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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Виробнича практика студентів Інституту права Міжрегіональної 
Академії управління персоналом є невід’ємною частиною підготовки 
фахівців, а також обов’язковим компонентом освітньо-професійної 
програми для здобуття кваліфікаційного рівня та є нормативною час-
тиною змісту освіти, що має на меті набуття студентами професійних 
навичок та вмінь. 

Основні завдання виробничої практики:
• поглиблення і закріплення теоретичних знань, одержаних при 

вивченні предметів навчального плану в інституті;
• систематизація набутих студентом професійних знань;
• узагальнення матеріалів арбітражної та організаційно-правової 

практики, аналіз законодавства, що регулює відповідну сферу, 
пов’язану з темою дипломної роботи;

• закріплення знань і навичок щодо юридичного оформлення до-
кументів, які регламентують господарську діяльність суб’єктів 
підприємництва;

• оволодіння сучасними методами, формами організації праці в 
галузі майбутньої професії;

• навчання самостійності у вирішенні певних питань юридичного 
значення;

• набуття навичок розв’язання реальних завдань, використовую-
чи знання відповідних галузей права;

• виконання індивідуального завдання з науково-дослідної тема-
тики кафедри.

Згідно з навчальним планом Інституту права Міжрегіональної 
Академії управління персоналом виробнича практика студентів ста-
ціонарної форми навчання проводиться на другому та четвертому 
курсах навчання протягом чотирьох тижнів, а студентів із заочною 
формою навчання — на останньому курсі тієї ж тривалості.

Порядок проходження практики встановлюється “Положенням 
про проведення практики студентів вищих навчальних закладів 
України”, затвердженим наказом Міністерства освіти України № 93 
від 8 квітня 1993 р., “Положенням про організацію навчального про-
цесу у вищих навчальних закладах”, затвердженим наказом Міносві-
ти від 2 червня 1993 р. № 161 із змінами, внесеними наказом Міносві-
ти від 20 грудня 1994 р. № 351.
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МЕТА І ЗМІСТ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

Виробнича практика студентів — невіддільна частина підготов ки 
фахівців за спеціальністю “Правознавство”.

Мета практики:
• оволодіння студентами сучасними методами, формами орга-

нізації праці в галузі народного господарства, яка стане їх май-
бутньою професією;

• формування та систематизація у студентів на базі одержаних в 
інституті знань професійних умінь і навичок для прийняття са-
мостійних рішень;

• виховання потреби систематично поновлювати знання сту-
дентів, підвищувати їхню правову культуру та професійну пра-
вову свідомість;

• закріплення і поглиблення студентами теоретичних знань, 
отри маних в інституті при вивченні правничих дисциплін; 

• здобуття уміння застосовувати знання у практичній діяльності, 
а також уміння досвіду роботи.

Зміст виробничої практики полягає у послідовному вивченні 
студентами-практикантами усіх аспектів правової роботи, яка прово-
диться юридичними службами підприємств, організацій, юридичними 
фірмами або юрисконсультами, з урахуванням вимог постанови Кабі-
нету Міністрів України від 27 серпня 1995 р. “Про загальне положення 
про юридичну службу міністерства, іншого центрального органу дер-
жавної виконавчої влади, державного підприємства, установи, органі-
зації” (Урядовий кур’єр. 1995. № 149–150.  С. 6–7), а також відповідно 
до укладених з юридичними фірмами або окремими юрисконсультами 
договорів.

Завдання практики:
• ознайомлення з практикою роботи, досвідом організації право-

вої роботи на підприємстві, в установі, організації, практикою 
застосування чинного законодавства України, організацією 
правового виховання та навчання;

• узагальнення, систематизація, вдосконалення знань і навичок зі 
спеціальності;

• перевірка можливості самостійно працювати у сфері юридичної 
практики;

• збирання й узагальнення практичного матеріалу для написання 
звіту про проходження практики;
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 Додаток 2

Щоденник практики студента
Щоденник розроблений за формою, що визначена в “Положенні 

про практику студентів МАУП”, затвердженому наказом Президен-
та Академії від 17 січня 2005 р. № 04-о і включає такі частини:

• перша сторінка, де визначено вид практики студента, навчаль-
ний підрозділ, курс, групу, спеціальність;

• направлення на практику;
• календарний план проходження практики;
• звіт про виконання програми практики;
• висновок керівника практики від підприємства і оцінка робо-

ти студента;
• відгук керівника практики від Академії про роботу студента;
• основні положення практики;
• правила ведення й оформлення щоденника.
Бланки щоденника за формою можна отримати під час установ-

чої конференції практики (на випускній кафедрі, в навчальній час-
тині, в деканаті).
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ДОДАТКИ
Додаток 1

Зразок оформлення листа про проходження практики

Директору  __________________
                                 (повна назва інституту)

 ___________________________
                      (прізвище та ініціали)

 ___________________________
           (прізвище та ініціали студента)

Група  ______________________

Спеціальність  _______________

Форма навчання  _____________

Прошу дозволити проходження ___________________ в термін
               (вказати вид практики)

з “___”__________ по “___”__________ на базі  ______________
             (повна назва закладу)

_____________________________________________________

Керівник практики від  __________________________________
           (повна назва бази практики)

_____________________________________________________
(прізвище та ініціали, посада)

Погоджено:
__________________________              ______________________
            (підпис керівника практики                                            (прізвище та ініціали)
                    від бази практики)

“___” _____________________
                    (дата)

__________________________              ______________________ 
                      (підпис керівника                                                        (прізвище та ініціали)
       від вищого навчального закладу)

“___”_____________________
  (дата)

         МП
     ______________________

        (підпис студента)

     “____”_________________
                     (дата)

(Лист надсилається в інститут на ім’я директора за 1,5–2 місяці до початку 
практики)
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• набуття практичного досвіду, перевірка професійного рівня
і ділових якостей студента.

Під час проходження виробничої практики студент зобов’я заний 
оволодіти такими знаннями та вміннями:

1. Вивчити завдання та функції юридичної служби і структурних 
підрозділів міністерства або іншого органу державної виконавчої 
влади, підприємства, установи, організації різних суб’єктів господа-
рюювання або юридичних фірм, а також особливості діяльності орга-
нів прокуратури, місцевого суду, комерційного банку, біржі, страхової 
компанії. Ознайомитися з основними напрямами діяльності зазначе-
них органів.

2. Навчитися працювати з правовими актами.
3. Знати види та систему організаційно-правових актів.
4. Взяти участь у підготовці проектів документів, а також ознайо-

митися з організацією та веденням системного обліку правових актів, 
підтримання їх у контрольному стані.

5. Ознайомитися з правовою роботою із забезпечення збереження 
майна підприємства.

6. Знати порядок і значення документування господарських опе-
рацій.

7. Детально ознайомитися з веденням договірної роботи юридич-
ної служби.

ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ, ЯКІ ПОВИНЕН ОТРИМАТИ 
СТУДЕНТ ПРИ ПРОХОДЖЕННІ 

ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

Знання та вміння, які необхідно здобути студентові, залежать без-
посередньо від тієї бази практики, на яку він направляється. Кожна з 
баз практики включає певний перелік вимог щодо оволодіння тією чи 
іншою інформацією про цю базу практики. Крім того, особливістю 
ознайомлення студента з базою практики є те, що йому необхідно на-
самперед ретельно вивчити нормативно-правові акти, що встановлю-
ють норми, за якими здійснюється діяльності підприємства, устано-
ви, організації та ін.

Цей перелік знань та вмінь дасть змогу студентові чітко визначи-
ти подальший план ознайомлення його з базою проходження практи-
ки.
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Місцева державна адміністрація
Під час проходження студентами практики у місцевій державній 

адміністрації їм необхідно вивчити такі питання:
• забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних ін-

тересів громадян;
• соціально-економічного розвитку відповідних територій; 
• бюджету, фінансів та обліку;
• управління майном, приватизації та підприємництва;
• промисловості, сільського господарства, будівництва, транс-

порту і зв’язку;
• науки, освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури і спорту, 

сім’ї, жінок, молоді та неповнолітніх;
• використання землі, природних ресурсів, охорони довкілля;
• зовнішньоекономічної діяльності;
• оборонної роботи та мобілізаційної підготовки;
• соціального захисту, зайнятості населення, праці та заробітної 

плати.
Ознайомитися:
• з порядком формування та компетенцією місцевих державних 

адмініс трацій;
• зі структурою, організацією та порядком діяльності місцевої 

державної адміністрації;
• з особливостями регулювання організаційно-процедурних пи-

тань діяльно сті місцевої державної адміністрації: розподілом 
обов’язків між посадовими особами та плануванням основних 
напрямків роботи місцевої державної адміністрації, організаці-
єю ка дрової роботи, порядком внесення та розгляду проектів 
роз поряджень голови місцевої державної адміністрації, органі-
зацією роботи з документами і контролю за їх виконанням, по-
рядком підготовки та проведення нарад, роботою кон-
сультативних, дорадчих та інших допоміжних органів місце вої 
державної адміністрації, повноваженнями апарату місце вої дер-
жавної адміністрації;

• вивчити організацію роботи організаційного, загального відді-
лу, відділу з питань роботи зі зверненнями громадян, відділу 
житлово-комунального господарства, відділу субсидій, управ-
ління со ціального захисту населення та інших структурних 
підрозді лів місцевої державної адміністрації прямого та подвій-
ного підпорядкування;
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 19. Указ Президента України “Про заходи щодо охорони інтелекту-
альної власності в Україні” від 27 квітня 2001 р. № 285/2001.

 20. Указ “Про невідкладні заходи щодо посилення захисту прав інте-
лектуальної власності в процесі виробництва, експорту, імпорту 
та розповсюдження дисків для лазерних систем зчитування” від 
30 січня 2002 р. № 85/2002 

 21. Спільний наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства 
внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної 
податкової адміністрації України, Генеральної прокуратури Укра-
їни, Міністерства культури і мистецтв України, Державного ко-
мітету України з питань регуляторної політики і підприємни-
цтва та Державної митної служби України від 21 травня 2003 р. 
№ 310/527/193/240/7/1/2-103 вих.7271/62/343 “Про затвер-
дження Програми скоординованих дій правоохоронних та контро-
люючих органів по боротьбі з незаконним виробництвом, розпо-
всюдженням і реалізацією аудіо- і відеопродукції, компакт-дисків 
та інших об’єктів інтелектуальної власності”. 

 22. Наказ Держспоживстандарту України від 7 квітня 2003 р. № 55.
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практики, де зазначаються індивідуальні завдання. З метою чіткого 
виконання індивідуального плану-графіка студент повинен заздале-
гіть ознайомитися з особливостями бази виробничої практики.

Робоче місце практиканта визначається керівником від бази 
практики.

Під час виробничої практики студенти ведуть щоденники, в яких 
у хронологічному порядку записують зміст роботи кожного дня 
практики.

На підставі цієї програми керівник виробничої практики від ін-
ституту чи бази практики складає календарно-тематичний план на 
основі кількості годин, виділених на практику навчальним планом.
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• вивчити практику роботи юридичної служби; 
• взяти участь у при йомі громадян, які проводять посадові особи 

місцевої дер жавної адміністрації та працівники юридичної 
служби;

• ознайомитися з практикою взаємодії державної адміністрації з 
органами місцевого самоврядування;

• вивчити загальні питання щодо організації діяльності район ного 
центру зайнятості, ознайомитися з практикою реєстрації, 
перереєст рації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і 
без робітних, виплати допомоги на випадок безробіття, а також з 
умовами надання матеріальної допомоги в період професійної 
підго товки та перепідготовки, порядком надання матеріальної 
до помоги на випадок безробіття;

• вивчити практику бронювання на підприємствах, в організаці-
ях і установах робочих місць для працевлаштування громадян, 
які потребують соціального захисту, організації та проведен ня 
оплачуваних громадських і сезонних робіт;

• вивчити загальні питання щодо організації діяльності район-
ного відділу освіти, його структуру, основні завдання, компе-
тенцію; 

• роботу з охорони прав і законних ін тересів неповнолітніх.
Студенту необхідно також ознайомитись та взяти участь у підго-

товці матеріалів про позбавлення батьківських прав, про усиновлен-
ня (удочеріння), встановлення опіки та піклування. Крім того, озна-
йомитися:

• з роботою опікунської ради; організацією правового вихо вання 
учнівської молоді, взаємодією установ освіти з право-
охоронними органами; з практикою атестації педагогічних пра-
цівників; з практикою ліцензування та акредитації уста нов осві-
ти;

• із загальними питаннями щодо організації діяльності служби у 
справах неповнолітніх, вивчити практику її взаємодії з ін шими 
державними, правоохоронними органами, освітніми закладами 
і громадськими організаціями щодо забезпечення прав неповно-
літніх;

• з організацією роботи з кадрами в центральних і місцевих орга-
нах державної виконавчої влади;

• з практикою призначення на посади та звільнення з посад керів-
ників управлінь, відділів місцевих державних адмініст рацій.
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Для завершення проходження практики в місцевій державній ад-
міністрації студенту необхідно підготувати макети документів, що 
стосуються правової робо ти.

Районне управління юстиції
Проходження виробничої практики студентом у районному 

управлінні юстиції вимагає від нього отримання таких знань та вмінь:
• знати порядок організації надання юридичних послуг населен-

ню району з метою реалізації прав, свобод і законних інтересів 
громадян та юридичних осіб;

• вивчити порядок виконання рішень судів і виконавчих доку-
ментів інших органів, контролю за своєчасністю, правильністю 
й повнотою виконання рішень.

Взяти участь:
• в організаційному забезпеченні та координації роботи уста нов 

нотаріату, реалізації основних завдань, визначених Міні стерс-
твом юстиції, Головним управлінням юстиції Міністерс тва
юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласними, Ки-
ївським та Севастопольським міськими управління ми юстиції 
щодо розвитку нотаріату в Україні; 

• у забезпеченні діяльності органів реєстрації актів громадян-
ського стану, здійснення контролю і заходів щодо поліпшен ня 
їх роботи;

• у державній реєстрації нормативно-правових актів районної 
державної адміністрації, її управлінь, відділів, інших підроз-
ділів;

• у роботі щодо легалізації місцевих об’єднань громадян та ре-
єстрації інших юридичних осіб у встановленому чинним за-
конодавством порядку;

• у здійсненні реєстрації прав на нерухоме майно, веденні реєс тру 
застави рухомого майна;

• у здійсненні методичного керівництва правовою роботою в міс-
цевих органах виконавчої влади, на державних підприєм ствах,
в установах та організаціях, у наданні зазначеним ор ганам ме-
тодичної допомоги у приведенні нормативних актів у відповід-
ність до чинного законодавства;

• в організації роботи з кадрами апарату управління юстиції, 
установ юстиції, у підвищенні кваліфікації їх працівників. 
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тощо); використання знань, отриманих при вивченні правни чих і 
соціально-економічних дисциплін, різних джерел знань (навчальної, 
наукової, художньої літератури, матеріалів газет, жур налів, радіо, те-
лебачення); архітектоніка та логіка викладу звіту про практику (по-
слідовність викладу матеріалу, виокремлення го ловного та суттєвого, 
доказовість, висновки, пропозиції й узагаль нення, наявність та обсяг 
розроблених практикантом додатків до звіту).

Оцінку “відмінно” студент одержує тоді, коли відповідь повна, 
розу міння матеріалу глибоке, основні вміння сформовані та засво-
єні; виклад логічний, доказовий (обґрунтований нормами права), 
ви сновки та узагальнення точні і пов’язані з явищами навколиш-
нього життя, зі сферою майбутньої спеціальності; практикант 
орієнтуєть ся в системі чинного законодавства і права; використан-
ня правни чої термінології правильне. Відгук про проходження 
практики сту дентом позитивний. Матеріали про проходження 
практики оформ лені відповідно до вимог.

Оцінку “добре” студент отримує тоді, коли відповідь задовольняє 
зазначені вимоги, але виклад недостатньо систематизований, окре мі 
вміння недостатньо сформовані, у визначенні понять, терміноло гії та 
узагальненнях спостерігаються окремі неточності, які легко виправ-
ляються за допомогою додаткових питань викладача. Відгук про про-
ходження практики студентом позитивний. Є неістотні зауваження 
щодо змісту й оформлення матеріалів про проходження практики.

Оцінку “задовільно” студент отримує тоді, коли відповідь 
свідчить про розуміння основних питань програми практики, про-
те спостерігаються значні прогалини в знаннях; визначення по-
нять нечіткі, неточні, вміння сформовані недостатньо, висновки й 
уза гальнення аргументовані слабо, в них допускаються помилки, 
знання практиканта фрагментарні, неповні, спостерігається не-
вміння працювати з документами, джерелами права. Відгук про 
проходження практики позитивний. Недбале оформлення звіту і 
щоденника про проходження практики.

Оцінку “незадовільно” студент отримує в тому разі, коли відгук 
про прохо дження практики негативний. На запитання членів комісії 
студент не дає правильних відповідей. Програма виробничої практи-
ки вико нана не в повному обсязі.

План-графік практики
Щоб зібрати матеріали для написання звіту, студенту необхідно 

чітко дотримуватись вимог плану-графіка проходження виробничої 
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За результатами захисту виставляється диференційована оцінка, 
яка фіксується на титульному аркуші звіту, у відомості та заліковій 
книжці.

Невиконання програми практики, неподання матеріалів практики 
на кафедру призводить до незадовільної оцінки і повторного прохо-
дження практики.

Критерії оцінювання знань, навичок, умінь практикантів
При захисті поданих матеріалів про проходження практи ки оці-

нюється вміння:
• користуватися нормами Конституції України, джерелами та 

конкретними нормами права; орієнтуватись у системі чинно го 
законодавства України; аналізувати зміст правових доку ментів, 
з’ясовувати для себе та роз’яснювати іншим зміст закону, засто-
совувати на практиці норми права; аргументовано ви словлю-
вати свою думку, користуватися правничою літерату рою, скла-
дати тези, готувати короткі повідомлення; правильно користу-
ватися правничою термінологією; 

• аналізувати життєві явища і застосовувати правничі знання для 
оцінки фактів, що мають юридичне значення, керуватись у сво-
їй поведінці вимогами моральних і правових норм; 

• організовувати претензійно-позовну роботу, представляти ін-
тереси організацій у судах, інших органах під час розгляду прав-
ничих питань і спорів; консультувати з різноманітних правових 
питань; узагальнювати практику застосування чинного законо-
давства; організовувати юридичну роботу в організації, надава-
ти практичну допомогу структурним під розділам і громадським 
організаціям; готувати матеріали для передачі в судові органи; 
оформлювати матеріали про притягнення працівника до дисци-
плінарної та матеріальної відповідальності тощо; оформлювати 
укладання господарських договорів, готувати висновки щодо їх 
юридичної обґрунтованості, розробляти умови колективного 
договору, розгляда ти питання дебіторської та кредиторської за-
боргованості; ве сти довідково-інформаційну роботу щодо зако-
нодавства; на давати довідки з організаційно-правових та інших 
юридич них питань, консультувати з питань застосування чин-
ного законодавства України.

Оцінюються практичні навички роботи з правничим матеріа лом, 
навички щодо розробки правничих документів (накази, дого вори, 
угоди, претензії, позовні заяви, відповіді на звернення грома дян 
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Вивчити практику:
• організації роботи з обліку та контролю стану актів законо-

давства, нотаріальної та судової практики, надання практи чної 
допомоги районному суду й установам юстиції з цих пи тань, ін-
формування Київського міського управління юстиції про стан 
обліку нормативних актів у районному управлінні юстиції, су-
дах і установах юстиції;

• забезпечення виконання рішень, ухвал, постанов судів у ци-
вільних справах, постанов у справах про адміністративні право-
порушення, вироків, ухвал і постанов судів у кримі нальних 
справах про майнові стягнення, а також постанов і рішень орга-
нів, виконання яких покладено на державних ви конавців;

• узагальнення роботи щодо виконання судових рішень;
• здійснення контролю за дотриманням суб’єктами підприєм-

ницької діяльності ліцензійних умов щодо підприємницької
діяльності, щодо юридичної практики та судово-експертної
діяльності;

• правової освіти та правової інформатизації у навчальних за-
кладах, на підприємствах, в установах, організаціях, надання 
необхідної допомоги в організації семінарів, конференцій, олім-
піад і конкурсів з правових знань;

• діяльності місцевих органів виконавчої влади, державних під-
приємств, установ, організацій щодо правової освіти на селення, 
формування у громадян правового світогляду;

• перевірок роботи підпорядкованих йому установ юстиції, за-
лучення для цього науковців, фахівців місцевих органів ви-
конавчої влади, підприємств, установ та організацій (за узго-
дженням з їх керівниками) для розгляду питань, що на лежать 
до його компетенції;

• перевірки розгляду звернень громадян у підвідомчих устано- 
вах щодо усунення причин, які породжують обґрунтовані скар-
ги стосовно роботи установ юстиції.

Органи місцевого самоврядування
Під час проходження практики в органах місцевого самовряду-

вання студенту необхідно ознайомитись з такими питаннями:
• з функціями і повноваженнями місцевого самоврядування; 
• з порядком розподілу повноважень між державними адмініс-

траціями та органами місцевого самоврядування;
• з порядком взаємодії місцевої влади та населення;
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• з діяльністю депутатів ради, виконавчих комітетів, порядком їх 
утворення, структурою, повноваженнями;

• з порядком формування органів територіальної самооргані зації 
громадян;

• із структурою органів місцевого самоврядування;
• з принципами формування підрозділів органів місцевого са-

моврядування;
• з напрямами удосконалення діяльності органів місцевого само-

врядування у процесі проведення реформ;
• з економічною та фінансовою базою місцевого самоврядуван ня;
• вивчити порядок формування територіальних громад як основи 

місцевого са моврядування;
• вивчити діяльність районних рад як представницьких органів 

місце вого самоврядування: порядок утворення, структуру, фор-
ми діяльності, повноваження. 

Практика в юридичній службі та структурних підрозділах 
міністерства, іншого органу державної виконавчої влади, 

підприємства, установи, організації
Під час практики необхідно:
• ознайомитися з правовими й організаційними основами дія-

льності юридичної служби, підставами надання правової до-
помоги, підпорядкування та взаємодії юридичної служби з ін-
шими структурними підрозділами міністерства (підприємства);

• вивчити практику прийняття на роботу, стажування, підви-
щення кваліфікації працівників юридичної служби, забезпе-
чення сучасними засобами оргтехніки, законодавчими й ін-
шими нормативними актами та довідковими матеріалами, по-
сібниками, літературою з правових питань;

• ознайомитися з практикою застосування законодавства, під-
готовкою пропозиції щодо його удосконалення;

• навчитися перевіряти відповідність законодавству проектів на-
казів та інших нормативних актів, що подаються на підпис ке-
рівництва;

• ознайомитися з організацією обліку й зберігання текстів за-
конодавчих та інших нормативних актів або підтримання їх у 
контрольному стані, проведенням інформаційно-довідкової ро-
боти із законодавства; 
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Звіт відповідним чином переплітається або зшивається.
У звіті студент висвітлює, крім питань програми, спірні питання, 

які виникли в процесі проходження практики, особисті зауваження, 
враження і пропозиції щодо удосконалення діяльності цієї бази прак-
тики.

Крім письмової частини проходження виробничої практики у зві-
ті повинен міститися щоденник практики встановленого наказом 
президента МАУП “Про затвердження “Положення про практику 
студентів МАУП” від 17 січня 2005 року під № 04-о зразка та відгук 
керівника від бази практики, який оформляється на окремому аркуші 
формату А4.

Відгук керівника від бази практики засвідчується керівником бази 
практики та мокрою печаткою бази практики (підприємства). Відпо-
відно до вимог Положення про практику студентів МАУП, відгук ке-
рівника від бази практики повинен відображати ділові та моральні 
якості, виявлені студентом при проходженні практики та оцінку його 
діяльності за “п’ятибальною” системою.

Письмовий звіт разом із заповненим щоденником практики та від-
гуком керівника від бази практики подається на рецензування керів-
ника практики від інституту, який має відображати рівень засвоєних 
студентом теоретичних знань та уміння застосовувати їх на практиці, 
відомості про виконання студентом усіх розділів програми практики, 
правильності оформлення звітної документації, висновки і пропози-
ції щодо оцінки практики при її захисті.

Студент захищає звіт про проходження практики після своєчас-
ного подання матеріалів переддипломної практики у призначений 
керівником від кафедри день.

Захист практики приймає комісія, до складу якої входять викла-
дачі, що ведуть заняття, представники адміністрації інституту, дека-
нату інституту, завідувач відділу практичного навчання, представни-
ки баз практики.

Оформлений звіт і заповнений щоденник студент подає на пере-
вірку керівникові від бази практики. Керівник знайомиться зі звітом. 
При позитивній оцінці візує звіт на титульному аркуші, готує харак-
теристику на студента, яка наводиться в щоденнику практики. У ха-
рактеристиці дається оцінка виконання програми практикантом, 
змісту і оформлення звіту.

В останній день практики звіт подається студентом на кафедру ке-
рівникові від інституту для перевірки і візування. У випадках невід-
повідності вимогам змісту і оформлення звіту він повертається на до-
опрацювання.
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ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ

Після закінчення терміну практики студенти звітують про вико-
нання програми виробничої практики шляхом оформлення звіту та 
наданих матеріалів, з якими студенти-практиканти безпосередньо 
працювали на базі практики. Звіт повинен мати чітко структуровану 
послідовність, переконливу аргументацію, обґрунтованість рекомен-
дацій та висновки.

Звіт складається:
• з титульного аркуша, зразок якого встановлено наказом прези-

дента МАУП “Про затвердження “Положення про практику 
студентів МАУП” від 17 січня 2005 року під № 04-о (додаток 1);

• зі змісту, який містить назви всіх розділів із зазначенням сторі-
нок, на яких вони викладені;

• з мети та змісту проходження практики;
• з основної частини;
• з висновків;
• зі списку використаних джерел;
• з додатків.
Основна частина звіту поділяється на розділи, перелік і послідов-

ність яких визначаються змістом програми практики.
Загальний обсяг звіту повинен становити 20–25 сторінок формату 

А4, надрукованих або охайно написаних від руки. Поля залишаються 
з чотирьох боків аркуша: зліва — 30 мм; справа — не менше 15 мм; 
зверху і знизу не менше 20 мм. Сторінки звіту повинні бути пронуме-
ровані; на першій сторінці номер не ставиться. 

У разі якщо звіт містить таблиці, вони повинні бути виконані на 
окремих аркушах, а додатки, які надаються студентом, повинні бути 
включені в нумерацію сторінок. Кожна таблиця повинна мати заголо-
вок, який починається з великої літери і розміщується нижче під сло-
вом “таблиця”, яке пишеться над правим верхнім кутком таблиці. Та-
блиці нумеруються послідовно арабськими цифрами. При перенесенні 
частини таблиці на іншу сторінку на неї вказують “Продовження та-
блиці” (із зазначенням її номера). Таблиці розміщують так, щоб їх мож-
на було розглядати без перегортання сторінки після першого посилан-
ня на них у тексті звіту. При посиланні на таблицю вказують її номер і 
слово “таблиця” у скороченому вигляді (наприклад: “табл. 1”).

У додатках наводяться форми статистичної звітності, допоміжні 
матеріали. Кожний додаток починається з нової сторінки, у правому 
верхньому кутку якої пишеться слово “Додаток №__”.
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• вивчити практику застосування законодавства про працю, запобі-
гання безгосподарності, непродуктивним витратам, взяти участь 
у проведенні аналізу причин їх виникнення і підготовці докумен-
тів про відшкодування збитків; взяти участь у розгляді матеріалів 
за наслідками перевірок, ревізій, інвентаризацій, підготувати пра-
вові висновки за фактами виявлених правопорушень;

• ознайомитися з практикою здійснення методичного керівни цтва 
правовою роботою; взяти участь в організації і прове денні семі-
нарів, занять із правових питань з працівниками; вивчити прак-
тику організації та забезпечення правильного виконання актів 
законодавства, інших нормативних актів; взяти безпосередню 
участь у підготовці проектів наказів та інших актів підприємства, 
у перевірці відповідності законо давству проектів наказів, інших 
актів, що подаються на під пис керівникові підприємства, у підго-
товці, укладенні та кон тролі за виконанням господарських дого-
ворів (контрактів) з іншими підприємствами, установами та ор-
ганізаціями, дати правову оцінку їх проектів, підготувати проек-
ти письмових висновків або зауважень до них;

• ознайомитися із здійсненням контролю за відповідністю за-
конодавству актів, прийнятих керівниками структурних під-
розділів;

• ознайомитись з організацією претензійної та позовної робо ти; з 
порядком пред’явлення і розгляду претензій; проаналі зувати 
наслідки розгляду претензій, позовів і судових справ, практику 
укладання та виконання договорів (контрактів), розробити ма-
кети претензій, позовів, договорів та інших процесуальних до-
кументів;

• ознайомитися з практикою списання матеріальних ціннос тей, де-
біторської заборгованості, непродуктивних витрат і дати правову 
оцінку фактів нестач, крадіжок, безгосподар ності, випуску недо-
броякісної продукції, псування майна; ознайомитися з матеріала-
ми про відшкодування за рахунок винних осіб матеріальної шко-
ди; взяти участь у підготовці колективного договору; ознайомити-
ся з практикою застосування норм трудового, житлового, пенсій-
ного, іншого законодавства, що зачіпають права й законні інтереси 
працівників; 

• взяти участь у засіданнях колегії, інших дорадчих і колегі альних 
органів, нарадах, які проводяться в міністерстві, на підприєм-
стві — у разі розгляду на них питань щодо практи ки застосуван-
ня законодавства.
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Державна виконавча служба в системі органів 
Міністерства юстиції України

Під час проходження практики в державній виконавчій службі 
студенту необхідно опанувати ряд нормативних документів, які є 
основною складовою діяльності цього органу. Особливу увагу сту-
денту необхідно приділити Закону України “Про виконавче прова-
дження” та іншим нормативним актам щодо здійснення виконавчого 
провадження в Україні.

Студенту необхідно ознайомитися з діяльністю відділу щодо ви-
конання таких функ цій:

• вивчення та узагальнення практики застосування чинного за-
конодавства про виконавче провадження та внесення про-
позицій щодо його вдосконалення;

• аналізу та узагальнення результатів роботи щодо виконання рі-
шень і ведення обліково-статистичної звітності;

• розгляду звернення громадян з питань, що належать до пов-
новажень відділу.

Вивчити практичну діяльність виконавчої служби щодо своє-
часного, повного і неупередженого виконання рішень, передбаче них 
Законом України “Про виконавче провадження”, а саме:

• ухвал і постанов судів у цивільних справах;
• вироків, ухвал і постанов судів у кримінальних справах у ча-

стині майнових стягнень; 
• вироків судів у частині позбавлення права обіймати певні по-

сади або займатися певною діяльністю;
• постанов судів у частині майнових стягнень у справах про адмі-

ністративні правопорушення;
• мирових угод, затверджених судом; 
• ухвал і постанов господарських судів;
• виконавчих написів нотаріусів;
• рішень Конституційного Суду України у передбачених зако ном 

випадках;
• не сплачених у строк платіжних вимог, акцептованих плат-

ником; 
• рішень третейських судів відповідно до законів України;
• рішень комісій з питань трудових спорів;
• постанов, винесених органами (посадовими особами), упов-

новаженими законом розглядати справи про адміністративні 
правопорушення у передбачених законом випадках;
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• призначити наказом кваліфікованих спеціалістів для безпосе-
реднього керівництва практикою;

• створити необхідні умови для виконання студентами програми 
виробничої практики, не допустити використання їх на посадах 
та роботах, що не відповідають програмі практики та майбутній 
спеціальності; 

• забезпечити студентам умови безпечної роботи на кожному ро-
бочому місці;

• надати студентам-практикантам і керівнику практики від ін-
ституту можливість ознайомитися з нормативними актами та 
службовою документацією, необхідною для виконання програ-
ми практики;

• забезпечити облік виходів на роботу студентів-практикантів; 
• повідомляти в інститут про всі порушення трудової дисциплі-

ни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення;
• допомагати студентам-практикантам оволодіти програмним 

матеріалом.

Основні обов’язки студента
До початку практики студент повинен:
• одержати від керівника практики від інституту консультації 

щодо оформлення всіх необхідних документів (направлення, 
програми практики, щоденника, календарний план, індивідуаль-
не завдання), а також взяти участь в інструктажі про порядок 
проходження практики та з техніки безпеки;

• своєчасно прибути на базу практики;
• у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програ-

мою практики і вказівками її керівників;
• вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці і безпеки;
• систематично вести щоденник за встановленою формою;
• вивчити і дотримуватись діючих в організації правил внутріш-

нього розпорядку і трудової дисципліни;
• своєчасно скласти залік з практики.
Під час проходження практики студент має суворо дотримуватись 

правил техніки безпеки та внутрішнього розпорядку, що діють на базі 
практики. Режим роботи, встановлений для працівників бази практи-
ки, є обов’язковим для студентів, які проходять практику. За пору-
шення трудової дисципліни і правил внутрішнього трудового розпо-
рядку студент несе дисциплінарну відповідальність перед адміні-
страцією бази практики.
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Основні обов’язки керівника практики від інституту
Керівник практики від інституту:
• до початку практики знайомиться з базами практики й органі-

зовує нормальні умови для проходження практики;
• забезпечує проведення всіх організаційних заходів перед почат-

ком практики й інструктажу з практики та з техніки безпеки, 
вручає студентам-практикантам необхідні документи з практи-
ки (програми практики, щоденник, календарний план, індиві-
дуальне завдання);

• повідомляє студентам про систему звітності з практики, запро-
ваджену в інституті, а саме: подання письмового звіту, оформ-
лення виконаного індивідуального завдання тощо;

• забезпечує явку студентів на практику, регулярно відвідує міс-
ця практики і контролює відвідування занять, спостерігає за хо-
дом занять і виконанням програми і тематичного плану практи-
ки;

• забезпечує високу якість проходження практики згідно з про-
грамою практики і тематичним планом, надає необхідну 
навчально-методичну допомогу посадовим особам, що залучені 
до проведення занять; 

• регулярно перевіряє правильність ведення щоденника практи-
ки, виконання домашнього завдання та вивчення нормативних 
актів; 

• контролює забезпечення нормальних умов праці і побуту сту-
дентів та проведення з ними обов’язкових інструктажів з охоро-
ни праці і техніки безпеки;

• контролює виконання студентами правил внутрішнього трудо-
вого розпорядку, доповідає керівництву інституту про серйозні 
порушення трудової дисципліни, веде або організовує ведення 
табеля відвідування студентами бази практики; 

• організовує і проводить сам чи у складі комісії диференційова-
ний залік з практики;

• подає у деканат інституту письмовий звіт про проведення прак-
тики із зауваженнями і пропозиціями щодо поліпшення прак-
тики студентів.

Основні обов’язки керівника практики від бази практики
Керівник практики від бази практики зобов’язаний:
• прийняти студентів на практику згідно з календарним планом;
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• рішень державних органів з питань володіння і користування 
культовими будівлями та майном;

• рішень Антимонопольного комітету України та його терито-
ріальних відділень у передбачених законом випадках;

• постанов державного виконавця про виконавчий збір і на-
кладення штрафу. 

Органи прокуратури
Під час практики в органах прокуратури студенту необхідно:
• ознайомитися з практичною діяльністю органів прокуратури 

України, роботою помічника прокурора, організацією робо ти з 
кадрами, присвоєнням класичних чинів працівникам ор ганів 
прокуратури України;

• проаналізувати організацію роботи з розгляду заяв і скарг про 
порушення прав громадян та юридичних осіб і здійснен ня на-
гляду за додержанням вимог законодавства всіма ор ганами, під-
приємствами, установами, організаціями та поса довими особа-
ми;

• ознайомитися з практикою проведення особистого прийому 
громадян прокурором; 

• бути присутнім на прийомі громадян помічником прокурора, 
підготувати проекти відповідей на звернення громадян;

• ознайомитися з повноваженнями прокурора при здійсненні за-
гального нагляду; 

• взяти участь у перевірці відповідно сті законодавству правових 
актів організацій; підготувати документи прокурорського реа-
гування: протест прокурора, припис прокурора, подання проку-
рора, постанову прокуро ра;

• ознайомитися з організацією прокурорського нагляду за до-
держанням законів органами, які проводять оперативно-
розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство; перевірити 
відповідні матеріали;

• вивчити практику участі прокурора в розгляді справ у кри-
мінальному, цивільному та господарському судочинстві, ра зом 
з помічником прокурора взяти участь у судових засі даннях, під-
готувати тези промови в судовому засіданні по справі;

• ознайомитися з організацією прокурорського нагляду за до-
держанням законодавства про права неповнолітніх;

• проаналізувати практику розгляду звернень щодо висе лення 
громадян і порядок відшкодування шкоди, завданої громадяни-
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нові незаконними діями органів дізнання, попе реднього слід-
ства, прокуратури і суду;

• ознайомитися з організацією праці слідчого прокуратури, прак-
тикою підготовки і проведення слідчих дій, планування розслі-
дування кримінальних справ, продовження строків слідства; 

• проаналізувати матеріали кримінальних справ, взяти участь у 
проведенні слідчих дій, підготувати проекти документів;

• ознайомитися з порядком ведення первинного обліку роботи 
прокурорів і слідчих та формами такого обліку, порядком за-
криття кримінальних справ, зупиненням провадження внаслі-
док невстановлення винних осіб, закінченням указаних у законі 
строків давності і їх відображенням у статистичній звітності;

• ознайомитися з роботою канцелярії, порядком ведення діло-
водства в органах прокуратури.

Місцеві суди
Первинним структурним підрозділом місцевого суду, з яким по-

винен ознайомитися студент, є канцелярія, яка несе на собі основний 
документаційний тягар суду. Під час проходження практики студент 
повинен ознайомитися:

• з порядком документування діяльності суду; методикою скла-
дання документів із цивільних і кримінальних справ та поряд-
ком роботи з ними від моменту надходження до суду до переда-
чі їх в архів; з компетенцією працівників канцелярії та інших 
працівників суду; зі складанням повісток, листів, вико навчих 
листів та інших повідомлень суду; з інструкціями про порядок 
документування;

• з порядком прийняття, обліку і зберігання речових доказів; з ор-
ганізацією архіву, а також практикою ведення судової ста-
тистики, вивчити інструкцію статистичної звітності;

• з обов’язками секретаря судового засідання під час прийому 
суддею громадян, а також у період підготовки справ, призначе-
них для розгляду в судовому засіданні;

• студенту необхідно разом із секретарем судового засідання вес-
ти протокол роз порядчих і судових засідань;

• ознайомитися з порядком оформлення справ після їх розгля ду 
та ведення журналу судових засідань із цивільних та кри-
мінальних справ;
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Міністерство праці та соціальної політики України
Міністерство праці й соціальної політики України (Мінпраці 

України) — центральний орган виконавчої влади, діяльність якого 
спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Мінпраці України є головним (провідним) органом у системі цен-
тральних органів виконавчої влади щодо реалізації державної політи-
ки у сфері зайнятості, соціального захисту населення, соці ального 
страхування, оплати, нормування та стимулювання праці, охорони й 
умов праці, пенсійного забезпечення, соціального обслу говування 
населення, соціально-трудових відносин.

Мінпраці України у своїй діяльності керується Конституцією та 
законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів 
України, а також Положенням про Міністерство праці та соціальної 
політики України від 30 серпня 2000 р. № 1035/2000. У межах своїх 
повноважень Мінпраці України організовує виконання актів законо-
давства і здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.

Мінпраці України узагальнює практику застосування законо-
давства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропо-
зиції щодо вдосконалення законодавства, в установленому порядку 
вносить їх на розгляд Президенту України та Кабінету Міністрів 
України.

Мінпраці України є юридичною особою, має самостійний баланс, 
рахунки в органах Державного казначейства України, печатку із зо-
браженням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Обов’язки студента-практиканта та керівника практики 
від навчального закладу та бази практики

Основним критерієм для проходження виробничої практики є 
обов’язок студента зібрати матеріали для написання звіту про прохо-
дження ним виробничої практики з повним дотриманням вимог цієї 
програми. З цією метою студенту необхідно чітко дотримуватись ви-
мог плану-графіка проходження виробничої практики, де зазначають-
ся індивідуальні завдання відповідно до баз практики. З метою чіткого 
виконання індивідуального плану-графіка студенту необхідно зазда-
легідь ознайомитись з особливостями бази практики, із законодавчою 
базою, яка регулює діяльність тієї чи іншої бази практики, а вже під час 
проходження виробничої практики і з локальними нормативними ак-
тами, які діють в межах певного підприємства, установи, організації.



50

давства, в тому числі обладнання, не пристосоване для нанесення 
спеціального ідентифікаційного коду, а також спеціальні заходи у ви-
гляді обмеження, тимчасової заборони діяльності суб’єктів господа-
рювання.

Студентам треба вивчити, що державні інспектори з метою фікса-
ції адміністративних правопорушень згідно з чинним законодавством 
України повинні складати такі документи:

1) протокол про адміністративне правопорушення, в додатку до 
якого з метою забезпечення доказами процесу розповсюдження контр-
афактної продукції мають міститись пояснення одного або декількох 
покупців примірників творів, фонограм, відеограм;

2) протокол вилучення речей та документів (або відповідний за-
пис у протоколі про адміністративне правопорушення); 

3) акт перевірки із зазначенням відомостей, визначених у п. 24 По-
ложення про інспектора;

4) рішення про проведення експертизи; 
5) рішення про тимчасове припинення дії ліцензії на виробництво 

дисків;
6) рішення про опечатування та/або вилучення дисків, обладнан-

ня та сировини для їх виробництва.
Студенти повинні знайти позитивні риси діяльності інспекторів, 

вивчити питання щодо участі інспекторів у судовому розгляді адміні-
стративних справ. 

Студентам необхідно ретельно вивчити й дати аналітичний ви-
сновок спільного наказу Міністерства освіти і науки України, Мініс-
терства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Держав-
ної податкової адміністрації України, Генеральної прокуратури Укра-
їни, Міністерства культури і мистецтв України, Державного комітету 
України з питань регуляторної політики і підприємництва та Дер-
жавної митної служби України від 21 травня 2003 р. 
№ 310/527/193/240/7/1/2-103 вих.7271/62/343 “Про затвердження 
Програми скоординованих дій правоохоронних та контролюючих ор-
ганів по боротьбі з незаконним виробництвом, розповсюдженням і 
реалізацією аудіо і відеопродукції, компакт-дисків та інших об’єктів 
інтелектуальної власності”. 

Аналіз повноважень та досвіду роботи інспекторів повинен дати 
можливість зробити висновок про їх необхідність для адміністратив-
ного захисту авторського права і суміжних прав та охорони прав на 
знаки для товарів та послуг та на охорону прав на винаходи та корис-
ні моделі.
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• виконувати за дорученням судді іншу роботу, яка в компе тенції 
секретаря судового засідання;

• з організацією та змістом роботи районного (місцевого) суду, з 
розподілом обов’язків між суддею та ін шими працівниками 
суду;

• з організацією і змістом роботи судді; з прак тикою та порядком 
прийняття позовних заяв, скарг до суду.

Крім того, студенту необхідно:
• бути присутнім при прийомі суддею громадян, представників 

організацій і виконувати його завдання;
• брати участь у підготовці справ до розгляду в судовому засі-

данні;
• ознайомитися з основними методами проведення профілак-

тичної та суспільної роботи;
• ознайомитися з методами вивчення й узагальнення судової 

практики;
• ознайомитися з практикою застосування чинного законо дав -

ства України у справах з деяких категорій спорів, що виника-
ють:

а) в трудових правовідносинах — позовні заяви про понов лення на 
роботі й оплату за вимушений прогул, про ви знання незаконним на-
казу про накладення на працівника дисциплінарного стягнення; про 
відшкодування шкоди, заподіяної працівником при виконанні трудо-
вих обов’язків; про відшкодування шкоди в порядку регресу; про 
стягнення заробітної плати, не виплаченої при звіль ненні працівни-
ка; про відшкодування шкоди працівникові у разі ушкодження його 
здоров’я; про відшкодування шкоди у зв’язку зі смертю годувальни-
ка; 

б) зі шлюбних, сімейних правовідносин — позовні заяви про
розірвання шлюбу; про визнання шлюбу недійсним; про ви знання 
шлюбного договору повністю або частково недій сним; про розірван-
ня шлюбу і поділ майна; про встанов лення батьківства та стягнення 
аліментів; про стягнення аліментів;

в) з житлових правовідносин — позовні заяви на вселен ня; про ви-
знання особи такою, що втратила право на ко ристування житловим 
приміщенням через відсутність у ньому понад шість місяців без по-
важних причин; про відшкодування шкоди, заподіяної квартирі; про 
примусо вий обмін житлового приміщення;
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г) з вирішенням земельних спорів і практикою розгляду інших по-
зовних заяв цивільно-правового характеру — позовні заяви про ви-
знання авторства (співавторства) чи про стягнення авторської вина-
городи; про захист честі, гідності та ділової репутації; про стягнення 
боргу за дого вором позики; відшкодування шкоди, заподіяної 
дорожньо-транспортною пригодою; за зміну товару неналеж ної якос-
ті на аналогічний належної якості; про визнання права на описане 
майно та виключення майна з опису; інші, що розглядаються під час 
проходження практики;

д) з адміністративно-правових відносин — скарги на постанову у 
справі про адміністративне правопорушення; скарги на неправомірні 
дії посадової особи (органу державної влади); заяви про відшкоду-
вання моральної шко ди, завданої громадянинові незаконними діями 
органів ді знання, попереднього слідства, прокуратури і суду. 

Крім того, студент повинен:
• ознайомитися з практикою розгляду судом справ у порядку 

окремого провадження — заяв про встановлення факту ро-
динних відносин; про перебування на утриманні; про ви знання 
батьківства; про прийняття спадщини; про визнання громадя-
нина безвісно відсутнім, недієздатним, обмежено діє здатним; 
про скасування обмеження дієздатності громадянина, скарг на 
відмову вчинити нотаріальні дії; інші заяви та скарги окремого 
провадження;

• ознайомитися з практикою розгляду судом заяв про забезпе-
чення доказів; про відвід; про затвердження мирової угоди; про 
відмову від позову та закриття провадження у справі; про зупи-
нення провадження у справі й зауваження на прото кол судово-
го засідання; про видачу копії рішення, ухвали, вироку, постано-
ви суду або заяв з інших процесуальних пи тань;

• ознайомитися з кримінальним судовим провадженням, оскар-
женням вироків та рішень суду;

• ознайомитися з практикою перегляду рішень у зв’язку з ви-
явленням нових і винятковими обставинами; розглянути за яви 
про перегляд рішення у цивільній та кримінальній справі.

При проходженні практики в суді студент повинен скласти такі 
процесуальні документи, один примірник яких додається до звіту:

• з цивільних справ проекти ухвал про відмову у прийнятті по-
зовної заяви, ухвал про забезпечення позову, ухвал про ска-
сування забезпечення позову, ухвал про підготовку справи до 
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цтвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування”, 
Законом України “Про авторське право і суміжні права”, Законом 
України “Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, 
фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних”, Положенням 
про державного інспектора з питань інтелектуальної власності Дер-
жавного департаменту інтелектуальної власності, затвердженим по-
становою Кабінету Міністрів України від 17 травня 2002 р. № 674 (По-
ложення про інспектора), Порядком прийняття органом ліцензування 
рішення про застосування до суб’єктів господарювання спеціальних 
заходів, спрямованих на припинення порушень вимог Закону України 
“Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів госпо-
дарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків 
для лазерних систем зчитування”, затвердженим постановою Кабінету 
Міністрів України від 17 травня 2002 p. № 675, Порядком контролю за 
додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльнос-
ті з виробництва дисків для лазерних систем зчитування, затвердже-
ним наказом Державного комітету України з питань регуляторної по-
літики та підприємництва та Міністерства освіти і науки України від 
21 лютого 2003 р. № 12/93 та іншими нормативно-правовими актами.

Згідно з ст. 255 Кодексу України по адміністративні правопору-
шення державні інспектори з питань інтелектуальної власності ма-
ють право складати протоколи про адміністративні правопорушення, 
передбачені ст. 51-2 “Порушення прав на об’єкт права інтелектуаль-
ної власності”, 164-9 “Незаконне розповсюдження примірників
аудіо-візуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних про-
грам, баз даних” та 164-13 “Порушення законодавства, що регулює 
виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитуван-
ня, експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва”, 
причому остання стаття є виключною прерогативою інспекторів.
Дослідження норм Кодексу про адміністративні правопорушення та 
Положення про інспектора дає змогу визначити заходи адміністра-
тивного припинення, які входять до компетенції інспекторів: огляд 
речей та документів, вилучення речей та документів, вимога припи-
нити порушення та/або підготовчих дій до порушення права на об’єкт 
інтелектуальної власності, планові та позапланові перевірки суб’єк-
тів господарювання, спеціальні заходи у вигляді опечатування
та/або вилучення вироблених, імпортованих або підготовлених до 
експорту з порушенням вимог законодавства диски, обладнання та 
сировину для їх виробництва, що не відповідають вимогам законо-



48

Державний департамент інтелектуальної власності
Під час проходження студентами виробничої практики у Держав-

ному департаменті інтелектуальної власності необхідно передусім 
знати, що основною метою діяльності державних інспекторів з пи-
тань інтелектуальної власності є саме адміністративний захист автор-
ського права і суміжних прав. Ця посада була введена до складу Дер-
жавного департаменту інтелектуальної власності недавно, з чим 
пов’язана практично повна відсутність досліджень правового статусу 
та діяльності інспекторів.

Посада державного інспектора була запроваджена Положенням 
про державного інспектора з питань інтелектуальної власності Дер-
жавного департаменту інтелектуальної власності,  затвердженим по-
становою Кабінету Міністрів України від 17 травня 2002 р. № 674. 
Вперше назва нової посадової особи з’явилась в Указі Президента 
України “Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в 
Україні” від 27 квітня 2001 р. № 285/2001, в якому Президент 
зобов’язав Кабінет Міністрів “... вжити в установленому порядку за-
ходів щодо утворення у складі Державного департаменту інтелекту-
альної власності підрозділу інспекторів з питань інтелектуальної 
власності”. Оскільки вказані заходи вжиті не були, Президент у сво-
єму Указі “Про невідкладні заходи щодо посилення захисту прав ін-
телектуальної власності в процесі виробництва, експорту, імпорту 
та розповсюдження дисків для лазерних систем зчитування” від
30 січня 2002 р. № 85/2002 повторно зобов’язав Кабінет Міністрів 
“...вжити заходів щодо утворення у складі Державного департамен-
ту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України 
підрозділу інспекторів з питань інтелектуальної власності та щодо 
його кадрового, фінансового та матеріально-технічного забезпечен-
ня” і визначив місячний термін виконання цього завдання. Керую-
чись саме цими двома указами і Законом України “Про особливості 
державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, 
пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазер-
них систем зчитування” від 17 січня 2002 р. № 2953-111, Кабінет Мі-
ністрів України затвердив Положення про державного інспектора з 
питань інтелектуальної власності.

Також студентам-практикантам треба засвоїти, що державні ін-
спектори з питань інтелектуальної власності керуються у своїй діяль-
ності Конституцією України, Кодексом України про адміністративні 
правопорушення, Законом України “Про особливості державного ре-
гулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробни-
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судового розгляду, ухвал про відкладення розгляду справи, 
ухвал про зупинення провадження у справі; ухвал про припи-
нення провадження у справі; ухвал про залишення позову без 
розгляду; рішення суду, протоколи судового засі дання;

• з кримінальних справ проекти постанов про передачу суду про-
токолу про попередній розгляд кримінальної справи, ух вали 
про направлення справи на дорозслідування, ухвали про за-
криття справи у суді, протоколи судового засідання, виро ки, 
окремі ухвали.

Державний департамент з прав інтелектуальної власності 
Під час проходження практики в державному департаменті з прав 

інтелектуальної власності студенту необхідно: 
• ознайомитися з нормативною базою щодо інтелектуальної 

власності як об’єкта права, об’єктами промислової власності;
• вивчити класифікацію нематеріальних активів як форми про-

яву інтелектуальної власності;
• ознайомитися з практикою оцінки об’єктів інтелектуальної 

власності, міжнародними стандартами оцінки майна;
• ознайомитися з практикою та порядком отримання докумен тів, 

що засвідчують право на об’єкти промислової власності;
• ознайомитися з практикою та порядком оформлення права на 

винахід (корисну модель), промисловий зразок, знак для това-
рів і послуг;

• ознайомитися з адміністративно-правовим захистом прав і за-
конних інтересів суб’єктів промислової власності;

• виконувати доручення керівників державного департаменту з 
прав промислової власності, керівників структури підрозділів.

Господарський суд
Під час практики в господарському суді студент повинен ознайо-

митися:
• з організацією роботи і діяльністю господарського суду; з робо-

тою канцелярії суду веденням діловодства; порядком подання 
позовних заяв і скарг та підставами їх повернення;

• з порядком ведення статистичного обліку в господарських су-
дах;

• з повноваженням місцевого господарського суду; особливос тями 
розгляду справ за участю органів державної влади та самовряду-
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вання; з повноваженнями апеляційних господарсь ких судів; з по-
вноваженнями Вищого господарського суду України;

• із категоріями справ, які були предметом розгляду в госпо-
дарському суді, та з процедурою відводу судді;

• з порядком залучення до участі у справі іншого відповідача, за-
міною попереднього відповідача; ознайомитися з порядком ви-
значення особи, стосовно якої прийнято рішення і поста нови, 
які захищають її інтереси; з порядком залучення судо вого екс-
перта в судовий процес;

• з організацією та змістом роботи судді, з практикою та по рядком 
подання позовних заяв, скарг до суду та їх прийнят тя, справ-
лянням державного мита та витрат, пов’язаних з розглядом 
справи у суді.

Взяти участь:
• у розгляді питань про наявність підстав для прийняття до роз-

гляду позовних заяв і скарг;
• у підготовці справ до розгляду в судовому засіданні.
Ознайомитися з практикою застосування чинного господарсь кого 

законодавства України у справах, що виникають з різних ка тегорій 
господарських спорів.

Розробити документи суду й інші документи щодо вирішення гос-
подарських спорів (рішення, ухвали, договори, претензії тощо).

Державні нотаріальні контори та приватні нотаріуси
Під час проходження практики в державних нотаріальних кон-

торах та приватних нотаріусів студент має ознайомитися:
• з організацією роботи нотаріальної контори чи приватного но-

таріуса;
• з організацією прийому громадян у нотаріальній конторі чи 

приватним нотаріусом;
• з вимогами щодо ведення нотаріальних реєстрів. Вивчити права 

й обов’язки нотаріуса;
• з нотаріальними діями у державних і приватних нотаріальних 

конто рах;
• з нотаріальними діями, що вчиняються посадовими особами 

вико навчих комітетів сільських, селищних, міських рад народ-
них депутатів;

• з нотаріальними діями, вчинювані консульськими установами 
Украї ни;
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• рішень Антимонопольного комітету України та його територі-
альних відділень у передбачених законом випадках;

• постанов державного виконавця про стягнення виконавчого 
збору, витрат на проведення виконавчих дій, накладення штра-
фу;

• рішень інших органів державної впади у випадках, якщо за за-
коном їх виконання покладено на державну виконавчу службу.

Важливо наголосити, що державна виконавча служба здійснює 
виконання рішень відповідно до законів України. Це означає, що про-
цедура і принципи виконання рішень мають бути визначені виключ-
но на законодавчому рівні. Це положення також підкріплюється ви-
могою ч. 2 ст. 19 Конституції України про те, що органи державної 
влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи 
зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, 
що передбачені Конституцією та законами України. 

Під час проходження практики важливо ознайомитися із право-
вою основою діяльності державної виконавчої служби. Виходячи із 
юридичної сили правових норм в ієрархії нормативно-правових актів 
студент повинен зрозуміти, що ключове місце займає Конституція 
України, яка встановлює загальні засади функціонування органів 
державної влади та їх взаємовідносин з громадянами та іншими осо-
бами і служить основою для інших законів, що становлять правову 
основу діяльності державної виконавчої служби. Наступними за 
юридичною силою нормативно-правовими актами після Конституції 
України є закони. Правову основу діяльності державної виконавчої 
служби становить також досить велика кількість законів, серед яких 
головне місце посідають закони України “Про державну виконавчу 
службу” та “Про виконавче провадження”.

Студент повинен дійти висновку, що необхідність саме примусо-
вого виконання рішень часто створює ситуації, в яких державні вико-
навці опиняються у незручному становищі, під впливом негативних 
психологічних факторів, які провокують їх до порушення прав гро-
мадян та інших осіб (наприклад, образи, погрози, опір з боку осіб, сто-
совно яких винесено рішення, що виконується). Насамперед це сто-
сується таких закріплених у Конституції України прав людини і гро-
мадянина, як право на повагу до його гідності (ст. 28), право на свобо-
ду та особисту недоторканність (ст. 29), право на недоторканність 
житла (ст. 30), право приватної власності (ст. 41) тощо. Але в будь-
якому разі працівники органів державної виконавчої служби мають 
пам’ятати про неприпустимість таких порушень.
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Державна виконавча служба в системі органів
Міністерства юстиції України

Державна виконавча служба входить до системи органів Мініс-
терства юстиції України. Міністерство юстиції України є головним 
органом у системі центральних органів виконавчої влади щодо забез-
печення реалізації державної правової політики. Організація та прак-
тичне виконання рішень судів та інших органів є невід’ємною части-
ною державної правової політики. Міністерство юстиції України є 
органом виконавчої влади, діяльність державної виконавчої служби 
являє собою один із проявів практичної реалізації виконавчої влади.

Відповідно до ст. 10 Закону України “Про виконавче проваджен-
ня”, державний виконавець є учасником виконавчого провадження. 
Під час практики студенту необхідно визначити, що певним органам 
державної виконавчої служби надано статус юридичної особи і таки-
ми, зокрема, є районні, міські (міст обласного значення), районні у 
містах відділи державної виконавчої служби.

Основною функцією державної виконавчої служби є саме прак-
тичне виконання рішень різноманітних органів, що здійснюють пра-
возастосування (судів, третейських судів та інших органів). Зокрема, 
органи та посадові особи державної виконавчої служби здійснюють 
передбачені законодавством України заходи щодо виконання:

• рішень, ухвал і постанов судів у цивільних справах;
• вироків, ухвал і постанов судів у кримінальних справах у части-

ні майнових стягнень;
• постанов судів у частині майнових стягнень у справах про адмі-

ністративні правопорушення;
• рішень, ухвал, постанов господарських судів;
• виконавчих написів нотаріусів;
• рішень третейських судів відповідно до законів України;
• рішень комісій з трудових спорів;
• постанов, винесених органами (посадовими особами), уповно-

важеними законом розглядати справи про адміністративні пра-
вопорушення у випадках, передбачених законом;

• рішень іноземних судів та арбітражів у передбачених законом 
випадках;

• рішень Європейського Суду з прав людини з урахуванням осо-
бливостей, передбачених Законом України “Про виконання рі-
шень Європейського Суду з прав людини”;

• рішень державних органів, прийнятих з питань володіння і ко-
ристування культовими будівлями та майном;
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• з порядком вчинення нотаріальних дій;
• з державними нотаріальними архівами;
• з веденням діловодства в нотаріальній конторі чи приватним 

нотаріусом;
• з основними вимогами щодо фінансових документів та звітнос-

ті но таріусів;
• з порядком здійснення нотаріальної допомоги вдома, у лікарнях 

тощо. 
Навчитися:
• правильно оцінювати факти, які потребують нотаріального по-

свідчення;
• складати проекти угод, що підлягають нотаріальному по-

свідченню;
• засвідчувати правильність копій;
• готувати документи щодо свідчення фактів і вчинення вико-

навчих написів і протестів;
• ознайомитися із законодавством щодо вчинення нотаріаль них 

дій та іншими нормативно-правовими актами, які регу люють 
діяльність державних і приватних нотаріусів;

• брати участь у прийомі нотаріусом громадян і представників 
юридичних осіб.

Під час практики студент має навчитися правильно оцінювати 
факти, що потребують нотаріального посвідчення; складати проек ти 
угод, які підлягають нотаріальному посвідченню; засвідчувати пра-
вильність копій; готувати документи щодо свідчення фактів і вчи-
нення виконавчих написів і протестів.

Під час практики безпосередньо у приватного нотаріуса сту дент 
повинен чітко з’ясувати питання компетенції приватних нотаріусів 
щодо вчинення нотаріальних дій, відмінності їх діяльно сті від діяль-
ності державних нотаріусів, зокрема у частині відшко дування заподі-
яної шкоди внаслідок порушення законних вимог до вчинення нота-
ріальних дій.

Адвокатські об’єднання
В адвокатських об’єднаннях студент повинен ознайомитися:
• з порядком утворення і реєстрації адвокатських об’єднань, з ор-

ганізацією та функціями їх діяльності, порядком надхо дження 
й витратами коштів, правами й обов’язками керівних органів, 
порядком їх виборів;
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• із законодавством, що регулює адвокатську діяльність, у то му 
числі в кримінальному та цивільному провадженні;

• з професійними правами й обов’язками та принципами адво-
катів, передбаченими законом “Про адвокатуру”, гарантією їх 
діяльності, вимогами щодо збереження таємниці адвокат ської 
діяльності.

А також:
• брати участь у роботі адвокатів, пов’язаній з наданням юри-

дичних консультацій, усних і письмових довідок щодо зако-
нодавства;

• брати участь у здійсненні адвокатом представництва в суді ін-
тересів фізичних і юридичних осіб;

• бути присутнім на підприємствах, установах, організаціях при 
ознайомленні адвокатом з необхідними для виконання дору-
чення документами і матеріалами;

• ознайомлюватися зі справами адвокатів, які вони ведуть, при 
здійсненні правового забезпечення підприємницької та зов-
нішньоекономічної діяльності громадян і юридичних осіб; з 
обов’язками адвокатів відповідно до кримінально-процесу-
ального законодавства у процесі дізнання та попереднього слід-
ства;

• приділити увагу питанням організації роботи помічників ад-
воката, умовам оплати праці адвоката та його помічника, озна-
йомитися з їх соціальними правами;

• з’ясувати питання щодо дисциплінарної відповідальності ад-
воката у зв’язку з порушеннями в його роботі та підставами 
припинення адвокатської діяльності.

Особливу увагу необхідно приділити ознайомленню з Правила ми 
адвокатської етики — необхідною передумовою повноцінного функці-
онування адвокатури в демократичному суспільстві. 

Міністерство праці та соціальної політики України
Під час проходження практики в Міністерстві праці та соціальної 

політики студенту необхідно ознайомитись з основними завданнями 
Мінпраці України що до: 

• практики участі у формуванні та забезпеченні реалізації дер-
жавної політики у сфері зайнятості, соціального захисту насе-
лення, соціального страхування, оплати, нормування та стиму-
лювання праці, охорони й умов праці, пенсійного забезпечення, 
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У передбачених законом випадках місцевий суд розглядає справи 
про адміністративні правопорушення.

Місцевий суд вивчає і узагальнює судову практику, а також здій-
снює інші повноваження, надані йому законом.

При районному (міському) народному суді утворюється рада на-
родних засідателів.

Організація, завдання і порядок діяльності ради народних засіда-
телів визначаються Положенням, затвердженим Президією Верхов-
ної Ради Української РСР.

Організаційне керівництво діяльністю суду здійснює голова від-
повідного суду.

Оформлення організаційно-розпорядчих документів, створюва-
них у результаті діяльності суду, здійснюється відповідно до Націо-
нального стандарту України, затвердженого наказом Держспожив-
стандарту України від 07.04.2003 № 55. 

Студенту необхідно запам’ятати, що основні права та обов’язки
діяльності місцевих судів визначаються Законом України “Про судо-
устрій” від 5 червня 1981 р.

Господарські суди
Відповідно до Конституції України правосуддя в господарських 

відносинах здійснюється господарським судом. 
Господарський суд є незалежним органом у вирішенні всіх госпо-

дарських спорів, що виникають між юридичними особами, державни-
ми та іншими органами, а також у розгляді справ про банкрутство. 

Організація і діяльність господарського суду визначаються Кон-
ституцією України, Законом України “Про судоустрій”, Законом 
України “Про господарські суди”, Господарським процесуальним ко-
дексом України, іншими законодавчими актами України, а також 
міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Вер-
ховною Радою України.

Основними завданнями господарського суду є:
• захист прав та охоронюваних законом інтересів учасників гос-

подарських правовідносин;
• сприяння зміцненню законності у сфері господарських відно-

син; 
• внесення пропозицій, спрямованих на вдосконалення правово-

го регулювання господарської діяльності.
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Правосуддя в Україні здійснюється на засадах рівності всіх учас-
ників судового процесу перед законом і судом незалежно від статі, 
раси, кольору шкіри, мови, політичних, релігійних та інших переко-
нань, національного чи соціального походження, майнового стану, 
роду і характеру занять, місця проживання та інших обставин.

Судову систему становлять суди загальної юрисдикції та Консти-
туційний Суд України.

Суди загальної юрисдикції утворюють єдину систему судів.
Діяльність суду при здійсненні правосуддя спрямована на всебіч-

не зміцнення законності і правопорядку, запобігання злочинам та ін-
шим правопорушенням і має завданням охорону від усяких посягань: 

• закріплених у Конституції України суспільного ладу, його полі-
тичної та економічної систем; 

• соціально-економічних, політичних та особистих прав і свобод 
громадян, проголошених і гарантованих Конституцією і закона-
ми України; 

• прав і законних інтересів державних підприємств, установ, ор-
ганізацій, колгоспів, інших кооперативних організацій, їх 
об’єднань, інших громадських організацій.

Усією своєю діяльністю суд виховує громадян у дусі відданості 
Батьківщині, точного і неухильного виконання Конституції і законів 
України, додержання дисципліни праці, чесного ставлення до дер-
жавного і громадського обов’язку, поваги до прав, честі і гідності гро-
мадян. 

Застосовуючи міри кримінального покарання, суд не тільки карає 
злочинців, але також його метою є їх виправлення і перевиховання.

Місцеві суди діють у межах району, міста (крім міст районного 
підпорядкування), району в місті, декількох районів чи району та міс-
та одночасно, якщо інше не передбачено законом.

У назві місцевого суду використовується назва населеного пункту, 
в якому він розміщується.

Судді місцевих судів обираються Верховною Радою України без-
строково у порядку, встановленому законом. Судді місцевих судів, 
які вперше пройшли конкурсний відбір, призначаються Президен-
том України строком на п’ять років у порядку, встановленому зако-
ном.

Місцевий суд розглядає як суд першої інстанції, а також у зв’язку 
з нововиявленими обставинами цивільні, господарські, адміністра-
тивні, кримінальні та інші справи у передбачених законом випадках, 
за винятком справ, віднесених законом до підсудності інших судів.
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соціального обслуговування населення, соціально-трудових 
відносин; 

• керівниц тва діяльністю державної служби зайнятості, прове-
дення заходів, пов’язаних з ефективним функціонуванням рин-
ку праці, сприяння раціональній, продуктивній і вільно обраній 
зайнятості, підвищен ня якості й конкурентоспроможності ро-
бочої сили; 

• розроблення і здійснення заходів для посилення мотивації до 
праці, вдосконален ня її оплати, організації й нормування; 

• практики здійснення комп лексного управління охороною праці 
та державного нагляду за до держанням у процесі трудової ді-
яльності вимог щодо безпеки, гігіє ни праці та виробничого се-
редовища; 

• практики забезпечення через систему підпорядкованих йому 
органів реалізації права громадян на соціальний захист шляхом 
своєчасного та адресного надання соціальної підтримки, в тому 
числі державної допомоги малозабез печеним громадянам, у 
разі втрати роботи, працездатності, досяг нення пенсійного віку 
тощо; 

• практики забезпечення розвитку соці ально-трудових відносин, 
захист прав працюючих громадян через встановлення відповід-
них стандартів охорони і умов праці та на гляду за їх додержан-
ням роботодавцями.

Комерційні банки
Під час проходження виробничої практики в комерційному банку 

студенту необхідно:
• ознайомитися з правовими й організаційними основами діяль-

ності комерційного банку;
• ознайомитися з організаційно-функціональною побудовою ко-

мерційного банку (відділи, філії банку);
• ознайомитися зі статутом банку;
• ознайомитися з організацією банківської статистики;
• вивчити операції та послуги, які надає банк;
• вивчити практику прийняття на роботу, стажування, підвищен-

ня кваліфікації службовців банку, забезпечення сучасними за-
собами оргтехніки, законодавчими й іншими нормативними ак-
тами та довідковими матеріалами, посібниками, літературою з 
правових питань;
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• ознайомитися з практикою застосування законодавства, підго-
товкою пропозиції щодо його удосконалення;

• ознайомитися з організацією обліку й зберігання текстів зако-
нодавчих та інших нормативних актів або підтримання їх у 
контрольному стані, проведенням інформаційно-довідкової ро-
боти із законодавства;

• вивчити практику звітування перед НБУ;
• з’ясувати, які заходи впливу і за які порушення застосовував до 

банку НБУ;
• ознайомитись з порядком відкриття рахунків для юридичних 

осіб;
• вивчити механізм перереєстрацій, закриття рахунків юридич-

них осіб;
• ознайомитись з порядком відкриття рахунків для фізичних 

осіб;
• ознайомитись з пакетом документів, який подається для від-

криття рахунків юридичними і фізичними особами;
• вивчити механізм здійснення безготівкових розрахунків;
• ознайомитися з порядком видачі та погашення кредиту на ета-

пах;
• вивчити трастові, лізингові і факторингові операції банку;
• ознайомитися з ліцензіями НБУ на здійснення банком опера-

цій;
• ознайомитись з організацією претензійної та позовної роботи; 
• ознайомитися порядком пред’явлення і розгляду претензій; 
• проаналізувати наслідки розгляду претензій, позовів і судових 

справ, практику укладання та виконання договорів.
Під час проходження виробничої практики в комерційному банку 

студент повинен взяти участь:
• в аналізі кредитоспроможності і фінансового стану позичальни-

ка;
• в діяльності фахівців юридичного відділу (щодо розгляду наяв-

ності і правильності оформлення засновницьких документів, ре-
єстраційних свідоцтв, патентів, ліцензій на здійснення різних ви-
дів господарської діяльності, документів, які підтверджують пра-
во оренди, володіння землею, майном, гарантують здійснення 
кредитної операції; щодо розгляду договорів і контрактів, які су-
проводжують кредитну операцію);
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Згідно з основним предметом і цілями діяльності колегія здій-
снює:

• надання консультацій та роз’яснень з юридичних питань, усних 
і письмових довідок щодо чинного законодавства; 

• складає заяви, скарги та інші документи правового характеру; 
• посвідчує копії документів у справах, які воно веде; 
• представництво в суді, інших державних органах, перед грома-

дянами та юридичними особами; 
• надання юридичної допомоги підприємствам, установам і орга-

нізаціям; правове забезпечення підприємницької та зовнішньо-
економічної діяльності громадян і юридичних осіб, виконання 
своїх обов’язків відповідно до кримінально-процесуального за-
конодавства у процесі дізнання та попереднього слідства; 

• інші види юридичної допомоги, передбачені законодавством. 
Колегія є юридичною особою — адвокатським об’єднанням та діє на 

основі положень Конституції України, Закону України “Про адвокату-
ру”, іншого законодавства України та статуту колегії. 

Колегія відповідає за своїми зобов’язаннями тільки належним їй 
майном, на яке, згідно з чинним законодавством, може бути звернено 
стягнення. Держава, її органи та організації не відповідають за 
зобов’язаннями Колегії, а Колегія, у свою чергу, не відповідає за 
зобов’язаннями держави, її органів та організацій.

Особливу увагу слід звернути на використання передбаченого за-
коном захисту адвокатської таємниці.

Студенту також треба звернути увагу на такі питання:
• організаційні форми діяльності адвокатури;
• юридичний статус колегії;
• регулювання праці членів колегії та соціальні гарантії;
• особливості діяльності адвокатської колегії у сфері захисту 

прав і законних інтересів суб’єктів господарювання;
Окрему увагу студент повинен приділити документації, яка ве-

деться в адвокатській колегії, як внутрішній, так і тій, що безпосеред-
ньо пов’язана з вирішенням того чи іншого господарського питання.

Місцеві суди
Судова влада реалізується шляхом здійснення правосуддя у фор-

мі цивільного, господарського, адміністративного, кримінального, а 
також конституційного судочинства.

Судова система забезпечує доступність правосуддя для кожної 
особи в порядку, встановленому Конституцією України та законами.
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Адвокатура України здійснює свою діяльність на принципах вер-
ховенства закону, незалежності, демократизму, гуманізму і конфіден-
ційності.

Закон про адвокатуру окремо закріплює норму, яка стосується га-
рантій адвокатської діяльності. Нею встановлено, що професійні пра-
ва, честь і гідність адвоката охороняються законом; забороняється 
будь-яке втручання в адвокатську діяльність, вимагання від адвоката, 
його помічника, посадових осіб і технічних працівників адвокатських 
об’єднань відомостей, що становлять адвокатську таємницю. З цих 
питань вони також не можуть допитуватись як свідки.

Студенту необхідно засвоїти, що:
1. Документи, пов’язані з виконанням адвокатом доручення, не 

підлягають оглядові, розголошенню чи вилученню без його згоди.
2. Забороняється прослуховування телефонних розмов адвокатів 

у зв’язку з оперативно-розшуковими заходами без рішення суду.
3. Не допускається офіційне негативне реагування з боку органів 

дізнання, слідства, суду на правову позицію адвоката у справі.
4. Адвокату гарантується рівність прав з іншими учасниками про-

цесу.
5. Кримінальна справа проти адвоката може бути порушена тільки 

Генеральним прокурором України, його заступниками, прокурорами 
Автономної Республіки Крим, областей, міста Києва. Адвоката не 
можна притягнути до кримінальної, матеріальної та іншої відпові-
дальності або погрожувати її застосуванням у зв’язку з наданням 
юридичної допомоги громадянам та організаціям. 

6. Адвокатом, згідно із Законом “Про адвокатуру”, може бути гро-
мадянин України, який має вищу юридичну освіту, стаж роботи за 
спеціальністю юриста або помічника адвоката не менше двох років, 
який склав кваліфікаційні іспити, одержав свідоцтво про право на за-
няття адвокатською діяльністю та склав Присягу адвоката України. 
Він не може працювати в суді, прокуратурі, нотаріаті, органах вну-
трішніх справ, служби безпеки, державного управління. Адвокатом 
не може бути особа, яка має судимість. 

Студенту необхідно знати, що основними цілями діяльності коле-
гії є сприяння захисту прав та свобод юридичних і фізичних осіб, а та-
кож розбудові правової держави.

Основним предметом діяльності колегії є надання юридичної до-
помоги українським та іноземним юридичним і фізичним особам.
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• в підготовці і наданні кредитному відділу висновку юридичного 
відділу щодо можливості та умов видачі кредиту, форми забез-
печення зобов’язань.

Під час проходження виробничої практики в комерційному банку 
студент повинен розробити:

• заяву на отримання кредиту;
• макет кредитного договору;
• макет договору іпотеки;
• графік погашення кредиту;
• макети претензій, позовів; 
• макет акту про факт порушення кредитного договору;
• макет депозитного договору та договору про розрахунко-

во-касове обслуговування;
• макети платіжного доручення, платіжної вимоги, виписки з 

розрахункового рахунку.

Біржі
Під час проходження виробничої практики на біржі студенту не-

обхідно:
• ознайомитися з правовими й організаційними основами діяль-

ності біржі;
• ознайомитися з організаційно-функціональною побудовою біржі 

(органи управління і спеціалізовані допоміжні органи);
• вивчити практику прийняття на роботу, складання екзаменів 

для брокерів; стажування, підвищення кваліфікації членів бір-
жі, забезпечення сучасними засобами оргтехніки, законодавчи-
ми й іншими нормативними актами та довідковими матеріала-
ми, посібниками, літературою з правових питань;

• ознайомитися з практикою застосування законодавства, підго-
товкою пропозиції щодо його удосконалення;

• ознайомитися з організацією обліку й зберігання текстів зако-
нодавчих та інших нормативних актів або підтримання їх у 
контрольному стані, проведенням інформаційно-довідкової ро-
боти із законодавства;

• ознайомитися зі статутом біржі;
• ознайомитися з функціями біржі;
• ознайомитися з категоріями членів біржі, їх правами і обов’яз-

ками;
• ознайомитися з діяльністю Загальних зборів біржі, Біржового 

комітету;
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• ознайомитися з діяльністю Розрахункової палати;
• ознайомитися з діяльністю Біржового арбітражу;
• ознайомитися з діяльністю Реєстраційного комітету;
• ознайомитися з діяльністю Ревізійної комісії;
• ознайомитися з діяльністю Котирувальної комісії;
• ознайомитися з діяльністю Комітету з правил біржової торгівлі;
• ознайомитися з діяльністю лістингової компанії;
• ознайомитися з внутрішніми положеннями біржі;
• ознайомитися з Біржовим бюлетенем;
• ознайомитися зі специфікою діяльності брокерів, маклерів, ди-

лерів, трейдерів, операторів, клерків;
• вивчити вимоги біржі до біржового товару (сертифікати, відо-

мості);
• ознайомитися з порядком ведення торгів;
• вивчити основні біржові жести;
• ознайомитися з процедурою зняття товару з торгів;
• ознайомитися з Правилами розгляду спорів у біржовому арбі-

тражі;
• вивчити підстави та порядок розірвання біржових угод;
• вивчити підстави застосування біржею санкцій за порушення 

правил біржової торгівлі;
• ознайомитися з процедурою лістингу на біржі.
Під час проходження виробничої практики на біржі студент пови-

нен взяти участь:
• у засіданнях Реєстраційного комітету, Ревізійної комісії, Біржо-

вого арбітражу;
• у підготовці Біржового бюлетеня;
• у розгляді внутрішніх спорів Біржовим арбітражем;
• у реєстрації та оформленні угод на біржі.
Під час проходження виробничої практики на біржі студент пови-

нен розробити:
• макет біржової угоди з негайною поставкою (спот);
• макет біржової угоди з поставкою у майбутньому періоді (фор-

вардної угоди, строкової угоди);
• макет бартерної угоди;
• макет ф’ючерсної угоди.

Страхова компанія
Під час проходження виробничої практики в страховій компанії 

студенту необхідно:
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нотаріус посвідчує лише безспірні права та безспірні факти, у наяв-
ності яких він може переконатися безпосередньо або на підставі від-
повідних документів.

До основних завдань нотаріату можна зараховувати: 
• забезпечення захисту й охорони власності, прав і законних ін-

тересів фізичних та юридичних осіб; 
• сприяння зміцненню законності та правопорядку; 
• попередження правопорушення.
Захист прав і законних інтересів громадян та організацій при вчи-

ненні нотаріальних дій гарантує Закон України “Про нотаріат”. Пору-
шення встановленого законодавством порядку вчинення нотаріаль-
них дій призводить до недійсності нотаріального акту.

Виконуючи функцію контролю за законністю в цивільному обо-
роті, нотаріат зміцнює законність і правопорядок. Вчиняючи певну 
нотаріальну дію, нотаріус підтверджує цим законність і достовірність 
нотаріальної дії та запобігає можливим порушенням прав та інтересів 
осіб, які звернулися до нього.

Підтверджуючи законність і достовірність нотаріальної дії, нота-
ріус запобігає можливим правопорушенням. Так, якщо нотаріальна 
дія, за вчиненням якої звернулася заінтересована особа, не відповідає 
законодавству України, нотаріус відмовляє у її вчиненні, запобігаючи 
можливим негативним наслідкам.

Враховуючи викладене, студенту необхідно ознайомитися та ви-
вчити права й обов’язки нотаріуса, нотаріальні дії у державних і при-
ватних нотаріальних конторах, нотаріальні дії, що вчиняються поса-
довими особами виконавчих комітетів сільських, селищних, міських 
рад народних депутатів, нотаріальні дій, вчинювані консульськими 
установами України, порядок вчинення нотаріальних дій, державні 
нотаріальні архіви, ведення діловодства в нотаріальній конторі чи 
приватним нотаріусом. Всі ці та інші питання нотаріату студент роз-
криває у звіті.

Адвокатські об’єднання

Згідно із Законом України “Про адвокатуру”, адвокатура є добро-
вільним професійним громадським об’єднанням, покликаним сприя-
ти захисту прав, свобод та представляти законні інтереси громадян 
України, іноземців, осіб без громадянства, юридичних осіб, надавати 
їм різноманітну юридичну допомогу.
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Державні нотаріальні контори та приватні нотаріуси
Згідно зі статтею 59 Конституції України, кожному громадянину 

гарантовано право на одержання правової допомоги. Нотаріат разом 
з іншими правовими інститутами забезпечує реалізацію цього кон-
ституційного права громадян.

Студенту необхідно знати, що основне завдання нотаріату — охо-
рона власності, прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб, 
запобігання правопорушенням і як наслідок — забезпечення закон-
ності, насамперед у цивільно-правових відносинах.

Формування в країні ринкових відносин, основою яких є приват-
на власність, посилення цивільно-правової активності населення, 
розвиток підприємництва і, як результат, значне збільшення обсягу 
роботи нотаріату зумовили прийняття в 1993 році Закону України 
“Про нотаріат”.

Студенту необхідно зрозуміти, що принципово новим у цьому за-
коні було введення в державне законодавство положення про приват-
ний нотаріат. Крім того, нові положення Закону регламентували під-
вищення вимог до посади нотаріуса, його правовий статус, порядок 
допущення до нотаріальної діяльності осіб з вищою юридичною осві-
тою.

Згідно з вимогами Закону “Про нотаріат” в Україні вперше було 
створено державні архіви.

Підвищення вимог до посади нотаріуса було зумовлено розвит-
ком господарської діяльності в країні, що призводило до необхіднос-
ті укладення великої кількості угод, договорів та визначення їх пра-
вового значення шляхом надання їм офіційності та юридичної досто-
вірності.

Нотаріат в Україні, відповідно до ст. 1 Закону України “Про нота-
ріат” — це система органів і посадових осіб, на яких покладено 
обов’язок посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне 
значення, і вчинювати інші передбачені законодавством нотаріальні 
дії з метою надання їм юридичної достовірності.

Нотаріат є правовим інститутом, який забезпечує охорону та за-
хист прав і законних інтересів громадян та юридичних осіб шляхом 
здійснення нотаріальних дій від імені держави. Нотаріальна діяль-
ність спрямована на надання офіційної сили, достовірності юридич-
ним правам, фактам і документам.

Студенту необхідно ознайомитись із самим поняттям “нотаріус”, з 
його діями, правами та обов’язками. Студент повинен зрозуміти, що 
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• ознайомитися з правовими й організаційними основами діяль-
ності страхової компанії;

• ознайомитися з організаційно-функціональною побудовою 
страхової компанії (спеціалізовані відділи, департаменти);

• вивчити практику прийняття на роботу, стажування, підвищен-
ня кваліфікації службовців страхової компанії, забезпечення 
сучасними засобами оргтехніки, законодавчими й іншими нор-
мативними актами та довідковими матеріалами, посібниками, 
літературою з правових питань;

• ознайомитися з практикою застосування страхового законо-
давства, підготовкою пропозиції щодо його удосконалення;

• ознайомитися з організацією обліку й зберігання текстів зако-
нодавчих та інших нормативних актів або підтримання їх у 
контрольному стані, проведенням інформаційно-довід кової ро-
боти із законодавства;

• вивчити Правила страхування, проаналізувати їх відповідність 
страховому законодавству;

• вивчити схеми і програми страхування (перестрахування), які 
розроблені страховою компанією і застосовуються нею;

• ознайомитися з видами страхування, які здійснює страхова 
компанія;

• ознайомитися з процедурою страхових внесків страхувальни-
ком;

• вивчити постанову Кабінету Міністрів України від 28.09.1996 
року № 1175 “Положення про порядок і умови проведення 
обов’я зкового страхування цивільної відповідальності влас ників 
транспортних засобів”;

• ознайомитися з ліцензіями на проведення конкретних видів 
страхування і перестрахування, які отримала страхова компа-
нія;

• ознайомитися з процедурою ліквідації, реорганізації та санації 
страхової компанії;

• вивчити категорії найпоширеніших страхових випадків, перед-
бачених Правилами страхування компанії;

• ознайомитися з умовами та процедурою виплати страхової 
суми страхувальнику;

• вивчити висновки експертиз різних видів, які застосовувалися 
страховою компанією при виплаті страхової суми страхуваль-
никам.
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Під час проходження виробничої практики в страховій компанії 
студент повинен взяти участь:

• у наданні консультацій клієнтам страхової компанії;
• у підготовці та оформленні договорів страхування і страхових 

полісів.
Під час проходження виробничої практики в страховій компанії 

студент повинен розробити:
• макети договорів страхування (майна, цивільної відповідаль-

ності, життя, фінансових ризиків тощо залежно від напрямів 
страхової діяльності страхової компанії);

• макет позовної заяви страхувальника до суду.

Державна податкова інспекція
Під час проходження виробничої практики в Державній податко-

вій інспекції студенту необхідно:
• ознайомитися з правовими й організаційними основами діяль-

ності Державної податкової інспекції; відділу надання консуль-
тацій з питань податкового законодавства; відділу реєстру фі-
зичних осіб — платників податків; відділу реєстру юридичних 
осіб — платників податків;

• ознайомитися з організаційно-функціональною побудовою 
Державної податкової інспекції;

• вивчити практику прийняття на роботу, стажування, підвищен-
ня кваліфікації службовців ДПІ, забезпечення сучасними засо-
бами оргтехніки, законодавчими й іншими нормативними ак-
тами та довідковими матеріалами, посібниками, літературою з 
правових питань;

• ознайомитися з практикою застосування податкового законо-
давства, підготовкою пропозиції щодо його удосконалення;

• ознайомитися з організацією обліку й зберігання текстів зако-
нодавчих та інших нормативних актів або підтримання їх у 
контрольному стані, проведенням інформаційно-довідкової ро-
боти із законодавства;

• вивчити практику звітування перед Державною податковою ад-
міністрацією України;

• ознайомитися з системою оподаткування юридичних осіб;
• ознайомитися із системою оподаткування фізичних осіб;
• вивчити спрощену систему оподаткування;
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Органи прокуратури

Прокурорський нагляд за додержанням і правильним застосуван-
ням законів Кабінетом Міністрів України, міністерствами та іншими 
центральними органами виконавчої влади, органами державного і 
господарського управління та контролю, Радою міністрів Автоном-
ної Республіки Крим, місцевими радами, їх виконавчими органами, 
військовими частинами, політичними партіями, громадськими орга-
нізаціями, масовими рухами, підприємствами, установами та органі-
заціями, незалежно від форм власності, підпорядкованості та належ-
ності, посадовими особами та громадянами здійснюється Генераль-
ним прокурором України і підпорядкованими йому прокурорами.

Діяльність органів прокуратури спрямована на всебічне утвер-
дження верховенства закону, зміцнення правопорядку і має своїм за-
вданням захист від неправомірних посягань:

1) закріплених Конституцією України незалежності республіки, 
суспільного та державного ладу, політичної та економічної систем, 
прав національних груп і територіальних утворень;

2) гарантованих Конституцією, іншими законами України та між-
народними правовими актами соціально-економічних, політичних, 
особистих прав і свобод людини та громадянина;

3) основ демократичного устрою державної влади, правового ста-
тусу місцевих рад, органів самоорганізації населення.

Прокуратура України становить єдину систему, на яку відповідно 
до Конституції України та Закону України “Про прокуратуру” покла-
даються такі функції:

1) підтримання державного обвинувачення в суді;
2) представництво інтересів громадянина або держави в суді у ви-

падках, визначених законом;
3) нагляд за додержанням законів органами, які проводять 

оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;
4) нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у 

кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів при-
мусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи гро-
мадян.

На прокуратуру не може покладатися виконання функцій, не пе-
редбачених Конституцією України і Законом України “Про прокура-
туру”.
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З метою вивчення повноважень місцевих державних адміністрацій 
студенту необхідно детально ознайомитись з третім розділом Закону 
України “Про місцеві державні адміністрації”. Основними ж повнова-
женнями місцевої державної адміністрації є:

1) розробка проектів програм соціально-економічного розвитку і 
подавання їх на затвердження відповідній раді, забезпечення їх вико-
нання, звітування перед відповідною радою про їх виконання; 

2) забезпечення ефективного використання природних, трудових 
і фінансових ресурсів;

3) складання необхідних для управління соціально-еконо міч ним 
розвитком відповідної території балансів трудових, мате ріально-
фінансових та інших ресурсів, місцевих будівельних матеріалів, па-
лива; визначення необхідного рівеня обслуговування населення від-
повідно до нормативів мінімальних соціальних потреб; проведення 
розрахунку коштів та визначення обсягу послуг, необхідних для за-
безпечення передбаченого законодавством рівня мінімальних соці-
альних потреб;

4) подавання раді висновків щодо доцільності розміщення на від-
повідній території нових підприємств та інших об’єктів незалежно 
від форм власності;

5) внесення за погодженням з відповідними органами місцевого 
самоврядування пропозицій про створення спеціальних (вільних) 
економічних зон, зміну статусу та території цих зон;

6) розгляд та прийняття рішень за пропозиціями органів місцево-
го самоврядування щодо проектів планів та заходів підприємств, 
установ, організацій, розташованих на відповідній території;

7) розробка пропозицій щодо фінансово-економічного обґрун-
тування обсягів продукції, що підлягає продажу для державних 
потреб за рахунок державного бюджету; на пропозиції органів міс-
цевого самоврядування формування обсягів продукції, що постав-
ляється для місцевих потреб за рахунок коштів бюджетів місцево-
го самоврядування та інших джерел фінансування;

8) розробка та внесення пропозицій до проектів державних про-
грам соціального та економічного розвитку України, а також довго-
строкових прогнозів та проектів індикативних планів розвитку від-
повідних галузей народного господарства, їх фінансово-економічного 
забезпечення.

Крім того, студенту необхідно вивчити питання відповідальності 
посадових осіб місцевих державних адміністрацій, а також інші пи-
тання, які стосуються діяльності цього органу влади.
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• вивчити види пільг при оподаткуванні різноманітними податка-
ми (ПДВ, акцизний збір, прибутковий податок з громадян, пода-
ток на прибуток підприємств, земельний податок, податок з влас-
ників транспортних засобів, державне мито);

• ознайомитися з методами та видами контролю, що здійснюють 
податкові інспекції (камеральні, документальні, зустрічні, тема-
тичні та оперативні перевірки; планові та позапланові, виїзні та 
невиїзні перевірки);

• вивчити практику застосування та своєчасного стягнення сум 
фінансових санкцій та адміністративних штрафів, передбаче-
них законодавством України;

• ознайомитися з аналізами причин та оцінкою фактів прихову-
вання та заниження сум податків, інших порушень, які готують-
ся ДПІ;

• вивчити матеріали про факти порушень, за які передбачена кри-
мінальна відповідальність і які готуються для передачі до пра-
воохоронних органів;

• вивчити позовну діяльність ДПІ до підприємств, установ, орга-
нізацій і громадян про визнання угод недійсними і стягнення в 
дохід держави коштів;

• ознайомитися зі зверненнями громадян, підприємств, установ і 
організацій з питань оподаткування та скаргами на дії посадо-
вих осіб ДПІ;

• ознайомитися з порядком здійснення контролю за наявністю 
марок акцизного збору;

• ознайомитися з вилученими під час перевірок документами, що 
свідчать про приховування (заниження) об’єктів оподаткуван-
ня, несплату податків;

• ознайомитися з процедурою надання відстрочки і розстрочки 
сплати податків на умовах податкового кредиту;

• ознайомитися з порядком надання інформації з Державного ре-
єстру фізичних осіб — платників податків.

Під час проходження виробничої практики в Державній податко-
вій інспекції студент повинен взяти участь:

• у наданні роз’яснень і консультацій громадянам з питань, що 
стосуються податкового законодавства;

• в аналітиці документів про фінансову звітність підприємства, 
яке перевіряється.

Під час проходження виробничої практики в Державній податко-
вій інспекції студент повинен розробити:



28

• макет Декларації про отримані доходи;
• макет Декларації податку на додану вартість;
• макет Декларації податку на прибуток;
• макет позову до суду про стягнення заборгованості перед бю-

джетом за рахунок майна;
• макет позовної заяви про скасування державної реєстрації 

суб’єкта підприємницької діяльності;
• макет доручення органам Державної контрольно-ревізійної 

служби про проведення ревізії;
• макет постанови про накладення штрафу на керівника підпри-

ємства, яке занизило суму податку.

Рахункова палата України
Під час проходження виробничої практики в Рахунковій палаті 

України студенту необхідно:
• ознайомитися з правовими й організаційними основами діяль-

ності Рахункової палати України;
• ознайомитися з організаційно-функціональною побудовою Ра-

хункової палати України;
• вивчити практику прийняття на роботу, стажування, підвищен-

ня кваліфікації службовців Рахункової палати, забезпечення 
сучасними засобами оргтехніки, законодавчими й іншими нор-
мативними актами та довідковими матеріалами, посібниками, 
літературою з правових питань;

• ознайомитися з практикою застосування законодавства, підго-
товкою пропозиції щодо його удосконалення;

• ознайомитися з організацією обліку й зберігання текстів зако-
нодавчих та інших нормативних актів або підтримання їх у 
контрольному стані, проведенням інформаційно-довідкової ро-
боти із законодавства;

• ознайомитися з організацією діяльності Колегії Рахункової па-
лати;

• ознайомитися з правовими й організаційними основами діяль-
ності Департаменту правового забезпечення діяльності Рахун-
кової палати;

• ознайомитися з правовими й організаційними основами діяль-
ності Департаменту контролю видатків на державне управління 
та національну безпеку;

• ознайомитися з правовими й організаційними основами діяльності 
Департаменту контролю та аналізу бюджетного процесу;
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структуру місцевих державних адміністрацій. Згідно зі статтею 8 За-
кону України “Про місцеві державні адміністрації” голови місцевих 
державних адміністрацій призначаються на посаду Президентом 
України за поданням Кабінету Міністрів України на строк повнова-
жень Президента України. Кандидатури на посади голів обласних 
державних адміністрацій на розгляд Кабінету Міністрів України вно-
сяться Прем’єр-міністром України. Кандидатури на посади голів ра-
йонних державних адміністрацій на розгляд Кабінету Міністрів 
України вносяться головами відповідних обласних державних адмі-
ністрацій.

Місцеві державні адміністрації в межах відповідної адміністра-
тивно-територіальної одиниці забезпечують:

1) виконання Конституції, законів України, актів Президента 
України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої вла-
ди вищого рівня;

2) законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян;
3) виконання державних і регіональних програм соціально-еко-

номічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в 
місцях компактного проживання корінних народів і національних 
меншин — також програм їх національно-культурного розвитку;

4) підготовку та виконання відповідних бюджетів;
5) звіт про виконання відповідних бюджетів та програм;
6) взаємодію з органами місцевого самоврядування;
7) реалізацію інших наданих державою, а також делегованих від-

повідними радами повноважень.
Студенту необхідно знати, що на посади в місцеві державні адміні-

страції призначаються громадяни України.
Голови місцевих державних адміністрацій, їх заступники, керівни-

ки управлінь, відділів, інших структурних підрозділів місцевих дер-
жавних адміністрацій не можуть бути народними депутатами Украї-
ни або суміщати свою службову діяльність з іншою, в тому числі на 
громадських засадах, крім викладацької, наукової та творчої діяль-
ності у позаробочий час, входити до складу керівного органу чи на-
глядової ради підприємства чи іншої організації, що має на меті одер-
жання прибутку.

Не можуть бути призначені на посади в місцеві державні адміні-
страції особи, які мають судимість за вчинення умисного злочину, 
якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому зако-
ном порядку.
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Орієнтовний перелік баз практик
Бази практик визначаються Академією, а в разі бажання студента 

база проходження практики визначається ним самостійно, але за 
умови офіційно поданого документа підприємства на якому студент 
проходитеме практику, із зазначенням місця проходження студентом 
практики та умов праці. 

Так, для проходження виробничої практики Інститутом можуть 
бути запропоновані студенту такі бази практики:
 1. Місцеві державні адміністрації міста Києва.
 2. Районні управління юстиції.
 3. Органи місцевого самоврядування.
 4. Органи прокуратури.
 5. Місцеві суди.
 6. Юридичні служби та структурні підрозділи міністерств та інших 

органів державної виконавчої влади.
 7. Державна виконавча служба в системі органів Міністерства юс-

тиції України.
 8. Державний департамент інтелектуальної власності.
 9. Господарський суд.
 10. Державні нотаріальні контори та приватні нотаріуси.
 11. Адвокатські об’єднання.
 12. Міністерство праці та соціальної політики України. 
 13. Комерційні банки. 
 14. Біржі. 
 15. Страхові компанії.

Місцеві державні адміністрації
Виконавчу владу в областях, районах, районах Автономної Респу-

бліки Крим, у містах Києві та Севастополі здійснюють обласні, ра-
йонні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.

Місцева державна адміністрація є місцевим органом виконавчої 
влади і входить до системи органів виконавчої влади.

Місцева державна адміністрація в межах своїх повноважень здій-
снює виконавчу владу на території відповідної адміні стра тивно-
територіальної одиниці, а також реалізує повноваження, делеговані 
їй відповідною радою.

Кожна адміністрація має свою структуру. Склад місцевих держав-
них адміністрацій формують голови місцевих державних адміністра-
цій. У межах бюджетних асигнувань, виділених на утримання відпо-
відних місцевих державних адміністрацій, їх голови визначають 
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• ознайомитися з правовими й організаційними основами діяль-
ності Організаційно-методичного відділу;

• ознайомитися з правовими й організаційними основами діяль-
ності Відділу зв’язків з громадскістю та міжнародного співро-
бітництва;

• вивчити матеріали перевірок і ревізій Рахункової палати щодо 
конкретних підконтрольних об’єктів;

• ознайомитися з Висновками Рахункової палати щодо виконан-
ня Державного бюджету за певний період, які подаються до 
Верховної Ради України;

• ознайомитися з експертизою проекту Державного бюджету 
України.

Під час проходження виробничої практики в Рахунковій палаті 
України студент повинен взяти участь:

• в аналізі фінансової документації підконтрольного об’єкта;
• в засіданнях спеціалізованих комітетів Департаментів та Коле-

гії Рахункової палати України.
Під час проходження виробничої практики в Рахунковій палаті 

України студент повинен розробити:
• макет акта тематичної перевірки певного розділу або статті Дер-

жавного бюджету України;
• макет експертизи проекту Державного бюджету.

Суб’єкти господарювання та юридичні особи, які надають 
консультаційні та адвокатські послуги у сфері міжнародної 

комерційної діяльності
В юридичних службах різних господарюючих суб’єктів або юри-

дичних особах, які надають консультаційні та адвокатські послуги в 
сфері міжнародної комерційної діяльності, студенти повинні: 

1) вивчити установчі документи та нормативно-правові акти, на 
підставі яких функціонує ця організація;

2) вивчити порядок реєстрації господарюючих суб’єктів і, зокре-
ма, підприємств з іноземними інвестиціями;

3) вивчити структурні зв’язки організації;
4) вивчити основні види зовнішньоекономічних операцій, в яких 

бере участь база практики;
5) ознайомитись з усім нормативним масивом, спрямованим на 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності організації;
6) взяти участь у складанні претензійно-позовних документів;
7) взяти участь у складанні договорів та іншої документації орга-

нізації;
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8) взяти участь у підготовці претензійно-позовної документації;
9) виконувати доручення керівників бази практики.
Під час проходження виробничої практики на базі суб’єктів гос-

подарювання або юридичних фірм, які займаються зовнішньоеконо-
мічною діяльністю, студенти повинні опрацювати: Закон України 
“Про режим іноземного інвестування” від 19 травня 1996 р., Закон 
України “Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоеко-
номічних відносинах” від 15 вересня 1995 р. № 327/95, Закон Украї-
ни “Про врегулювання товарообмінних операцій в галузі ЗЕД” від
23 грудня 1988 р. № 351-XIV, Закон України “Про ветеринарну меди-
цину” від 25 червня 1992 р. № 2498-ХІІ, декрет КМУ “Про систему 
валютного регулювання і валютного контролю” 19 лютого 1993 р., по-
станову КМУ “Про переліки товарів, експорт та імпорт яких підлягає 
квотуванню та ліцензуванню” від 28 грудня 2000 р. № 1911, постано-
ву КМУ і НБУ “Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних 
договорів” від 21 червня 1995 р. № 444, Угоду СНД про сприяння у 
створенні і розвитку виробничих, комерційних, кредитно-фінансових, 
страхових і змішаних транснаціональних об’єднань 1994 р., Конвен-
цію СНД про транснаціональні корпорації 2000 р., Конвенцію про 
міжнародний договір купівлі-продажу товарів 1980 р., “Міжнародні 
правила торгових термінів ІНКОТЕРМС”, Гаазьку конвенцію про 
право, яке застосовується до договорів міжнародної купівлі-продажу 
товарів 1986 р., Принципи міжнародних комерційних контрактів 
УНІДРУА 1994 р., Конвенцію про міжнародний фінансовий лізинг 
1988 р., Конвенцію Європейського Союзу про транскордонну неспро-
можність 1995 р. та інші нормативні документи в цій сфері.

Студентам-практикантам слід пам’ятати, що кожна господарська 
операція оформляється первинним документом. До первинних доку-
ментів належать прибуткові та видаткові накладні, акти приймання 
та здавання, акти про виконану роботу, рахунки-фактури, квитанції, 
що свідчать про прийняття цінностей, акти списання з балансу та ін.

Студенти-практиканти повинні з’ясувати, як ефективно підпри-
ємства захищають власні майнові інтереси перед контролюючими ор-
ганами, у тому числі перед податковими адміністраціями, як часто 
оскаржують у суд акти ненормативного характеру, що стосуються 
майнових прав скаржника, зокрема в разі безспірного стягнення сум 
заборгованості до державного бюджету.

Студентам-практикантам доцільно взяти участь у договірній діяль-
ності юридичної служби. Зокрема, слід вивчити, як юристи організову-
ють роботу з розробки проектів господарських договорів та їх укладен-
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ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ

Під час організації та проведення виробничої практики керівники 
практики та студенти керуються нормами, визначеними такими 
нормативно-правовими актами:

• “Положенням про проведення практики студентів вищих на-
вчальних закладів України”, затвердженим Міністерством осві-
ти України наказом № 93 від 8 квітня 1993 р.;

• “Положенням про організацію навчального процесу у вищих 
навчальних закладах”, затвердженим наказом Міносвіти від
2 червня 1993 р. № 161 із змінами, внесеними згідно з наказом 
Міносвіти від 20 грудня 1994 р. № 351;

• “Положенням про практику студентів Міжрегіональної Акаде-
мії управління персоналом”, затвердженим наказом президента 
Академії від 17 січня 2005 р. № 04-о. 

Відповідальність за організацію та проведення практики
Відповідальність за загальну організацію, проведення і контроль 

навчальної практики покладається на декана юридичного факульте-
ту. Навчально-методичне керівництво і виконання програми практи-
ки забезпечують випускаючі кафедри інституту.

Керівник практики від кафедри здійснює методичне керівництво 
практикою, надає студентам допомогу у виконанні програми практики 
та індивідуального завдання, даного ним практиканту, ведення щоден-
ника, складання звіту про проходження практики і виконання індиві-
дуального завдання, бере участь у роботі комісії при проведенні захис-
ту практики, підбиває підсумки і виславляє оцінку за п’ятибальною 
системою, враховуючи характеристику, одержану студентом на місці 
проходження практики, зміст звіту і наслідки його захисту.

Безпосередньо проходженням практики студентів керує праців-
ник підприємства, на якому проходить практику студент, призначе-
ний керівництвом. Керівник щодня дає завдання практиканту і 
контролює його виконання. Всі зауваження щодо дисципліни студен-
та заносяться керівником у щоденник і характеристику, яка видаєть-
ся студенту-практиканту після закінчення практики. Характеристи-
ка пишеться у щоденнику або друкується керівником і засвідчується 
печаткою.
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5) з дозволу керівника бути присутніми на засіданнях і нарадах, 
які проводять керівники судових органів;

6) взяти участь у прийомі працівниками судових органів громадян 
і ознайомитися з порядком діловодства за скаргами і заявами грома-
дян;

7) взяти участь у підготовці процесуальних документів для судо-
вого захисту інтересів цєї організації;

8) виконувати доручення керівників бази практики.
Під час проходження виробничої практики на базі судових орга-

нів України студенти для більш поглибленого засвоєння порядку ви-
рішення спорів, ускладнених іноземним елементом, повинні опрацю-
вати Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” 1991 р. 
№ 959-ХІІ, Закон України “Про міжнародне приватне право” від 23 
червня 2005 р., ЦКУ, ГКУ, Закон України “Про правовий статус іно-
земців” від 4 лютого 1994 р. № 3929-ХІІ, Угоду про порядок вирішен-
ня спорів, пов’язаних зі здійсненням господарської діяльності 1993 р., 
двосторонні договори України про правову допомогу в цивільних, сі-
мейних та кримінальних справах, двосторонні договори України про 
визнання та приведення до виконання рішень іноземних судів. 

Студенти повинні вивчити порядок забезпечення обліку і зберіган-
ня юридичною службою текстів законодавчих та інших нормативних 
актів, а також актів нормативного характеру, виданих організацією, 
особливості підтримання їх у контрольному стані.

Місцева державна адміністрація
В місцевих державних адміністраціях студенти повинні: 
1) ознайомитись з усім нормативним масивом, спрямованим на 

взяття участі місцевих державних адміністрацій у регулюванні зо-
внішньоекономічної діяльності;

2) у зовнішньоекономічному відділі: організація правової роботи, 
спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та 
запобігання невиконанню вимог актів законодавства, нормативних 
документів районної державної адміністрації; правовий аналіз доку-
ментів, які видаються районною державною адміністрацією; принци-
пи координації роботи та безпосередню участь у підготовці розпоря-
джень га інших актів; розгляд заяв суб’єктів зовнішньоекономічної 
діяльності на повернення ПДВ; контроль за неухильним дотриман-
ням виконання міжнародних, міжурядових та міжвідомчих договорів 
України у сфері зовнішньоекономічної діяльності.
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ня, а також контролюють виконання договірних зобов’язань. Ступінь 
участі юристів у договірній діяльності господарського суб’єкта визна-
чається наказом його керівника або інструкцією про порядок виконан-
ня цієї діяльності.

У виробленні умов договорів повинні брати участь керівники під-
приємств (організацій), а також працівники фінансової служби або 
бухгалтерії, які складають висновки про відповідність передбачених 
договорами варіантів розрахунків вимогам фінансових нормативних 
актів. Зобов’язання в договорах повинні формулюватися так, щоб вони 
забезпечували чітку і повну регламентацію взаємовідносин сторін з 
метою уникнення непорозумінь внаслідок різного тлумачення сторо-
нами своїх зобов’язань. 

Договірні документи підприємства (організації) обов’язково візу-
ються юридичною службою, після чого передаються на підпис керів-
нику установи або його заступнику і скріпляються печаткою.

Особливу роль у діяльності юридичною служби відіграє 
претензійно-позовна діяльність, яка насамперед передбачає глибокі 
знання юристів з багатьох галузей права, а також у сфері підготовки 
документації.

Крім того, для можливості брати участь в укладанні зовнішньоеко-
номічних контрактів студентам необхідно вивчити такі нормативні до-
кументи: Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” 1991 р. 
№ 959-ХІІ, Закон України “Про міжнародне приватне право” від 23 
червня 2005 р., ЦКУ, ГКУ; Закон України “Про врегулювання товаро-
обмінних (бартерних) операцій у галузі ЗЕД” від 23 грудня 1998 р.; За-
кон України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті”
від 23 вересня 1994 р., декрет КМУ “Про систему валютного регулю-
вання і валютного контролю” від 19 лютого 1993 р.; постанову КМУ й 
НБУ “Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів і 
типових формах захисних застережень до зовнішньоекономічних до-
говорів (контрактів), які передбачають розрахунки в іноземній валюті” 
від 21 червня 1995 р. № 444, Наказ МЕЄІ “Про затвердження поло-
ження про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів)” від 
6 вересня 2001 р. № 201 та ін. нормативні документи.

Студенти повинні знати, що до функцій юридичної служби вхо-
дять організація і здійснення претензійної та позовної роботи, обсто-
ювання у встановленому законодавством порядку інтересів підпри-
ємств і організацій у судах, інших органах під час розгляду правових 
питань і спорів, здійснення правової оцінки претензій, що висувають-
ся підприємствами або підприємством у зв’язку з порушеннями його 
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майнових прав та інтересів. Особливу увагу слід звернути на доку-
менти, які підтверджують претензійні й позовні вимоги. Залежно від 
характеру господарського спору визначається й зміст документів, що 
засвідчують певні юридичні факти в розглядуваному спорі. Це мо-
жуть бути договори, довіреності, накладні, рахунки-фактури, акти 
приймання-пропозиції за кількістю і якістю, про відсутність товару 
на складі, комерційні акти і акти загальної форми, вантажні квитан-
ції, розрахункові документи (платіжні вимоги, платіжні вимоги-
доручення, чеки, акредитиви, векселі), калькуляції витрат, пов’язаних 
з недопостачанням або постачанням неякісної продукції, її простро-
ченням, розрахунки сплачуваних збитків тощо. Аналізуючи стан 
претензійно-позовної діяльності на підприємстві, окрему увагу сту-
денти повинні приділити з’ясуванню причин та умов виникнення 
претензій і позовів, що зумовлюють матеріальні витрати та збитки; зі-
брати інформацію про суми, у стягненні яких було відмовлено, і захо-
ди суб’єктів підприємництва щодо відшкодування шкоди за рахунок 
винних осіб. Крім того, студентам рекомендується  самостійно розроб-
ляти пропозиції щодо усунення виявлених недоліків; підготувати 
кілька проектів претензій і позовів у конкретних спорах; дослідити 
організаційні проблеми претензійно-позовної діяльності.

Під час проходження виробничої практики на базі митних орга-
нів у сфері міжнародної комерційної діяльності студенти повинні: 

1) вивчити засновницькі документи та нормативно-правові акти, 
на підставі яких функціонують митні органи України;

2) вивчити структурні зв’язки організації;
3) ознайомитись з усім нормативним масивом, спрямованим на 

контроль і регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів 
ЗЕД;

4) ознайомитися з митною документацією;
5) взяти участь у складанні претензійно-позовних документів;
6) взяти участь у підготовці процесуальних документів для судо-

вого захисту інтересів даної організації;
7) виконувати доручення керівників бази практики.
Під час проходження виробничої практики на базі митних орга-

нів України студенти повинні опрацювати Митний кодекс України, 
Закон України “Про Єдиний митний тариф” від 5 лютого 1992 р. 
№ 2097-ХІІ, Закон України “Про митний тариф України” від 23 ве-
ресня 1994 р., Українську класифікацію товарів зовнішньоекономіч-
ної діяльності (УКТ ЗЕД), Конвенцію про оцінку товарів у митних 
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цілях (Брюссель, 1950 р.); Конвенцію про митні пільги для туристів 
(Нью-Йорк, 1954 р.); Митну конвенцію про тимчасове ввезення при-
ватних дорожніх перевізних засобів (Нью-Йорк, 1954 р.); Митну кон-
венцію, що стосується контейнерів (Женева, 1956 р.); Митну конвен-
цію про тимчасове ввезення пакувального матеріалу та тари (Брюс-
сель, 1960 р.); Митну конвенцію про полегшення умов ввезення това-
рів для демонстрації чи використання на виставках, ярмарках, зустрі-
чах чи подібних заходах (Брюссель, 1961 р.); Митну конвенція про 
карнет АТА для тимчасового допуску товарів (Конвенція АТА) 
(Брюссель, 1961 р.); Конвенцію про транзитну торгівлю внутрішньо-
континентальних держав 1965 р.; Митну конвенція про тимчасове 
ввезення педагогічного матеріалу (Брюссель, 1970 р.); Митну кон-
венція про міжнародний транзит товарів (Конвенція ITI) (Відень, 
1971 р.); Митну конвенція про контейнери (Женева, 1972 р.); Міжна-
родну конвенцію про спрощення та гармонізацію митних процедур 
(Конвенція Кіото, 1973 р.); Митну конвенцію про міжнародне пере-
везення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенція МДП, 
Женева, 1975 р.); Угоду про застосування ст. VII ГАТТ (Женевський 
кодекс, 1979 р.); Міжнародну конвенцію про узгодження умов прове-
дення контролю вантажів на кордоні (1982 р.); Міжнародну конвен-
цію про Гармонізовану систему опису та кодування товарів (ГС, 
Брюссель, 1983 р.). Студенти також повинні ознайомитись зі зразка-
ми вантажної митної декларації (ВМД), експортних та імпортних лі-
цензій, декларації валютного контролю, заявки на видачу валютної 
ліцензії, валютної ліцензії, вантажної декларації, декларації про не-
гайне митне звільнення, декларації про небезпечні вантажі, акта екс-
пертизи походження товару, свідоцтва про огляд, міжнародної митної 
декларації, книжки МДП, декларації ТМТ, книжки АТА та іншими 
митними документами.

Під час проходження виробничої практики на базі судових орга-
нів України студенти повинні: 

1) вивчити засновницькі документи та нормативно-правові акти, 
на підставі яких функціонують судові органи України;

2) вивчити структурні зв’язки організації;
3) ознайомитись з усім нормативним масивом, спрямованим на 

вирішення зовнішньоекономічних спорів;
4) взяти участь у судових засіданнях з розгляду зовнішньоеконо-

мічних спорів;


