
ПОДАТКОВЕ ПРАВО 

Вивчає: правові засади податкової політики держави та податкової системи; 

особливості предмета і методу податкового права; особливості податково-

правових норм та податкових правовідносин; правові засади здійснення 

податкового контролю й правового статусу органів, що його здійснюють; 

процедури реалізації відповідальності за порушення податкового 

законодавства; адміністративний та судовий порядок оскарження рішень 

контролюючих органів у податковій сфері; правові засади застосування 

інших правових інструментів альтернативного позасудового розгляду та 

вирішення податкових спорів; правові основи оподаткування фізичних та 

юридичних осіб, а також фізичних осіб суб’єктів господарювання; правові 

основи уникнення подвійного оподаткування; проблем науки податкового 

права. 

Основна увага при вивчені дисципліни приділяється 

ознайомленню зі змістом національного та міжнародного законодавства та 

рішень Європейського Суду у сфері встановлення і введення податків і 

зборів, які входять до податкової системи держави, їх справлянні та 

здійсненні контролю за їх справлянням; аналізу та визначення ефективних 

способів захисту порушених прав суб’єктів податкових правовідносин та 

відновлення правопорядку; набуттю практичних навичок щодо порядку 

оскарження бездіяльності, дій та рішень податкових органів; складанню 

документів необхідного правового характеру. 

У результаті набутих у процесі вивчення навчальної дисципліни знань 

студенти здобудуть: 

- теоретичні знання щодо правових засад та принципів податкової 

політики держави та податкової системи; джерел податкового права; права та 

обов’язки суб’єктів податкових правовідносин; правових засад здійснення 

податкового контролю й правового статусу органів, що його здійснюють; 

процедури реалізації відповідальності за порушення податкового 

законодавства; порядку оскарження рішень контролюючих органів у 

податковій сфері; правових основ оподаткування фізичних та юридичних 

осіб; правових основ уникнення подвійного оподаткування. 

- практичні навички щодо:  

- правильного застосування, неухильного дотримання та запобігання 

невиконання вимог податкового законодавства;  

- визначення правомірності прийняття суб’єктами державної влади та 

місцевого самоврядування нормативно-правових та індивідуальних актів 

управління в межах їх компетенції, можливості їх участі у відповідних 

правовідносинах;  

- визначення правомірності встановленні і введення на території 

відповідних територіальних громад місцевих податків і зборів; надання пільг 

щодо загальнодержавних податків і зборів, які є джерелом формування 

місцевого бюджету та унеможливлення надання індивідуальних пільг щодо 

місцевих податків і зборів;  



- попередження та усунення наслідків вчинених правопорушень як з 

боку податкових органів так і платників податків та можливі шляхи їх 

запобігання;  

- застосування заходів впливу до порушників податкового 

законодавства;  

- обрання ефективних способів захисту та відновлення порушених 

прав; 

- правильного й повного відображення результатів професійної 

діяльності в юридичній та іншій документації;  

- формування юридичних висновків. 

- участі у комплексному юридичному супроводженні діяльності 

суб’єктів фінансових правовідносин. 

Пререквізити: «Теорія держави і права», «Конституційне право», 

«Адміністративне право і процес», «Цивільне право», «Фінансове право» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЮ  

  

Вивчає правові засади особливостей предмета і методу інституту 

правового регулювання фінансового контролю; аналіз та застосування 

джерел фінансового права у сфері фінансового контролю у професійній 

діяльності; правові засад здійснення фінансового контролю й правового 

статусу суб’єктів, які уповноважені його здійснювати; складання документів 

необхідного правового характеру; проблем науки фінансового права у сфері 

фінансового контролю.   

  

Основна увага при вивченні дисципліни приділяється теорії та 

практиці правового регулювання фінансового контролю в Україні, правовому 

статусу суб’єктів правовідносин у сфері руху коштів публічних фондів; 

принципам, а також змісту правових інститутів фінансового контролю: 

інституту фінансового контролю та юридичної відповідальності за фінансові 

правопорушення, бюджетному праву та процесу; інституту правового 

регулювання публічних доходів та публічних видатків, фінансовому праву.  
  

У результаті набутих у процесі вивчення навчальної дисципліни знань 

студенти:  

  

• здобудуть комплексне розуміння про правову сутність публічної 

фінансової діяльності в Україні, отже про основи правового регулювання 

обігу публічних грошових коштів;  

• розумітимуть особливості правового регулювання відносин у сфері 

обігу публічних грошових коштів в Україні та світі;  

• зможуть використовувати набуті знання в професійній діяльності: в 

нормотворчій, правозастосовній, контрольно-наглядовій та інших видах 

професійної діяльності;  

• зможуть визначати правомірність прийняття суб’єктами державної 

влади та місцевого самоврядування нормативно-правових актів у сфері обігу 

коштів публічних фондів;   

• зможуть виокремлювати юридично значущі факти і формувати 

обґрунтовані правові висновки, надавати консультації щодо можливих 

способів захисту та відновлення порушених прав та інтересів клієнтів у 

різних правових ситуаціях;  

• отримають навички в підготовці проектів необхідних актів 

застосування права відповідно до правового висновку зробленого у різних 

правових ситуаціях;  

• розвинуть навички письмових та усних науково-практичних дискусій.  

 

Пререквізити:* «Адміністративне право і право», «Комерційне права», 

«Цивільне право», «Фінансове право», «Правове забезпечення безпеки 

підприємницької діяльності».  
  



МІЖНАРОДНЕ ФІНАНСОВЕ ПРАВО  

Вивчає: Правове регулювання міжнародної фінансової системи. 

Правове регулювання руху фінансових ресурсів, потоків (у двосторонніх та 

багатосторонніх відносинах). Правові засади обігу крипто-активів та 

цифрових валют центральних банків. Правовий статус та повноваження 

міжнародних організацій в міжнародній фінансовій системі Правові засади 

діяльності МВФ у сфері фінансування платіжного балансу держав. 

Міжнародні організації у сфері фінансового моніторинг. Міжнародні 

публічні фонди як форма руху публічних коштів: види, призначення, правове 

регулювання. Європейський фінансовий простір та фінансове право ЄС. 

Міжнародне платіжне право. Міжнародно-правове регулювання 

міжнародних розрахункових відносин. Міжнародно-правове регулювання 

державних закупівель  

 

Основна увага при вивчені дисципліни приділяється ознайомленню 

з джерелами міжнародного права у сфері міжнародно-правового 

регулювання обігу публічних коштів; вивченню напрямів вдосконалення 

національного фінансового законодавства з урахуванням практики 

застосування джерел міжнародного фінансового права; набуттю практичних 

навичок щодо правильної юридичної інтерпретації соціальних подій та 

складання документів необхідного правового характеру. 

 

У результаті набутих у процесі вивчення навчальної дисципліни 

знань студенти здобудуть: 

- теоретичні знання щодо предмету міжнародного фінансового права; 

принципів, правових методів та форм фінансової діяльності взаємодії норм 

міжнародного і національного права; джерел міжнародного фінансового 

права; правових форм міжнародних фінансових організацій та їх функції; 

правових основи бюджетного права та процесу за кордоном; поняття і 

предмет міжнародного податкового права; міжнародне подвійне 

оподаткування та шляхи його врегулювання; правових засад здійснення 

фінансового контролю та механізмів застосування заходів впливу до 

порушників фінансового законодавства; правового регулювання 

міжнародних банківських правочинів; публічно-правова основа валютної 

системи та міжнародного права конвертованості валют; міжнародно-правове 

регулювання міжнародних розрахункових відносин; міжнародно-правового 

регулювання фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії 

легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та 

фінансування тероризму.  

- - практичні навички щодо:  

- правильного застосування, неухильного дотримання та запобігання 

невиконанню вимог міжнародного фінансового законодавства у сфері 

міжнародних розрахункових відносин, міжнародних валютно-кредитних 

відносин; правових засад міжнародної банківської діяльності; міжнародного 

фінансового контролю та міжнародно-правового регулювання фінансового 



моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, 

одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму. 

- попередження та усунення наслідків вчинених правопорушень та 

можливих шляхів їх запобігання;  

- обрання ефективних способів захисту та відновлення порушених 

прав;  

- правильного й повного відображення результатів професійної 

діяльності в юридичній та іншій документації;  

- формування юридичних висновків. 

- участі у комплексному юридичному супроводженні діяльності 

суб’єктів фінансових правовідносин. 

 

 

Пререквізити: «Теорія держави і права», «Конституційне право», 

«Адміністративне право і процес», «Цивільне право», «Фінансове право», 

«Міжнародне публічне право», «Господарське право». 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



СУДОВЕ ВИРІШЕННЯ ПОДАТКОВИХ СПОРІВ  

Вивчає діяльність та повноваження адміністративних судів щодо вирішення 

податкових спорів; сутність та причини виникнення податкових спорів, їх 

види податкових спорів; теоретичні та практичні аспекти здійснення 

контролю та нагляду за платниками податків шляхом здійснення податкових 

перевірок; види податкових перевірок та особливості їх проведення; 

комплекс теоретичних положень щодо здійснення адміністративного 

судочинства в Україні, широке коло нормативного матеріалу що регламентує 

порядок звернення до суду, розгляду та вирішення адміністративними 

судами справ, що пов’язані з реалізацією права на захист від порушень з боку 

податкових органів при здійсненні ними владних управлінських функцій; 

особливості формулювання позовних вимог та порядок визначення судового 

збору при оскарженні дій чи бездіяльності податкових органів; майновий та 

немайновий характер податкового спору; особливості доказування в 

податкових спорах.  

Основна увага у вивченні дисципліни приділяється теорії та практиці 

правового регулювання суспільних відносин, правовому статусу суб’єктів 

правовідносин; принципам адміністративного судочинства; застосування 

заходів адміністративного примусу, адміністративній відповідальності щодо 

фізичних і юридичних осіб; зміст адміністративно-правових норм та 

відносин, адміністративний порядок розгляду податкових спорів; структура 

та повноваження адміністративних судів, принципи судочинства; теорії та 

практиці адміністративного судочинства в Україні, правовому статусу 

суб’єктів правовідносин у сфері здійснення адміністративного судочинства в 

Україні; принципам, а також змісту правових інститутів адміністративного 

судочинства; захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та 

інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень 

із боку органів державної влади, їхніх посадових і службових осіб під час 

здійснення ними владних управлінських функцій на основі законодавства.  

  

У результаті опанування дисципліни студенти:   

• здобудуть комплексне розуміння основних понять та категорій 

щодо судового вирішення податкових спорів;  

• сформують практичні навички у складенні процесуальних 

документів;  

• отримають навички в підготовці проектів необхідних актів 

застосування права відповідно до правового висновку зробленого у різних 

правових ситуаціях з урахуванням особливостей підвідомчості справ 

адміністративним судам та їх підсудності.  

• зможуть визначати права та обов’язки учасників 

адміністративного судочинства, їх повноваження та компетенцію під час 

судового розгляду;  

• зможуть здійснювати пошук рішень Верховного Суду та 

Європейського суду з прав людини з податкових спорів для обґрунтування 

правової позиції.  



  

Пререквізити:* «Фінансове право», «Податкове право», «Адміністративний 

процес».  

 

     
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    БЮДЖЕТНЕ ПРАВО 

 

 

Вивчає правове регулювання різноманітних процесів у сфері бюджетної 

діяльності, систему бюджетного законодавства та його структуру. Теоретичні 

та практичні аспекти особливостей виникнення та розвитку бюджетно-

правових відносин. Нормативне регулювання взаємовідносин України та ЄС, 

аналіз джерел бюджетного права та практики їх застосування. 

 

Основна увага у вивченні дисципліни приділяється складовим елементи 

фінансової системи України, системи органів, що здійснюють фінансову 

діяльність в Україні. Бюджетному законодавству України, його 

співвідношенню з нормами міжнародного права, а також бюджетна 

політика, її зміст і мета. Розглядається поняття бюджетного процесу, стадії 

бюджетного процесу, особливості складання проекту державного бюджету 

та особливості складання проектів місцевих бюджетів. Суб’єкти управління 

бюджетною системою 

 

У результаті опанування дисципліни студенти: 

 

• Зможуть орієнтуватись у поняттях, категоріях та галузі бюджетного 

права, організації бюджетного процесу, системи бюджетного 

законодавства і практики його застосування; 

•  Аналізувати  зміст нормативних актів, застосувати  норми 

бюджетного законодавства; 

•  Правильно користуватись правовою термінологією, а також 

спеціальною термінологією, що є у бюджетному законодавстві та 

вироблена у бюджетній практиці; 

• Студенти повинні оволодіти теоретичними питаннями та категоріями 

бюджетного права, а також вміти застосовувати норми бюджетного 

законодавство при вирішенні практичних ситуацій; 

• Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 

повинні: знати: закономірності, характер і тенденції розвитку 

бюджетного права; основні положення бюджетного законодавства; 

виробити навички практичної роботи з нормативним матеріалом, аналізу 

конкретних випадків з практики застосування бюджетного законодавства 

і змодельованих ситуацій; вміти: тлумачити бюджетне законодавство та 

обґрунтовувати і захищати свою позиції з питань бюджетної системи та 

бюджетного процесу. 



 

• Зможуть використовувати набуті знання в бюджетній сфері; 

• Отримають навички письмових та усних науково-практичних 

дискусій  у сфері правового регулювання бюджетних відносин; 

 

Пререквізити:* «Конституційне право», «Цивільне право», «Податкове 

право». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             ШКОЛА ПРИКЛАДНОЇ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ  

  

Метою практичного курсу є закріплення і розвиток знань, умінь і навичок, 

набутих студентами під час навчання, та формування компетентностей 

майбутнього фахівця, відповідно до стандарту вищої освіти України другого 

(магістерського) рівня вищої освіти для отримання освітнього ступеню вищої 

освіти «магістр» за спеціальністю 081 «Право».  

  

Основна увага практичного курсу приділяється: формуванню у студентів 

на базі знань, що одержані під час вивчення теоретичних положень 

юридичних дисциплін на базі підготовки на освітньо-кваліфікаційному рівні 

«Бакалавр», професійних умінь і навичок з метою реалізації у практичній 

сфері, набуття здатності розв’язувати складні задачі та проблеми у сфері 

правотворчості і правозастосування та/або у процесі навчання, що 

передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та 

характеризується невизначеністю умов і вимог, опанування сучасних 

прийомів та методів, навичок самостійної роботи, оперативного реагування 

на зміни чинного законодавства, виховання потреби систематично 

поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати.  
  

Конкретними завданнями виробничої практики є апробація здобутих 

теоретичних знань та набуття таких практичних навичок:  

  

• у застосуванні принципів верховенства права для розв’язання складних 

задач і проблем, у тому числі, у ситуаціях правової  невизначеності;  

• використовувати сучасні правові доктрини та принципи у 

правотворчості та в процесі застосовування інститутів публічного і 

приватного права;  

• обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, давати розгорнуту 

юридичну аргументацію;  

• застосовувати знання та розуміння  основних засад (принципів) та 

процедур судочинства в Україні;  

• застосовувати медіацію та інші правові інструменти альтернативного 

позасудового розгляду та вирішення правових спорів;  

• застосовувати  міждисциплінарний підхід в оцінці  правових явищ та 

правозастосовній  діяльності;  

• ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають системного, логічного 

та функціонального тлумачення норм права, а також розуміння особливостей 

практики їх застосування;  

• критично оцінювати ефективність представництва і захисту прав, 

свобод та інтересів клієнтів;  

• розвивати та утверджувати етичні стандарти правничої діяльності, 

стандарти професійної незалежності та відповідальності правника;  

• доносити до фахівців і нефахівців у сфері права інформацію, ідеї, зміст 

проблем та характер оптимальних рішень з належною аргументацією;  



• самостійно готувати проекти процесуальних документів, враховуючи 

вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та вмотивованості;  

• застосовувати сучасні методології науково-правових досліджень та 

застосовувати спеціальні методи досліджень у певних галузях юридичної 

науки, вивчення та застосування судової практики;  

• проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з різних 

джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, цифрові, 

статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, 

використовуючи сучасні методи дослідження;  

• здійснювати презентацію свого дослідження з правової теми, 

застосовуючи першоджерела та прийоми правової інтерпретації складних 

комплексних проблем, що постають з цього дослідження, аргументувати 

висновки;  

• сформувати у студентів фахові компетентності для забезпечення 

ефективного спілкування іноземною мовою у професійному правовому 

середовищі;  

• обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, 

оцінювати докази та наводити переконливі аргументи;  

• дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і 

обґрунтовувати варіанти їх розв’язання;  

• оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно 

опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення наукових 

досліджень та практичної діяльності;  

• генерувати нові ідеї та використовувати сучасні технології у наданні 

правничих послуг;  

• обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях правозастосування;  

• мати практичні навички розв’язання проблем, пов’язаних з реалізацією 

процесуальних функцій суб’єктів правозастосування.  

 

Пререквізити:* «Адміністративне право і право», «Комерційне права», 

«Цивільне право», «Фінансове право», «Правове забезпечення безпеки 

підприємницької діяльності».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА   

    

Практична підготовка студентів, які навчаються за  спеціальністю 081 

«Право» є обов'язковим компонентом освітньої програми для здобуття 

освітнього ступеня «магістр»   

    

Основна увага при практичній підготовці приділяється оволодінню 

студентами професійних навичок та вмінь, а також підбору матеріалів для 

написання випускної кваліфікаційної роботи.   

    

У результаті проходження практичної підготовки студенти:   

•  оволодіють практичними навичками щодо адаптації теоретичних 

положень, методичного інструментарію юриспруденції до умов діяльності 

конкретної юридичної особи, зокрема суб’єктів господарювання, 

державних і громадських організацій, інших суб’єктів права, а також 

юрисдикційних органів, нотаріусів та адвокатів;   

•  закріплять практичні навички проведення правового 

дослідження, формування його інформаційного та методичного 

забезпечення, виходячи з сутності проблем, що вирішуються, та обмежень, 

пов’язаних з діяльністю конкретної юридичної особи;   

•  здійснять напрацювання фактичного матеріалу для подальшої 

наукової роботи (підготовки статей, коментарів щодо матеріалів практики, 

випускної кваліфікаційної роботи).   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    

  

  



ПІДГОТОВКА ВИПУСКНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ ТА 

ЗАХИСТ   

    

Основна увага при підготовці випускної кваліфікаційної роботи 

приділяється формуванню критичного мислення - системі суджень, що 

сприяє аналізу інформації, її власної інтерпретації, обґрунтованості 

сформульованих висновків; розвитку розумових навичок, вмінню приймати 

зважені рішення, аргументувати свою позицію, мислити цілеспрямовано і 

можливість адекватно оцінити будь-яку ситуацію.   

    

У результаті підготовки випускної кваліфікаційної роботи та захисту 

студенти:   

• практично оволодіють основами методології дослідницької 

діяльності щодо різних складових об’єктивного права;   

• оволодіють практикою застосування права та правової науки 

(доктрини права);   

• навчяться обирати і використовувати належні методи наукового 

дослідження;   

• будуть здатні формулювати та обґрунтовувати власні висновки і 

пропозиції щодо розвитку різних складових вітчизняної правової 

системи.    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



ПІДГОТОВКА ДО ЄДКІ   

    

Єдиний державний кваліфікаційний іспит за спеціальністю 081 «Право» на 

другому (магістерському) рівні вищої освіти є обов’язковим компонентом 

атестації здобувачів вищої освіти.    

    

Основна увага при підготовці до цього іспиту приділяється засвоєнню 

студентами комплексу компетентностей, визначених стандартами вищої 

освіти та достатніх для ефективного виконання професійної діяльності за 

обраною спеціальністю.   

    

У результаті підготовки до ЄДКІ студенти:   

• поглиблять знання про право, його розуміння, застосування, 

аналізу і синтезу правової інформації у сфері конституційного, 

адміністративного, цивільного, цивільного процесуального, трудового, 

кримінального, кримінального процесуального права, адміністративного 

судочинства, міжнародного публічного права і міжнародного захисту прав 

людини, міжнародного кримінального права, включаючи міжнародне 

співробітництво у сфері запобігання злочинності, а також загальних 

етичних вимог правничої професії.      
 



ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ 

 

АДВОКАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ  

  

Студенти вивчають: предмет адвокатської діяльності як способу 

мислення і основ професійної діяльності адвокатів; правову основа 

діяльності адвокатів; суб'єктивні і об'єктивні межі правової основи 

діяльності адвокатів; правила адвокатської етики; стереотипи в 

сприйнятті адвокатської діяльності, які необхідно подолати у відносинах 

з клієнтом; стратегічні напрямки в організації та діяльності адвоката; 

формування правової позиції по справі на підставі верховенства права: 

доводи і докази як необхідні її елементи; методи боротьби зі 

зловживаннями правами; передумови укладання договору про 

правову допомогу; особливості прийняття доручення на ведення 

справи, яку вже вів інший адвокат; істотні умови договору про правову 

допомогу: обсяг завдання адвоката і межі його повноважень; методи 

визначення гонорару адвоката; визначення і узгодження з клієнтом 

способів досягнення правового результату (стратегія діяльності 

адвоката); визначення предмету доказування в справі, необхідних 

доказів і способів їх отримання; роботу адвоката з документами; 

загальні засади ораторського мистецтва адвоката; процесуальні основи 

і зміст виступів адвоката; складання адвокатом процесуальних 

документів; організацію роботи в адвокатському об’єднанні або 

адвокатському бюро; підвищення кваліфікації адвоката.   

Основна увага при вивченні дисципліни приділяється як набуттю 

глибоких знань зі способів досягнення правового результату 

(самозахист прав, одностороння відмова від договору, 

адміністративний, судовий та ін); вирішенню проблемних і конфліктних 

ситуацій за допомогою медіативних процедур і методів досягнення 

компромісних варіантів вирішення спірних ситуацій (комплексне 

вирішення проблем клієнта) тощо. Поряд з глибокими знаннями 

істотна увага буде приділена виробленню навичок: публічно виступати, 

приймати участь в дискусіях з правових питань тощо.   

У результаті опанування дисципліни студенти:  

• зможуть грамотно публічно виступати, а також спілкуватися з 

клієнтами, судом і процесуальними супротивниками, включаючи, 

проведення консультацій, виступи в судах;  

• вмітимуть визначати правовий статус клієнта, оптимальні способи 

вирішення його проблем, встановлювати розмір завданої йому шкоди, а 

також представляти його інтереси в різних установах;  



• здатні будуть концептуально правильно складати процесуальні 

документи, удосконалювати їх, а також грамотно реагувати на документи, 

складені процесуальними супротивниками, швидко і якісно 

ознайомлюватися зі справами, формувати адвокатські запити  

  

Пререквізити:* «Теорія держави і права», «Адміністративне право і 

процес», «Цивільне право і процес», «Господарське право і процес», 

«Кримінальне право і процес», «Адвокатура і Нотаріат».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



АЛЬТЕРНАТИВНІ МЕТОДИ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

  

Вивчає сутність альтернативних методів вирішення спорів; поняття та 

ознаки конфлікту; стратегії поведінки в конфлікті; способи вирішення 

конфліктів;  види альтернативних способів вирішення спорів; основні 

інструменти і техніки роботи в переговорах, медіації та інших способах АВС; 

медіаційну процедуру та етапи її проведення.   

  

Основна увага при вивченні дисципліни приділена формуванню у 

студентів комплексної системи знань, вмінь та навичок, необхідних для 

використання у практичній діяльності щодо врегулювання конфліктів 

(спорів).   

  

У результаті опанування дисципліни студенти:   

• здобудуть комплексне розуміння про конфлікт (спір), його ознаки, 

динаміку, стратегії поведінки та основні способи вирішення;  

• зможуть самостійно використовувати практичні техніки та інструменти 

для врегулювання конфліктів (спорів);   

• оволодіють навичками проведення медіаційної процедури;  

• зможуть організовувати пошук спільних взаємоприйнятних рішень;  

• зможуть проводити аналіз конфлікту (спору) та складати його мапу;  

• навчаться складати документи щодо врегулювання конфлікту (спору).  

  

Пререквізити:* «Теорія держави і права», «Цивільне право», 

«Господарське право»  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 ЕЛЕКТРОННЕ ПРАВОСУДДЯ  

  

Вивчає засади та  сучасний стан здійснення електронного правосуддя в 

Україні; європейські стандарти здійснення електронного правосуддя та 

використання елементів електронного правосуддя в судочинстві України.  

  

Основна увага  у вивченні дисципліни приділена формуванню у студентів 

необхідної системи знань щодо сучасного стану здійснення електронного 

правосуддя в Україні, Європейським стандартам здійснення електронного 

правосуддя, використанню автоматизованих комп’ютерних систем судами 

України, елементам електронного правосуддя, що містяться в 

процесуальному законодавстві України та перспективам впровадження 

електронного правосуддя в Україні та зарубіжний досвід його застосування.  

  

У результаті опанування дисципліни студенти:  

•  отримають спеціальні знання з організації роботи пілотного 

проекту «Електронний суд»;   

•  вдосконалять знання про правове забезпечення організації 

електронного правосуддя;  

•  зможуть здійснювати обмін документами в електронній формі 

між судами, між судом та учасниками судового процесу;   

•  зможуть направляти судові рішення та інші процесуальних 

документи учасникам судового процесу;   

•  вчиняти інших процесуальні дії в електронній формі з 

застосуванням Єдиної судової інформаційної (автоматизованої) системи; 

реєструвати офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційній 

(автоматизованій) системі та здійснювати зносини в обов’язковому 

електронному порядку з адвокатами, нотаріусами, державними органами та 

органами місцевого самоврядування.  

  

Пререквізити: *Судові та правоохоронні органи України, Кримінальне 

процесуальне право, Цивільне процесуальне право.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ В 

НОТАРІАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ  

Студенти вивчають: види договорів і особливості забезпечення їх 

виконання; нотаріальні способи і засоби забезпечення виконання 

зобов’язання; неустойку і її допустимі межі застосування; поруку і гарантію 

як засоби забезпечення виконання зобов’язання; заставу і особливості 

застосування закладу; іпотеку як засіб забезпечення виконання зобов’язання; 

притримання; завдаток; право довірчої власності як засіб забезпечення 

виконання зобов’язання; страхування відповідальності за договором, 

особливості перевірки нотаріусом виду страхування і умов страхування; 

валютне, мультивалютне та інші застереження в договорах; системне і 

комплексне застосування різних видів засобів забезпечення виконання 

зобов’язання; способи виходу із зобов’язальних правовідносин; прийняття 

нотаріусом вимог кредиторів і їх виконання замість боржника.  

Основна увага при вивченні дисципліни приділяється переформатуванню 

знань з цивільного права та отриманню нових знань в контексті їх 

використання при укладанні договорів і, зокрема, визначенні зобов’язань, а 

також забезпеченню їх виконання. Велику увагу буде приділено аналізу 

договорів за галузевою належністю і особливостям забезпечення в них 

виконання зобов’язань, специфіці діяльності нотаріусів в контексті 

забезпечення виконання зобов’язань тощо.   

У результаті опанування дисципліни студенти:  

• динамічно сприйматимуть і застосовуватимуть всі способи і 

засоби забезпечення виконання зобов’язань з урахуванням правового статусу 

тієї особи, кому вони надають правовий супровід при укладанні договору, 

здатні будуть передбачити як той чи інший спосіб чи засіб слід 

використовувати при невиконанні контрагентом взятих на себе зобов’язань 

тощо;  

• оволодіють навичками сприймати способи і засоби забезпечення 

виконання зобов’язань системно і комплексно, вести дискусію на предмет 

використання того чи іншого засобу в інтересах свого клієнта тощо;  

• зможуть запропонувати оптимальні способи виходу із складної 

ситуації своєму клієнту, вести з цього приводу полеміку з контрагентом, 

визначати розмір завданої шкоди, відсотки за користування чужими 

коштами, застосовувати індекс інфляції тощо;  

• здатні будуть оперувати засобами забезпечення виконання 

зобов’язань в інтересах свого клієнта, складати проекти нотаріально 

посвідчуваних договорів з урахуванням його інтересів, а також грамотно 

реагувати на пропозиції опонентів, вміти знайти «підводні камені» в 

проектах договорів, складених контрагентами;  

• отримають навички зі спілкування з нотаріусами, а також на 

новому рівні встановлять їх права та обов’язки, щоб «нівелювати» недоліки в 

їх роботі в інтересах свого клієнта тощо.  

Пререквізити:* «Цивільне право»; «Сімейне право»; «Земельне право»; 

«Житлове право»; «Адвокатура та нотаріат»; «Нотаріальний процес».  



ЗАХИСТ ПРАВ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СУДІ З ПРАВ ЛЮДИНИ  

  

Вивчає: Правові засади організації та діяльності Європейського суду з 

прав людини. Роль Конвенції з прав людини як підстави для звернення до 

ЄСПЛ, умови прийнятності заяви, та процесуальний порядок її розгляду 

комітетами, палатами і Великою Палатою. Статус сторін при розгляді 

заяви, можливості мати адвоката чи представника та звільнення таких 

випадках від судових витрат на правову допомогу. Форма і зміст рішень 

ЄСПЛ, набрання ними законної сили та порядок виконання.  

Основна увага у вивченні дисципліни приділяється наданню 

фундаментальних теоретичних та практичних знань про особливості 

судового провадження в Європейському суді з прав людини.  

У результаті опанування дисципліни студенти:   

• отримають знання норм європейської Конвенції з прав людини як 

матеріально-правової основи для звернення до міжнародної судової 

установи – Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) і його Регламенту 

як сукупності процесуальних норм, що регламентують порядок 

формування ЄСПЛ і розгляду заяв громадян і неурядових організацій 

стосовно порушення їх прав та міждержавних заяв одної держави проти 

іншої. Уміння орієнтуватись у системі норм Європейської Конвенції з 

прав людини та протоколами до неї;  

• зможуть кваліфікувати підстави для оскарження рішення ЄСПЛ;  

• опанують знання щодо порядку виконання рішення ЄСПЛ в випадках, 

коли воно ухвалено на користь заявника.  

Пререквізити:* «Цивільне процесуальне право», «Кримінальне 

процесуальне право».  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСФЕРТНОГО 

ЦІНОУТВОРЕННЯ 

 

Навчальна дисципліна направлена на забезпечення сучасних юристів 

знаннями щодо застосовувати у практичній діяльності норм, які регулюють 

контроль за офшорними компаніями та трансфертним ціноутворенням і 

ухиленням від оподаткування. Навчальна дисципліна являє собою 

практичний курс, направлений як на вивчення правових концепцій контролю 

за трансфертним ціноутворенням, так і процесів та інструментів, які потрібні 

для виявлення та запобігання ухилення від сплати податків шляхом 

маніпуляції трансфертними цінами в господарських операціях. Окрему увагу 

у межах навчального курсу присвячено аналітичному аналізу рекомендацій 

ОЕСР та держав «Великої двадцятки» щодо імплементації Плану BEPS, 

Конвенції MLI, міжнародних стандартів обміну податковою інформацією 

(FATCA, MCAA CRS, MCAA CbCR) та еволюції змін вітчизняного 

законодавства. 

Основна увага у вивченні дисципліни приділяється вивченню поняття 

та ознак трансфертного ціноутворення та контрольованих операцій; 

співвідношення поняття «трансфертне ціноутворення» із поняттями 

«податкове планування», «обхід податків», «ухилення від сплати податків»; 

історію розвитку правового регулювання контролю за трансфертним 

ціноутворенням; міжнародні та національні правові документи в сфері 

контролю за трансфертним ціноутворенням; принципи контролю за 

трансфертним ціноутворенням; сторони господарської операції як суб’єктів, 

що зобов’язані дотримуватися правил контролю за трансфертним 

ціноутворенням; відповідальність платників податків у випадку 

невідповідності умов контрольованих операцій принципу "витягнутої руки". 

У результаті опанування дисципліни студенти набудуть такі 

спеціальні професійні компетентності: 

- уміння застосовувати правила трансфертного ціноутворення на 

практиці у діяльності транснаціональної групи компаній; 

- здатність попереджувати податкові ризики при маніпулюванні цінами 

пов’язаними компаніями з метою мінімізації оподаткування; 

- вміння розробляти стратегію діяльності транснаціональної групи 

компаній та здійснювати довгострокове податкове планування; 

- вміння вести претензійно-позовну роботу з податковими органами; 

- уміння вести переговори з клієнтами, знання правил адвокатської 

етики, володіння юридичною етикою та діловим протоколом; 

- вміння формувати клієнтську базу податкового юридичного 

консалтингу. 

Пререквізити:* «Теорія держави і права», «Цивільне право», 

«Господарське право», «Податкове право». 

 

 

 



ВИКОНАВЧИЙ ПРОЦЕС 

Вивчаються: поняття виконавчого процесу; предмет, метод і система 

виконавчого процесу; значення виконавчого процесу в сучасний період; 

співвідношення виконавчого процесу з цивільним процесом, цивільним, 

сімейним,  аграрним, господарським і адміністративним правом та іншими 

галузями права; кваліфікація рішень, які підлягають примусовому 

виконанню: розподіл рішень за критерієм визнання, присудження та 

змішаних; системність в сприйнятті заходів примусового виконання рішень. 

Основна увага при викладанні дисципліни приділяється формуванню 

у студентів глибоких знань на предмет способів досягнення остаточного 

результату в захисті прав та інтересів осіб – відновлення порушеного права 

та компенсації завданої шкоди за рахунок правопорушника і можливості 

застосування до боржника примусових заходів виконання рішень. 

У результаті опанування дисципліни студенти мають знати:  

- теорію виконавчого процесу, зокрема, понятійний апарат, його 

учасників (суб’єктів), стадії виконавчого процесу, ускладнення у 

виконавчому процесі, строки вчинення виконавчих дій, витрати виконавчого 

провадження, види проваджень та їх сутність, наукові доробки вчених, 

присвячених проблемним питанням теорії та організації виконавчого 

процесу, зокрема, й з іноземним елементом тощо; 

- норми матеріального та процесуального права і з урахуванням 

теоретичних джерел правильно їх застосовувати в правових ситуаціях; 

- рішення судів, які підлягають примусовому виконанню, відрізняти ті з 

них, які підлягають негайному виконанню, а також мають лише визнаватися 

всіма суб’єктами; 

- перелік основних нормативно-правових актів, які регламентують 

організацію та функціонування державної виконавчої служби та державного 

виконавця в Україні, а також вільно застосовувати їх для захисту і 

відновлення прав громадян та юридичних осіб; 

- процедуру діяльності виконавців. 

Пререквізити:* «Теорія держави і права», «Конституційне право», 

«Адміністративне право і процес», «Цивільне право», «Цивільний процес», 

«Господарський процес», «Кримінальне право». 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

МИТНЕ ПРАВО 

  

Вивчає сутність та застосування митного права, національне та міжнародне 

законодавство, діяльність органів митного контролю, застосування митних 

режимів, порядок здійснення митного контролю, оформлення товарів і 

транспортних засобів комерційного призначення, що належать 

підприємствам і громадянам, при їх переміщенні через митний кордон 

України, відповідальність за порушення митних правил.  

 

Основна увага у вивченні дисципліни приділяється формуванню системи 

знань щодо застосування правових методів регулювання.  

  

У результаті опанування дисципліни студенти:  

Отримують грунтовні знання щодо джерел митного права та їх 

структури; принципів здійснення державної митної справи; 

загальноприйнятих в міжнародних відносинах систем класифікацій та 

кодування товарів; 

Застосування  специфічних митно-правових термінів; 

Особливостнй порядку переміщення товарів і транспортних засобів 

комерційного призначення через митний кордон України; застосування 

тарифних та нетарифних заходів регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності;  

Отримають практичні навички щодо оформлення видів порушень 

митних правил. 
 

Пререквізити:* «Адміністративне право і процес». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОРМОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Вивчає нормотворчість, як окремий вид юридичної діяльності, з 

урахуванням попередньо набутих знань з теорії держави і права, та 

отримання практичних навичок розробки проектів різних видів 

нормативно-правових актів. Практичне застосування основ теорії 

нормотворчої діяльності, особливостей різних видів нормотворчої 

діяльності в Україні, основних прийомів, методів та процедур 

нормотворчої техніки; практично застосовувати знання основних 

нормативно-правових актів, якими здійснюється правове регулювання 

нормотворчості в Україні, а також уміти самостійно працювати з 

правовою та науково-методичною літературою, нормативно-правовими 

актами, що здійснюють правове регулювання нормотворчої діяльності; 

використовувати основні правила нормотворчої техніки при складанні 

проектів нормативно-правових актів та узгоджувати їх із чинними 

нормативно-правовими актами, уникати правотворчих помилок у 

текстах нормативно-правових актів. 

Основна увага приділена практичному розгляду загальних 

характеристик нормотворчої діяльності.  Застосування нормативно-

правових актів в юридичній практиці. Особливості розгляду 

нормативно-договірної правотворчості. Практичне застосування 

нормотворчої техніки. Розгляд правотворчих помилок. Експертиза 

проектів нормативно-правових актів. Особливості практичного розгляду 

адаптації законодавства України до законодавства Європейського 

Союзу. Особливості підзаконної нормотворчості органів державної 

влади. Практичне застосування локальної нормотворчості як особливий 

вид підзаконної нормотворчості. 

У результаті опанування дисципліни студенти:  

 Знатимуть основи теорії нормотворчої діяльності, особливості різних 

видів нормотворчої діяльності в Україні, основні прийоми, методи та 

процедури нормотворчої техніки; 

Використовувати набуті теоретичні знання для розв'язання конкретних 

практичних завдань, а саме: підготовки проектів різних видів нормативно-

правових актів, проведення експертизи проектів нормативно-правових актів, 

виявлення правотворчих помилок у текстах нормативно-правових актів, їх 

виправлення; 

Самостійно працювати з правовою та науково-методичною 

літературою, нормативно-правовими актами, що здійснюють правове 

регулювання нормотворчої діяльності; 

Застосовувати основні способи систематизації нормативно-правових 

актів та  володіти процедурними формами різних видів нормотворчого 

процесу. 

Пререквізити:* «Теорія держави і права». 



 

ОРГАНІЗАЦІЯ БОРОТЬБИ З КОНТРАБАНДОЮ ТА МИТНИМИ 

ПРАВОПОРУШЕННЯМИ 

Вивчає систему органів з питань державної митної справи; 

Законодавство України у сфері митної справи; правовий статус суб’єктів 

протидії та боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями;  

загальні положення щодо порушень митних правил та відповідальності за 

них; порядок провадження у справах про порушення митних правил; місце 

контрабанди в системі організованої злочинності; організацію досудового 

розслідування у справах про контрабанду; характеристику предметів 

контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та 

фальсифікованих лікарських засобів; зарубіжний досвід організації боротьби 

з контрабандою та митними правопорушеннями. 

Основна увага у вивченні дисципліни приділяється практиці 

застосування митного законодавства, перспективам та основним напрям його 

розвитку; суб’єктам адміністративної відповідальності за порушення митних 

правил; видам адміністративних стягнень за порушення митних правил; 

формам митного контролю, їх характеристиці;  процесуальним діям у справі 

про порушення митних правил; виявленням ознак контрабанди під час 

здійснення прикордонного контролю та порядку дій посадових осіб; правовій 

регламентації міжнародного співробітництва у боротьбі з контрабандою та 

митними правопорушеннями.  

У результаті опанування дисципліни студенти:  

Знатимуть та розумітимуть сучасний стан і тенденції розвитку 

національного, зарубіжного та міжнародного права у сфері міжнародної 

торгівлі 

Зможуть провадити системний аналіз митного законодавства та 

здійснювати узагальнення правозастосовчої практики, в тому числі судової 

практики, практики діяльності органів публічної влади 

Зможуть використовувати юридичні пошукові бази даних та сучасні 

інформаційні технології, основи електронного документообігу 

Отримають навички в підготовці проектів необхідних актів 

застосування права відповідно до правового висновку зробленого у різних 

правових ситуаціях 

Вміти  використовувати стандартні форми, методи, процедури 

контролю та нагляду у сфері професійної митної діяльності 

Здійснювати кваліфікацію фінансових правопорушень, визначати 

обґрунтованість юридичних стягнень у сфері митного законодавства 

Вміти вести дискусію та будувати конструктивний діалог державною 

мовою та мовами іноземного спілкування у професійній сфері 

Пререквізити:* «Теорія держави і права», «Конституційне право», 

«Фінансове право», «Цивільне право», «Кримінальне право», «Господарське 

право». 

 

 



ПРАВО МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ  

Вивчає: Право міжнародних договорів: загальна характеристика галузі. 

Кодифікація права міжнародних договорів. Суб’єкти права міжнародних 

договорів. Організаційні форми підготовки договорів. Укладення договору. 

Згода на обов’язковість договору. Конституційно-правове регулювання 

процесу укладення міжнародних договорів. Форма міжнародних договорів. 

Тлумачення договорів. Виконання міжнародних договорів. Застосування 

міжнародних договорів. Поправки та зміни в міжнародних договорах. 

Недійсність договору та його дійсність. Припинення і призупинення дії 

договорів. Правонаступництво держав у відношенні договорів. Питання 

відповідальності в праві договорів. Договірний правопорядок в окремих 

галузях та інститутах міжнародного публічного права.    

Основна увага у вивченні дисципліни приділяється вивченню студентами 

таких ключових питань, як порядок та особливості міжнародної договірної 

роботи.  

У результаті опанування дисципліни студенти:  

• оволодіють глибокими вузькоспеціалізованими знаннями з права 

міжнародних договорів, насамперед, положень Віденської конвенції про 

право міжнародних договорів 1969 року;  

• здобудуть досконалі знання законодавства України про міжнародні 

договори;   

• зможуть знаходити потрібні міжнародні договори та встановлювати 

юридичний статус міжнародного документа за формальними ознаками;   

• навчаться передбачати широкі загальносуспільні наслідки укладання 

міжнародного договору та визначати політичні, дипломатичні, іміджеві, 

суспільні, економічні й інші ризики, пов’язані з розробкою й укладанням 

міжнародних договорів,  

• зможуть взаємодіяти з фахівцями відповідних галузей при підборі 

засобів мінімізації таких ризиків;   

• оволодіють уміннями складати проекти міжнародного договору та 

пов’язаної документації (закону про ратифікацію, пояснювальних записок 

тощо);   

• зможуть формулювати результати юридичного аналізу питання у 

вигляді юридичних висновків, довідок, відповідей, звітів й інших 

документів з правильним оформленням посилань на норми міжнародного 

та національного (українського та закордонного) права.    

  

Пререквізити:* «Конституційне право», «Міжнародне публічне право».  

  

 

 

 

 

 

  



  

  

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ БЕЗПЕКИ  

Вивчає поняття та система корпоративної безпеки; ризики корпоративної 

безпеки; структура корпоративного управління; офшорні юрисдикції в 

структурі корпоративного управління; трасти в структурі корпоративного 

управління; положення про корпоративного секретаря в структурі 

корпоративного управління; положення про наглядову раду в структурі 

корпоративного управління; положення про ревізійну комісію (ревізора) в 

структурі корпоративного управління; механізм контролю акціонерами 

діяльності підприємства; корпоративні конфлікти та спори між акціонерами.  

Основна увага у вивченні дисципліни приділяється вивченню студентами 

таких ключових питань, як зловживання корпоративними правами; 

акціонерні угоди; недружнє поглинання суб’єктів господарювання; правові 

інструменти протидії рейдерству; положення про юридичну службу на 

підприємстві; порядок організації роботи служби безпеки на підприємстві; 

правову протидію корпоративному шахрайству на підприємстві; 

корпоративне розслідування; кадрову безпеку на підприємстві; промислове 

шпигунство та комерційну розвідку; правове регулювання обігу та 

збереження інформації з обмеженим доступом; правовий захист від 

недобросовісної конкуренції; відшкодування шкоди завданої діловій 

репутації; антикорупційний комплаєнс; антимонопольний комплаєнс; правові 

умови протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму; санкційний 

комплаєнс; контроль за дотриманням законодавства про захист персональних 

даних.  

У результаті опанування дисципліни студенти:  

• здобудуть комплексні знання щодо системи корпоративної 

безпеки суб’єктів господарювання;  

• навчаться ідентифікувати та попереджувати реальні ризики 

корпоративної безпеки суб’єктів господарювання;  

• зможуть розробляти стратегію забезпечення корпоративної 

безпеки бізнесу;  

• навчать стратегічно та тактично мислити під час управління 

бізнесом або забезпеченням його правової безпеки;  

• зможуть самостійно здійснювати правовий консалтинг щодо 

корпоративного управління в компаніях;  

• вмітимуть визначати правомірність прийняття суб’єктами 

державної влади та місцевого самоврядування приписів та розпоряджень при 

здійсненні державного нагляду (контролю);  

• зможуть використовувати набуті знання в професійній 

діяльності: в нормотворчій, правозастосовній, контрольно-наглядовій та 

інших видах професійної діяльності.  

  

Пререквізити:* «Теорія держави і права», «Цивільне право», «Господарське 

право», «Кримінальне право», «Кримінальне процесуальне право».  



  

  

  

ПРАВОВІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ  

Вивчає: Теоретичні засади загальнообов’язкового державного соціального 

страхування. Соціальне страхування як інститут права і законодавства. 

Суб’єкти та об’єкти соціального страхування. Правовідносини соціального 

страхування. Кошти загальнообов'язкового державного соціального 

страхування та порядок їх використання. Теоретичні основи 

загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, страхування на 

випадок безробіття, страхування від нещасного випадку на виробництві, 

страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності як різновиди 

соціального страхування. Сутність, завдання і форми медичного 

страхування та перспективи його розвитку. Види соціальних виплат та 

послуг, що надаються у системі соціального страхування. Нагляд і 

контроль у системі соціального страхування. Відповідальність за 

порушення законодавства про соціальне страхування.  

Основна увага у вивченні дисципліни приділяється грунтовному вивченню 

теоретичних та практичних засад загальнообов’язкового державного 

соціального страхування.  

У результаті опанування дисципліни студенти:   

-знатимуть правове забезпечення та основи законодавства про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування; завдання і функції 

органів сфери соціального страхування; Закони України про види 

соціального страхування; стан соціального страхування в Україні та 

основні напрями реформування системи соціального забезпечення 

населення в Україні; механізм реалізації людиною конституційного права 

на конкретний вид соціального страхування; систему персоніфікації обліку 

страхових коштів з окремих видів соціального страхування та порядок їх 

використання; види соціальних виплат і послуг в системі 

загальнообов’язкового державного соціального страхування населення.   

- оволодіють вміннями аналізувати, тлумачити та застосовувати 

законодавство про соціальне страхування; дати кваліфіковану 

консультацію з питань реалізації людиною конкретного права на соціальне 

страхування; самостійно поповнювати, систематизувати й застосовувати 

знання у сфері соціального страхування населення правовими засобами; 

орієнтуватися у чинному соціально-страховому законодавстві та вміти 

правильно застосовувати чинне законодавство на практиці.  

Пререквізити:* «Цивільне право», «Адміністративне право», 

«Конституційне право».  

  

  

  

 

 



  

ТЛУМАЧЕННЯ АКТІВ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ   

ПРО ОПОДАТКУВАННЯ  

  

Вивчає поняття, суть і зміст нормативно-правових актів у сфері 

оподаткування.  

  

Основна увага у вивченні дисципліни приділяється нормативним та 

індивідуальних правовим актам, що поширюються податкові відносини, а 

також розв’язанню колізій правових актів про оподаткування з урахуванням 

судової практики.   

  

У результаті опанування дисципліни студенти:  

• здобудуть знання щодо податкових правовідносин, податкового 

законодавства на базі правового аналізу його норм;   

• зможуть визначати правозастосовні проблеми сучасного законодавства 

про оподаткування України як об’єкта тлумачення, а також деякі питання 

адаптації вітчизняних актів про оподаткування до  законодавства ЄС;   

• отримають знання щодо суб’єктів та видів тлумачення актів 

законодавства про оподаткування;   

• розумітимуть значення рішень Конституційного Суду України, актів 

тлумачення Кабінету Міністрів України, податкових роз’яснень та 

консультацій;  

• отримають навички щодо використання судової практики для 

формування єдиних підходів до тлумачення податкового законодавства та  

вирішення колізій правових актів про оподаткування;  

• зможуть застосувати до податкових правовідносин принцип 

верховенства права та конституційні принципи;  

• розвинуть навички роботи з нормативним матеріалом та текстуального 

опрацювання актів законодавства про оподаткування.  

  

Пререквізити:* «Тлумачення правових актів», «Адміністративне право і 

процес», «Цивільне право», «Фінансове право»  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



  

  

  

ТЛУМАЧЕННЯ ПРАВОВИХ АКТІВ  

  

Вивчає зміст та суть нормативно-правових актів, поняття загальної та 

спеціальної норми, аналогії закону, колізії та правовому врегулюванню 

законодавства.  для чіткого та результативного їх правозастосування  

  

Основна увага у вивченні дисципліни приділяється видам і способам 

тлумачення норм права, а також їх правозастосуванню у конкретних 

ситуаціях.  

  

У результаті опанування дисципліни студенти:  

  

• Розумітимуть загальні закономірності щодо необхідності та 

доцільності здійснення тлумачення правових актів;   

• Здобудуть теоретичні знання щодо об’єкту (положення законів, 

підзаконних актів) та предмету (воля законодавця) тлумачення права;  

• Зможуть визначати коло суб’єктів, критерії, види та способи 

тлумачення норм права;   

• Розумітимуть юридичну силу нормативно-правового акту в залежності 

від суб’єкту його тлумачення;   

• Здатні виокремлювати ознаки та характеризувати структуру актів 

офіційного тлумачення права;   

• Зможуть навести класифікацію актів офіційного тлумачення права, 

розкрити їх особливості та виявити прогалини у законодавстві;   

• Здатні розв’язати проблему щодо сутності спеціальних правових норм, 

критеріїв їх на загальні та спеціальні, а також нормативних положень, до 

яких відсилає застереження «якщо інше не встановлено законом»;  

• Отримають навички щодо використання судової практики для 

формування єдиних підходів до тлумачення законодавства та  вирішення 

колізій правових актів.  

  

Пререквізити:* «Теорія держави і права», «Адміністративне право і 

процес», «Цивільне право», «Кримінальне право», «Господарське право»  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

 

 

ФІЛОСОФІЯ ПРАВА  

  

Вивчає сутність філософії права та її місце в предметному полі 

філософії; філософське обґрунтування права, його відмінність від теорії 

держави і права, політології, соціології та інших суспільних і гуманітарних 

дисциплін; основні типи філософських концепцій права; місце та роль 

філософії права у формуванні професійних компетенцій майбутнього 

спеціаліста; основні категорії філософії права античності; економічні та 

соціально-політичні передумови трансформації правової реальності Нового 

часу; філософсько-правові погляди представників німецької класичної 

філософії; діалектико-матеріалістичне вчення про передумови і сутність 

права; зародження та розвиток філософсько-правових ідей в Україні; правову 

онтологію; форми буття права; гносеологічні функції філософії права; право 

як спосіб людського співіснування тощо.  

  

Основна увага у вивченні дисципліни приділяється теоретичним і 

практичним аспектам співвідношення концепції правового позитивізму та 

природного права; їх роль і значення у функціонування держави, суспільства 

і політики; взаємозв’язку моралі як нормативної системи з правом; джерелам 

права; трактуванню різниці між божественним (природним) і людським 

(позитивним) правом; секуляризації права і становленню національних 

абсолютиських політичних режимів тощо.  

  

У результаті опанування дисципліни студенти:   

• опанують зміст основних категорій і понять філософії права;  

• здобудуть комплексне розуміння основних напрямків і шкіл 

філософсько-правової думки;   

• зможуть визначати загальнолюдські правові цінності та надбання 

українського народу та світової цивілізації в сфері правової культури.  

• всебічно аналізуватимуть державно-правову дійсність із 

використанням знань з філософії права, здійснювати самостійний критичний 

аналіз реальних проблем державно-правової дійсності;  

• сформують здатність аргументувати свою точку зору і цивілізовано 

обстоювати її в дискусіях з філософсько-правової тематики;  

• навчаться застосовувати набуті знання для вирішення своїх 

професійних завдань, вільно визначатися в масиві різноманітних 

філософсько-правових поглядів, використовувати різні за змістом та 

світоглядною направленістю наукові праці, підручники, навчальні посібники 

тощо;  



• об’єктивно аналізуватимуть зміни правової реальності в житті 

українського суспільства і держави, постійно використовувати філософсько-

правові знання для пошуку власних варіантів рішень і розвитку власних 

можливостей.  

  

Пререквізити:* «Філософія», «Соціологія», «Правознавство», «Історія 

держави і права».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ  

Вивчає: Юридична психологія в системі наукових знань. Соцiально-

психологiчнi основи юридичної діяльності. Соціально-психологічний аналіз 

виникнення злочинної поведінки. Психологія особистості злочинця 

Психотехніки в практичній діяльності юриста. Судово-психологічна 

експертиза. Психологія цивільного і господарського судочинства. 

Пенітенціарна психологія. Практична психологія в юридичній діяльності.  

Основна увага у вивченні дисципліни приділяється ґрунтовному вивченню 

теоретичних та практичних знань щодо юридичної психології.   

У результаті опанування дисципліни студенти:   

• оволодіють знаннями щодо основних категорій, понять й напрямків 

розвитку сучасної юридичної психології; предмету, методу і місця 

юридичної психології в системі психологічних та юридичних наук; 

основних закономірностей розвитку й реалізації індивідуальних 

особливостей особистості в юридичній діяльності; найважливіших 

теоретичних положень та понять, основних технік та процедур слідчої 

діяльності; загально-психологiчних основ юридичної діяльності; 

соціально-психологічного підґрунтя юридичної діяльності; психологічних 

основ цивільно-правового регулювання та цивільного судочинства;   

• зможуть розуміти: психологiчні механізми злочинної поведінки та 

кримiналiзацiї особистості; психологiчні аспекти групової злочинності; 

психологiчні основи  попереднього розслідування; завдання та порядок 

проведення психологічної консультації та судово-психологiчної 

експертизи; психологію судового процесу; психологiчні основ 

ресоцiалiзацiї злочинців; психологічні діагностики структурних 

компонентів особистості; способи застосовання методів  юридичної 

психології в практичній діяльності;  

• сформують судження щодо: використання психологічних знань, 

вирішення питання цивільно-правового регулювання, аналізу 

психологічного змісту i структури правопорушення; психологічних вимог 

до професійно-важливих якостей юриста, спираючись на знання отримані 

під час вивчення дисципліни.  

Пререквізити:* «Конституційне право».  

  

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ІТ-ПРАВО 

 

Вивчає Загальні поняття, категорії ІТ- права, ІТ законодавство як 

самостійну галузь, нормативне регулювання окремих напрямів ІТ політики 

органами державної влади. 

Основна увага у вивченні дисципліни приділяється ІТ-праву як науки, 

галузі права і навчальної дисципліни,  предмету ІТ-права, методам ІТ-

права; поняттю, об’єкту, змісту ІТ відносинам, учасникам ІТ 

правовідносин, Поняттю і системі ІТ-права, поняттю та особливостям 

інформаційно-правових норм, інститутам ІТ-права. Увага також приділена 

відкриттю ІТ-бізнесу громадянами України та іноземцями, особливостям 

податкового навантаження на ІТ-компанії, ФОП у системі співпраці з ІТ-

компаніями, особливостям укладання цивільно-правових договорів  між ІТ-

компаніями та фізичними особами, найманими працівниками, податковим 

пільгам для програмістів вивченню аутсорсингових компаній. Важливою 

складовою дисципліни є дослідження регулювання правових засобів 

захисту інформації на підприємстві,  конкуренції на ІТ-ринку: загальної 

тенденції та наслідків,  судової практики по порушенню умов договорів 

про не конкуренцію, укладання договору DNA (договір про 

конфіденційність).  Вивчаються види інформації в ІТ-сфері, що може бути 

віднесена до конфіденційної. Юридична відповідальність за порушення 

DNA. 

 

У результаті набутих у процесі вивчення навчальної дисципліни знань 

студенти: 

 опанують нормативну базу в сфері ІТ та використовувати її у практичних 

навичках; 

 зможуть використовувати набуті знання при оформленні 

підприємницької діяльності у ІТ-сфері; 

 зможуть використовувати набуті знання при оформленні договорів у 

Сфері ІТ; 

 розумітимуть особливості взаємодії ІТ компаній з контролюючими 

органами і службами під час здійснення підприємницької діяльності. 

 

Пререквізити:* «Конституційне право», «Інформаційне право», 

«Податкове право». 

 

  

 


