графі «підсумкова оцінка», йому виставляється оцінка «незадовільно» за національною шкалою,
50 балів за 100-бальною шкалою і FХ – за шкалою ЄКТС. При повній відсутності позитивних поточних оцінок, за визначені звітності, і не ліквідації заборгованості у визначений кафедрою термін, слухачу (слухачу, студенту) курс з навчальної дисципліни не зараховується і в графі «підсумкова оцінка», йому виставляється оцінка «недопущений» за національною шкалою, 17 балів за 100-бальною шкалою і F за шкалою ЄКТС. В такому
випадку слухач (слухач, студент) представляється на засідання Вченої ради факультету, академії і йому пропонується пройти повний курс повторно. У разі відмови розглядається питання про його відрахування з академії.
Дотримання академічної доброчесності
Під час навчання учасники освітнього процесу зобов'язані дотримуватися академічної доброчесності: етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з
метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.
Дотримання академічної доброчесності науково-педагогічним складом передбачає:

посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;

дотримання норм законодавства про авторське право;

надання достовірної інформації про результати досліджень та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;

контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти.
Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:

самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливим
освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їх індивідуальних потреб і можливостей);

посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;

дотримання норм законодавства про авторське право;

надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності.
За порушення академічної доброчесності учасники освітнього процесу закладу вищої освіти можуть бути притягнені до такої академічної
відповідальності.Нормативно-правове
забезпечення:
https://nadpsu.edu.ua/osvita/normatyvno-pravove-zabezpechennia/.
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Додаток А
Методи навчання та методи контролю навчальних досягнень
Шифр
Метод навчання
1. Традиційні методи навчання
Усне викладення навчального матеріалу
МН 1.1

Шифр
Метод контролю навчальних досягнень
1. Попередній контроль
Вибірковий усний
МК 1.1

МН 1.2

МК 1.2

Фронтальний письмовий

МК 1.3
МК 1.4
МК 1.5

Фронтальний тестовий
Фронтальний проблемний
Виконання нормативу

МН 1.3
МН 1.4
МН 1.5

(розповідь, пояснення, лекція)
Обговорення матеріалу, що вивчається (бесіда, дискусія, брифінг,
диспут)
Наочні методи (ілюстрація, демонстрація)
Практичні методи (лабораторна робота, практична робота, пробні вправи, творчі вправи, усні вправи, практичні вправи, графічні
вправи, технічні вправи)
Методи самостійного та індивідуального навчання
(рецептивний, репродуктивний, евристичний, дослідницький)

2. Активні методи навчання

МН 2.1
МН 2.3
МН 2.3

Ігрові (професійні ігри, професійний тренінг)
Неігрові (аналіз конкретної ситуації, круглий стіл, навчання через
науково-дослідну роботу)
Неімітаційні (групова дискусія, індивідуальні практикуми, метод
«ХОБО», активні види лекційних і семінарських занять)

3. Інтерактивні методи навчання
МН 3.1
МН 3.1
МН 3.3

Інтерактивні методи в малих групах
Інтерактивні методи в великих групах
Інтерактивні методи під час самостійної роботи

2. Поточний контроль

МК 2.1
МК 2.2
МК 2.3

Вибірковий усний
Колоквіум
Контрольна робота

МК 2.4

Тестування

МК 2.5
МК 2.6
МК 2.7
МК 2.8
МК 2.9
МК 2.10
МК
МК
МК
МК
МК
МК
МК
МК
МК

Захист звіту з лабораторної роботи
Захист звіту з практичної роботи
Індивідуальна розрахункова робота
Реферат
Виконання нормативу
Виконання вправи
3. Рубіжний контроль
Фронтальний письмовий
3.1
Фронтальний тестовий
3.2
Фронтальний проблемний
3.3
Виконання нормативу
3.4
Виконання вправи
3.5
4. Підсумковий контроль
Усний
4.1
Письмовий
4.2
Тестовий
4.3
Проблемний
4.4
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МК 4.5

Практичний

