
   
 

   
 

ОБОВ’ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ 

 
ІНОЗЕМНА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ  

  
Вивчає особливості усного і писемного професійного мовлення, розвиває 

навички практичного володіння іноземною мовою в різних видах 

мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що обумовлена професійними 

потребами.  
Основна увага у вивченні дисципліни приділяється удосконаленню 

комунікативних вмінь і навичок для спілкування у бізнес середовищі; 

навчанню студентів вільно орієнтуватися в сучасному інформаційному 

потоці з метою вдосконалення набутих вмінь і навичок; формуванню 

стійкого професійного інтересу до вивчення іноземної мови; підготовці 

майбутніх фахівців до наукової діяльності, продовження освіти.  
  
У результаті набутих у процесі вивчення навчальної дисципліни 

знань студенти:  

− зможуть реагувати на основні ідеї та розпізнавати суттєво важливу 

інформацію під час обговорень, дискусій, офіційних перемовин, 

лекцій, бесід, що пов’язані з загальними питаннями організації та 

розвитку бізнесу та юриспруденції;  

− зможуть чітко аргументувати свою позицію відносно актуальних тем 

організації та розвитку бізнесу та поводитись адекватно у типових 

світських, академічних і професійних ситуаціях;  

− розумітимуть суть і більшість деталей в автентичних радіо- і 

телепередачах та зможуть висловлювати думки щодо змісту програм, 

які стосуються фаху;  

− виконуватимуть низку мовленнєвих функцій, гнучко користуючись 

загальновживаними фразами;  

− виступатимуть з підготовленими індивідуальними презентаціями 

щодо широкого кола професійних тем;  

− розумітимуть автентичні тексти, пов’язані з професійними темами з 

підручників, газет, журналів та інтернет джерел;  

− розумітимуть зміст статутних документів, контрактів, договорів, 

письмового тексту професійної тематики, тощо;  

− писатимуть деталізовані завдання та звіти, пов’язані з бізнесом та 

юриспруденцією; писатимуть резюме економічних, юридичних текстів 

з високим ступенем граматичної коректності;  

− готуватимуть і продукуватимуть ділову та професійну 

кореспонденцію.  

Пререквізити:* Basic English.  

  



   
 

   
 

ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА  
  
Вивчає: формування права та особливості розвитку державного ладу 

різних країн світу і України, допомагає виявити загальноісторичні 

закономірності цих процесів, що діяли в рамках різних історичних епох, які 

являються важливими складовими у розвитку конкретних суспільств.  
 

Основна увага у вивченні дисципліни буде приділена праву і державі 

зарубіжних країн та України у процесі їх виникнення та розвитку в певних 

конкретно-історичних умовах, у хронологічній послідовності; нормативно-

правовим актам; юридичним категоріям та державно-правовим інституам, 

які зберігають своє науково-практичне значення до сьогодні і можуть 

використовуватися під час аналізу та розробки сучасного законодавства.   
 

У результаті опанування дисципліни студенти:  
− здійснюватимуть аналіз історичних нормативно-правових актів у 

контексті суспільних процесів і демонструватимуть власне бачення 

шляхів розв’язання практичних ситуацій, політичних конфліктів.  

− проводитимуть збір і інтегрований аналіз юридичних норм з різних 

джерел права.  

− використовуватимуть різноманітні інформаційні джерела для повноти 

та всебічного встановлення необхідних обставин справи в історичних 

судових процесах.  

− виявлятимуть знання і розуміння формування основних сучасних 

правових доктрин, цінностей та принципів функціонування 

національної правової системи та правових систем країн світу.  

− пояснюватимуть природу та зміст основних державно-правових явищ і 

процесів в рамках різних історичних епох.  

  
Пререквізити*: «Історія України» рівня повної загальної середньої 

освіти, «Історя зарубіжних країн» рівня повної загальної середньої освіти, 

«Теорія держави і права».  

  



   
 

   
 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЮРИДИЧНІЙ ПРАКТИЦІ 

 

Вивчає роботу в хмарних середовищах; організацію апаратного та 

програмного забезпечення роботи юриста; фундаментальні основи і 

принципи функціонування Інтернет; конструювання сайтів; електронні 

довірчі послуги; роботу з базами даних, інформаційно-довідковими 

системами; текстові процесори; табличні процесори; основи кібербезпеки. 

 

Основна увага при вивченні дисципліни приділяється формуванню у 

студентів комплексної системи знань, вмінь та навичок, необхідних для 

ефективного використання сучасних інформаційні технології при рішенні 

професійних завдань. 

 

У результаті опанування дисципліни студенти: 

− зможуть використовувати можливості сучасних хмарних технологій та 

офісних пакетів для підготовки службової й процесуальної 

документації; 

− організувати робоче місце та діяльність у відповідності з вимогами 

сучасного діловодства; 

− упорядковувати створені списки документів та передавати знайдені 

документи або їх окремі фрагменти у текстовий процесор MS Word; 

− зможуть аналізувати правові питання за допомогою табличного 

процесору Excel; 

− здійснювати предметно-орієнтований пошук інформації в мережі 

Інтернет, упорядковувати його результати, зберігати знайдену 

інформацію та використовувати її для прийняття рішень і підготовки 

власних документів; 

− користуватися різними режимами пошуку документів в інформаційно-

пошуковій системі «Верховна Рада України». 

 

Пререквізити:* «Інформатика» 

  



   
 

   
 

КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ 

 

Вивчає предмет і завдання дисципліни «Критичне мислення». Форми 

мислення та його різновиди. Сутність та складові критичного мислення. 

Комунікативні та психологічні аспекти критичного мислення. Мовна 

картина світу в системі критичного аналізу. Семантика. Критичний аналіз 

тексту. Логічне знання як процес становлення критичного мислення. 

Закони та правила формальної логіки в системі мислення. Аргументація в 

системі логічного мислення. Доведення, спростування та критика. 

Аналітична філософія. Система аналітичного мислення та її складові. 

Міркування та судження в системі аналітичного мислення. Практичні 

засади формування аналітичного мислення. Вирішення задач та кейсів, 

спрямованих на розвиток аналітичного, логічного та критичного мислення. 

 

Основна увага у вивченні дисципліни приділяється формуванню системи 

знань та практичних навичок щодо розвитку критичного мислення, 

оволодіння навичками логічного аналізу, теоретичними та практичними 

засадами культури мислення особистості, які відповідають сучасним 

викликам та запитам, що постають у юридичній практиці, набуття здатності 

здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої проблеми 

і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання. 

 

У результаті опанування дисципліни студенти: 

− розвинуть вміння знаходити потрібну інформацію у потоці 

інформаційного хаосу; 

− вдосконалять вміння аналізувати інформацію, тлумачити мотиви дій, 

учинків мовців, розрізняти правдиву та неправдиву інформацію; 

− здобудуть навички визначати форми доведення і вміння виражати його 

у термінах і в символічній формі. 

− отримають навички побудови логічно-вивіреної промови, з 

використанням аргументації та апеляції. 

− удосконалять вміння систематизації інформації, визначення зв’язків 

між інформаційними блоками; 

− сформують вміння неупереджено, критично ставитись до інформації та 

приймати рішення, використовуючи навички критичного мислення. 

  



   
 

   
 

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА 

  

Вивчає особливості та закономірності виникнення та розвитку таких 

соціальних явищ, як держава та право; теорії походження держави та права; 

ознаки держави та права, їх функції; джерела права, їх види та особливості; 

механізм держави; механізм застосування права; правовідносини, що 

включає їх структуру, підстави виникнення правовідносин, види 

презумпцій; види та способи систематизації законодавства; поняття та 

структуру норми права, окремо вивчаючи кожен елемент норми права, його 

роль у визначенні виду та регулятивної сили норми права; систему права 

України, основні правові системи світу; тлумачення норм права як 

специфічної діяльності при застосуванні норм права; правомірну поведінку 

та правопорушення, їх ознаки, структуру та види; мету, принципи та види 

юридичної відповідальності.   

  

Основна увага у вивченні дисципліни приділяється вивченню 

особливостей та закономірностей розвитку держави та права, їх взаємодії; 

принципам права; структурі норми права та визначенню класифікації норм 

права; структурі правовідносин, з акцентуванням уваги на правоздатності 

та дієздатності їх учасників; теоріям (концепціям) походження держави та 

права; критеріям виділення галузей права у праві України; захисту прав, 

свобод та інтересів фізичних осіб, при застосуванні права, юридично 

відповідальності.  

  

У результаті опанування дисципліни студенти:  

− здобудуть комплексне розуміння про такі соціальні явища як держава та 

право;  

− зможуть класифікувати норми права за різними критеріями, що 

необхідно при застосуванні норм права;  

− вміти визначати правомірність прийняття суб’єктами державної влади та 

місцевого самоврядування нормативно-правових актів, актів 

управління;   

− зможуть використовувати набуті знання в професійній діяльності: в 

нормотворчій, правозастосовній, контрольно-наглядовій та інших видах 

професійної діяльності;  

− 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.  

−  Пререквізити:* «Правознавство» 



   
 

   
 

 

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО  
  
Вивчає конституційно-правові основи устрою держави та здійснення 

народовладдя в Україні, організації і функціонування державної влади та 

органів місцевого самоврядування, конституційні засади правового 

статусу людини і громадянина, конституційно-правові основи 

територіального устрою України.  

  

Основна увага у вивченні дисципліни приділяється формуванню у 

майбутніх фахівців необхідного рівня правової культури та предметних 

компетентностей у сфері теоретичних засад сучасного 

конституціоналізму, набуття знань і практичних навичок його 

застосування.  

  

У результаті опанування дисципліни студенти:  

 

− знатимуть основи конституційно-правового регулювання суспільних 

відносин, закономірності виникнення, функціонування та розвитку 

державно-владних механізмів, конституційно-правових явищ і 

процесів; матимуть чітке уявлення про структуру державного 

апарату, пріоритетні напрями правової політики держави;  

− набудуть навички аналізу правового регулювання громадянського 

(вільного демократичного) суспільства, конституційних прав і свобод 

людини і громадянина в Україні, конституційних засад здійснення 

підприємницької діяльності, здатність приймати конституційно 

обґрунтовані рішення в рамках своєї професійної компетенції;  

− вмітимуть використовувати отримані знання та застосовувати здобуті 

навички у сфері захисту конституційних прав людини і громадянина, 

реалізації демократичних засад народовладдя, взаємовідносин 

об’єднань громадян та інших інститутів громадянського суспільства 

із органами та посадовими особами публічної влади, а також зможуть 

реалізовувати знання під час розгляду питань конституційно-

правового характеру в державних органах та установах.  

 

 Пререквізити:* «Теорія держави і права», «Історія держави і права 

України».  

  



   
 

   
 

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС 

 

Вивчає діяльність публічної адміністрації щодо задоволення інтересів 

суспільства і громадян у процесі публічного управління; діяльность органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб 

щодо забезпечення реалізації та захисту в адміністративному порядку прав 

і свобод громадян, надання їм, а також юридичним особам різноманітних 

адміністративних (управлінських) послуг; теоретичні та практичні аспекти 

здійснення контролю та нагляду; внутрішньої організації та діяльності 

апаратів усіх державних органів, адміністрацій державних підприємств, 

установ та організацій; 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 публічної влади при здійсненні владних 

управлінських функцій. 

 

Основна увага у вивченні дисципліни приділяється теорії та практиці 

правового регулювання суспільних відносин, правовому статусу суб’єктів 

правовідносин; принципам адміністративного права; застосування заходів 

адміністративного примусу,  адміністративній відповідальності, щодо 

фізичних і юридичних осіб; зміст адміністративно-правових норм та 

відносин, структура та призначення публічної адміністрації, форми і 

методи її діяльності, проходження публічної служби; 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, органів місцевого самоврядування, їхніх 

посадових і службових осіб, інших суб'єктів під час здійснення ними 

владних управлінських функцій на основі законодавства, у тому числі на 

виконання делегованих повноважень. 

 

У результаті опанування дисципліни студенти:  

• здобудуть комплексне розуміння про правову сутність публічної  

діяльності в Україні; 

• зможуть не допускати порушень прав та охоронюваних законом 

інтересів фізичних осіб та юридичних осіб,  попередження вчинення 

порушень законодавства, шляхів їх запобігання та відновлення 

правопорядку; 



   
 

   
 

• вміти визначати правомірність прийняття суб’єктами державної влади та 

місцевого самоврядування нормативно-правових актів, актів управління 

у сфері публічної фінансової діяльності; 

• зможуть використовувати набуті знання в професійній діяльності: в 

нормотворчій, правозастосовній, контрольно-наглядовій та інших видах 

професійної діяльності; 

• 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. 

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

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

«Господарське право». 

  



   
 

   
 

ТРУДОВЕ ПРАВО  
  
Вивчає  сукупність трудових правовідносин, що виникають при: 

здійсненні найманими працівниками права на працю; забезпеченні 

продуктивної зайнятості; укладенні, зміні та розірванні трудових 

договорів; укладанні та виконанні колективних договорів; регулюванні 

відносин соціального партнерства.  
  
Основну увагу при вивченні дисципліни приділено формуванню у 

студентів комплексної системи знань, вмінь та навичок, необхідних для 

ефективної реалізації та захисту трудових прав.  
  
У результаті опанування дисципліни студенти:  

 

− Оволодіють знаннями про сутність, принципи, методи та систему 

трудового права.  

− Знатимуть конститутивні положення та категорії трудового права.  

− Розумітимуть сутність системи державної правової охорони трудових 

прав громадян.  

− Здобудуть комплексне уявлення про систему національного та 

міжнародного законодавства у сфері правового регулювання трудових 

відносин.  

− Отримають вміння та навички застосовувати та тлумачити трудові 

норми, складати проекти документів (накази та розпорядження, 

колективні договори, правила внутрішнього трудового розпорядку, 

акти тощо), навички роботи з нормативними актами.  

− Отримають вміння та навички компетентно застосовувати правові 

норми як національного, так і міжнародного законодавства у сфері 

праці.  

− Здобудуть комплексні знання про різноманітні способи захисту 

трудових прав та вміння обирати належний спосіб захисту порушених 

прав суб’єктів трудового права.  

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

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

  



   
 

   
 

 

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО 

 

Вивчає підстави і принципи кримінальної відповідальності, суспільно-

небезпечні діяння, які є кримінальними правопорушення та поняття і види 

кримінальних покарань. 

 

Основна увага у вивченні дисципліни приділяється системі кримінально-

правових норм, закріплених у Кримінальному кодексі України, що 

регулюють суспільні відносини, які виникають у зв’язку із вчиненням 

кримінального правопорушення. Крім того, значна увага приділяється 

поняттю кримінального правопорушення, складу кримінального 

правопорушення, покаранню та іншим заходам кримінально-правового 

характеру. Особлива увага звертається на взаємозв'язок Загальної та 

Особливої частини кримінального права, які включають вищезазначені 

структурні складові. Механізм застосування закону про кримінальну 

відповідальність та основні правила кваліфікації кримінальних 

правопорушень утворюють важливу складову навчального курсу. 

У результаті опанування дисципліни студенти повинні набути 

навичок: 

– уміти обирати і застосовувати положення чинного закону про 

кримінальну відповідальність, які необхідні для розв’язання 

конкретних правових ситуацій; 

– з’ясовувати правильне, таке, що відповідає його точному змісту, 

тлумачення закону про кримінальну відповідальність, критично до 

нього ставитися, зокрема, з урахуванням принципів і норм, 

закріплених у міжнародних договорах України, а також установлених 

міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною; 

– ураховувати статистичні дані, виявляти й аналізувати тенденцій 

юридичної, насамперед судової практики та оцінювати їх з позиції 

відповідності закону і міжнародним зобов’язанням України; 

– здійснювати повний аналіз складу конкретного злочину та 

відмежовувати його за певними ознаками від суміжних злочинів та 

інших правопорушень, а також від правомірної поведінки; 

– визначати справедливе покарання (його вид і міру) відповідно до мети і 

загальних засад призначення покарання, а також адекватно визначати 

інші заходи кримінально-правового впливу; 

– розмежовувати покарання та інші заходи кримінально-правового 

характеру за їх правовою природою, змістом та порядком 

застосування. 

 

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

  



   
 

   
 

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО 

 

Вивчає приватноправові засади регулювання немайнових та майнових 

відносин за участю фізичних осіб, юридичних осіб, держави та 

територіальних громад на засадах юридичної рівності учасників цивільних 

правовідносин, їх вільному волевиявленні, майновій самостійності; 

сутність цивільних правовідносин, їх види та підстави виникнення; 

положення щодо правоздатності та дієздатності фізичних осіб; поняття, 

ознаки юридичних осіб, порядок їх створення та особливості державної 

реєстрації юридичних осіб; підстави та порядок реорганізації і ліквідації 

юридичних осіб; правову природу правочину, умови чинності та види 

правочинів; підстави, порядок та юридичні наслідки визнання правочину 

недійсним; особисті немайнові права фізичних осіб, які забезпечують 

природне існування та соціальне буття фізичних осіб; правові засади 

регулювання речових правовідносин та відносин в сфері інтелектуальної 

власності з метою задоволення приватних інтересів фізичних та юридичних 

осіб; договірне та недоговірне регулювання зобов’язальних правовідносин; 

порядок спадкування майна та майнових прав учасниками цивільних 

відносин; правові засади захисту прав та законних інтересів фізичних та 

юридичних осіб, інших учасників цивільних відносин. 

 

Основна увага у вивченні дисципліни приділяється теорії та практиці 

правового регулювання майнових та немайнових відносин за участю 

учасників цивільних відносин, застосуванні принципів цивільного права 

при реалізації фізичними та юридичними особами належних їм 

суб’єктивних цивільних прав та виконанні суб’єктивних цивільних 

обов’язків; способам реалізації та способам захисту суб’єктивних 

цивільних прав учасниками правовідносин; підставам набуття права 

власності учасниками цивільних правовідносин та обсяг прав, які 

надаються власнику або іншим учасникам речових правовідносин; 

положенням чинного законодавства, яке унормовує порядок укладання, 

зміни та розірвання цивільно-правових договорів; положенням чинного 

законодавства щодо виконання цивільно-правових зобов’язань та порядок 

застосування цивільно-правових санкцій в разі порушення положень 

чинного законодавства та умов цивільно-правових договорів, які 

укладаються фізичними та юридичними особами; права та обов’язки 

учасників цивільних відносин в разі укладання договорів щодо передачі 

майна у власність, тимчасове користування рухомим та нерухомим майном, 

виконання робіт або надання послуг; аналізі положень чинного 

законодавства щодо правового регулювання недоговірних зобов’язань, в 

тому числі зобов’язань з відшкодуванні майнової або моральної шкоди; 

аналізу рішень судів щодо спорів, які виникають із цивільних 

правовідносин, а також аналізу діяльності органів державної влади в 



   
 

   
 

частині охорони та захисту цивільних прав та інтересів фізичних та 

юридичних осіб та інших учасників цивільних правовідносин. 

 

У результаті опанування дисципліни студенти: 

− здобудуть комплексне розуміння засад правового регулювання 

майнових та немайнових відносин заснованих на юридичній рівності 

учасників цивільних відносин та їх вільному волевиявленні; 

− зможуть забезпечувати реалізацію суб’єктивних цивільних прав та 

інтересів фізичними та юридичними особами, іншими учасниками 

цивільних відносин; 

− зможуть не допускати порушень прав та охоронюваних законом 

інтересів фізичних осіб та юридичних осіб, здійснювати заходи щодо 

попередження порушень майнових та немайнових прав суб’єктів 

цивільного права; 

− набудуть навичок щодо формування положень цивільно-правових 

договорів, які унормовуватимуть передачу майна у власність, тимчасове 

користування, виконання робіт або надання послуг, 

− зможуть використовувати набуті знання в професійній діяльності: в 

нормотворчій, правозастосовній, та інших видах професійної 

діяльності; 

− зможуть виокремлювати юридично значущі факти і формувати 

обґрунтовані правові висновки, надавати консультації щодо можливих 

способів захисту та відновлення порушених цивільних прав фізичних та 

юридичних осіб; 

− отримають навички в підготовці проектів актів застосування права, в 

тому числі судових рішень з метою захисту прав та законних інтересів 

суб’єктів цивільного права. 

 

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

«Адміністративне право і процес», «Кримінальне право». 

  



   
 

   
 

МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ ПРАВО 

 

Вивчає поняття та історію виникнення та становлення міжнародного права, 

його співвідношення з внутрішньодержавним правом; особливості 

міжнародної правосуб’єктності держав, міжнародних організацій, 

державоподібних утворень та народів і націй, що борються за свою 

незалежність; основні та допоміжні джерела міжнародного права; роль 

основних принципів міжнародного права у врегулюванні міжнародних 

відносин; особливості формування структури міжнародного права, його 

галузей та інститутів: право міжнародних договорів, право міжнародних 

організацій, право зовнішніх зносин, міжнародне морське право, 

міжнародне повітряне і космічне право, міжнародний захист прав людини, 

міжнародне право навколишнього середовища, міжнародне економічне 

право, право міжнародної відповідальності; правовий статус міжнародної 

території та території зі змішаним і національним режимом; порядок 

творення норм міжнародного права, укладення міжнародних договорів; 

способи врегулювання міжнародних спорів, притягнення до 

відповідальності та застосування санкцій.  

 

Основна увага у вивченні дисципліни приділяється теоретичним та 

практичним аспектам врегулювання міжнародно-правових відносин; 

основним принципам міжнародного права; особливостям формування 

структури міжнародного права, його галузей та інститутів; правовому 

статусу суб’єктів міжнародного права; міжнародно-правовій 

відповідальності держав та індивідів; мирному врегулюванню міжнародних 

спорів; нормотворчому процесу та процедурі укладення міжнародних 

договорів; правовому статусу території в міжнародному праві, механізмам 

захисту прав людини; особливостям міжнародно-правового регулювання 

захисту навколишнього середовища; рішенням Міжнародного Суду ООН з 

окреслених питань. 

 

У результаті опанування дисципліни студенти:  

− розумітимуть роль міжнародного публічного права у регулюванні 

міжнародних відносин, у зміцненні міжнародного миру і безпеки; 

− характеризуватимуть взаємодію та співвідношення міжнародного права 

з внутрішньодержавним правом;  

− зможуть готувати проекти міжнародних договорів, знатимуть процедуру 

ведення міжнародних переговорів та підписання міжнародних 

договорів; 

− вмітимуть надавати кваліфікацію щодо дотримання норм та основних 

принципів міжнародного права;  



   
 

   
 

− розумітимуть основні механізми притягнення до відповідальності, 

мирного врегулювання міжнародних спорів, застосування міжнародно-

правових санкцій; 

− знатимуть основні правила використання міжнародної території, 

морського та повітряного простору, міжнародного захисту прав людини, 

захисту навколишнього середовища, підтримання дипломатичних 

відносин, функціонування міжнародних організацій. 

 

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

  



   
 

   
 

 

ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

 
Вивчає правову систему та інституційний механізм ЄС, теорію та практику 

внутрішнього ринку ЄС, методи роботи із правовими актами ЄС та судовою 

практикою Суду ЄС, механізми взаємодії права ЄС із національним правом 

держав-членів ЄС, процеси гармонізації українського законодавства із 

правом ЄС. 

 

Основна увага звертається на принципи застосування та дії права ЄС, 

судову практику Суду ЄС, правові механізми політик ЄС на внутрішньому 

ринку, правове регулювання відносин ЄС та третіх країн. 

 

Результати навчання. У результаті вивчення дисципліни студенти 

повинні вільно орієнтуватися в системі права Європейського Союзу, знати 

основні принципи застосування та дії права ЄС, розуміти порядок роботи 

органів ЄС, використовувати практику Суду ЄС, розуміти особливості 

функціонування внутрішнього ринку ЄС, правову базу відносин України та 

ЄС.Cтуденти повинні вміти: здійснювати правову кваліфікацію відносин, 

що виникають в процесі європейської інтеграції, застосовувати основні 

прецеденти Суду ЄС, визначати основні колізії у відносинах Україна - ЄС, 

пропонувати моделі співробітництва Україна - ЄС, здійснювати юридичний 

супровід зовнішньо-економічних операцій.  

 

Пререквізити:* «Теорія держави і права» 

  



   
 

   
 

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО  

 
Вивчає діяльність органів досудового розслідування, прокуратури і суду, 

спрямована на розслідування кримінальних правопорушень, викриття осіб, 

які їх вчинили, здійснення правосуддя у кримінальному провадженні 

 

Основна увага у вивченні дисципліни приділяється правовому статусу 

учасників кримінально-процесуальної діяльності, засадам кримінального 

провадження, предмету доказування та заходам процесуального примусу у 

кримінальному судочинстві, порядку й організації здійснення досудового 

розслідування, судового розгляду кримінального провадження у суді 

першої інстанції, провадження з перегляду судових рішень, міжнародному 

співробітництву під час кримінального провадження.  

 

У результаті опанування дисципліни студенти: 

 

• отримають знання щодо організаційно-правових основ здійснення 

кримінального судочинства;  

• здобудуть комплексне розуміння щодо загальних положень і стадій 

досудового розслідування та судового розгляду кримінального 

провадження; 

• розумітимуть правовий статус та права й обов’язки учасників 

кримінального провадження;  

• здобудуть знання щодо предмету доказування у кримінальному 

провадженні, виду та процесуальних джерел доказів, комплексу 

проведення слідчих (розшукових) дій;  

• розумітимуть загальні положення, процедуру судового розгляду 

кримінального провадження та порядок перегляду судових рішень; 

• отримають навички у складанні процесуальних документів у 

кримінальному провадженні; 

• зможуть обґрунтовувати правові позиції у кримінальному 

судочинстві із використанням практики Верховного Суду та 

Європейського Суду з прав людини; 

 
Пререквізити:* «Теорія держави і права» / «Конституційне Право» / 

«Кримінальне право»  

  



   
 

   
 

МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО 

 

Вивчає поняття, предмет та систему міжнародного приватного права його 

джерела; загальні засади правозастосування в міжнародному приватному 

праві; правовий статус фізичних, юридичних осіб та держави як суб’єктів 

міжнародного приватного права; колізійне регулювання права власності у 

міжнародному приватному праві; особливості здійснення та колізійного 

регулювання правочинів, договірних та недоговірних зобов’язань; 

особливості договору міжнародної купівлі-продажу товарів; колізійне та 

матеріально-правове регулювання міжнародних перевезень вантажів, 

пасажирів та їх багажу; колізійні питання трудових, сімейних та спадкових 

правовідносин; особливості міжнародного цивільного процесу; засади 

вирішення комерційних спорів за участю іноземних осіб в міжнародному 

комерційному арбітражі. 

 

Основна увага у вивченні дисципліни приділяється колізійному та 

матеріально-правовому регулюванню приватних відносин, ускладнених 

іноземним елементом, а саме основним поняттям, категоріям та інститутам 

міжнародного приватного права; ключовим міжнародним договорам 

стосовно регулювання приватноправових відносин з іноземним елементом; 

вітчизняному законодавству з міжнародного приватного права; правовому 

статусу фізичних та юридичних осіб у міжнародному приватному праві; 

особливостям регулювання речових прав, договірних і недоговірних 

зобов’язань, трудових, сімейних, спадкових правовідносин та міжнародних 

перевезень у міжнародному приватному праві; основним правилам 

міжнародного цивільного процесу та міжнародного комерційного 

арбітражу. 

 

У результаті опанування дисципліни студенти:  

 

− здобудуть комплексне розуміння про колізійне та матеріально-правове 

регулювання приватних відносин, ускладнених іноземним елементом; 

− зможуть самостійно аналізувати і правильно тлумачити зміст 

відповідних міжнародних договорів, вітчизняних та іноземних 

нормативно-правових актів, звичаїв торгового та ділового обігу, 

прецедентів;  

− навчяться користуватися спеціальною правовою термінологією 

міжнародного характеру для обґрунтованої оцінки наслідків здійснення 

міжнародних приватноправових відносин;  

− оволодіють навичками правильного застосування колізійних і 

матеріально-правових норм у приватноправових відносинах з іноземним 

елементом; 

− зможуть використовувати правові знання у практичних ситуаціях. 



   
 

   
 

Пререквізити:* «Цивільне право», «Цивільне процесуальне право». 

  



   
 

   
 

ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО 

 

Вивчає основні теоретичні положення щодо ефективного захисту 

порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів 

фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави шляхом 

застосування норм цивільного права в таких формах цивільного 

судочинства, як наказне, позовне та окреме провадження. 

 

Основна увага у вивченні дисципліни приділяється передачі студентам 

комплексу знань про призначення Цивільного процесуального кодексу 

України, завдання та основні засади цивільного судочинства, цивільну 

юрисдикцію, учасників судового процесу, докази та доказування, 

процесуальні строки, судові витрати, заходи процесуального примусу, 

забезпечення позову, види проваджень, перегляд судових рішень, 

процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових рішень у цивільних 

справах та рішень інших органів (посадових осіб), судовий контроль за 

виконанням судових рішень, провадження у справах про оскарження 

рішень третейських судів, оспорювання рішень міжнародних комерційних 

арбітражів, визнання та виконання рішень іноземних судів, міжнародних 

комерційних арбітражів в Україні, надання дозволу на примусове 

виконання рішень третейських судів, відновлення втраченого судового 

провадження, провадження у справах за участю іноземних осіб; вивченню 

студентами основних положень цивільного процесуального права дасть їм 

змогу опанувати інші фундаментальні дисципліни; формуванню правового 

мислення, яке потрібне для ефективної практичної діяльності в умовах 

сучасного розвитку суспільних відносин в Україні; уміння вирішувати 

юридичні спори на основі аналізу законодавства, які виникають у сфері 

цивільних правовідносин. 

 

У результаті опанування дисципліни студенти: 

− набудуть юридичні знання з питань цивільного процесуального права; 

− отримають вміння правильно тлумачити зміст норм цивільного 

процесуального законодавства; 

− отримають здатність до розуміння особливостей застосування 

Цивільного процесуального кодексу України; 

− отримають вміння користуватися спеціальною правовою 

термінологією; 

− набудуть навички складання цивільно-процесуальних документів 

відповідно до вимог Цивільного процесуального кодексу України, 

зокрема щодо їх форми та змісту;  

− отримають здатність займати активну професійну позицію. 

 

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



   
 

   
 

«Цивільне право» 

  



   
 

   
 

МІЖНАРОДНИЙ ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ 

 

Вивчає історичні процеси становлення галузі міжнародного права прав 

людини та її сучасного стану, правотворчої та правозастосовної діяльності 

суб’єктів міжнародного права в цій сфері правовідносин; знайомить з 

науковими концепціями, доктринами, міжнародними джерелами, 

внутрішнім законодавством, діяльністю суб’єктів та іншими правовими 

явищами у сфері міжнародного права прав людини з цього питання; права і 

свободи людини, механізми забезпечення їх захисту на міжнародному рівні, 

також вивчає міжнародні конвенції ООН з прав людини та їх договірні 

органи контролю за дотриманням; колективні права та їх захист, 

європейську систему захисту прав людини, інституційні органи, конвенції 

Ради Європи з прав людини та їхні договірні органи контролю, регіональні 

системи захисту прав людини, а саме: міжамериканську, африканську, 

арабську, південно-східну; судову систему захисту прав людини, діяльність 

європейського суду з прав людини, національне законодавство у сфері 

захисту прав людини. 

 

Основна увага у вивченні дисципліни приділяється системі захисту прав 

людини ООН, аналізу Загальної декларації прав людини 1948 р., 

Міжнародного пакту про громадянські і політичні права 1966 р. та 

Факультативного протоколу 1966 р. до нього, Міжнародного пакту про 

економічні, соціальні і культурні права 1966 р. та Факультативного 

протоколу 2008 р., процедурам розгляду індивідуальних повідомлень, 

також значна увага приділяється європейській системі захисту прав 

людини, Європейській конвенції про захист прав людини та основних 

свобод 1950 р., Європейській соціальній хартії 1961 р. (переглянута у 1996 

р.) та іншим, європейському суду з прав людини, імплементації 

міжнародних стандартів з прав людини у національне законодавство, 

механізмам нагляду та контролю за дотриманням, практиці застосовувати 

знання і навички в сфері захисту прав людини. 

 

У результаті опанування дисципліни студенти: 

− здобудуть розуміння комплексного підходу до вивчення міжнародно-

правового регулювання захисту прав людини; 

− зможуть використовувати юридичні поняття та категорії, що 

застосовуються у сфері прав людини; 

− тлумачити нормативний зміст і юридичну природу основних 

міжнародно-правових актів з питань захисту прав людини; 

− аналізувати ситуації з дотриманням прав людини та ідентифікувати 

випадки порушення прав людини; 

− зможуть використовувати набуті знання в професійній діяльності: 

підготовці законопроектів, звернень до національних, міжнародних та 



   
 

   
 

− іноземних судових установ і відповідних органів міжнародних 

організацій; 

− зможуть проводити юридичний аналіз та синтез при опрацюванні 

значного масиву правового матеріалу з наданням власних висновків та 

пропозицій; 

− отримають навички в підготовці довідок та рекомендацій з питань 

міжнародного права прав людини для органів державної влади 

України; 

− виявляти соціальну відповідальність за результати прийняття рішень в 

сфері захисту прав людини; 

− використовувати здобуті знання для застосування міжнародних 

механізмів захисту прав людини у сучасних умовах на практиці. 

 

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

міжнародного права» «Міжнародне публічне право» 

  



   
 

   
 

ГОСПОДАРСЬКЕ  ПРАВО 

 

Вивчає поняття, предмет, метод, джерела господарського права та його 

місце у системі права України; сутність господарської діяльності; правовий 

статус суб’єктів господарювання; загальні положення державного 

регулювання господарської діяльності; сутність правових категорій 

господарського права; основи правового регулювання окремих сфер та 

галузей господарської діяльності; зміст господарсько-договірних та 

зобов’язальних відносин; особливості застосування господарсько-правової 

відповідальності. 

 

Основна увага при вивченні дисципліни приділено формуванню у 

студентів комплексної системи знань, вмінь та навичок, необхідних для 

юридичного супроводження ефективного ведення господарської 

(підприємницької) діяльності. 

 

У результаті опанування дисципліни студенти:  

− здобудуть комплексне розуміння про порядок здійснення господарської 

діяльності, порядок створення та організації діяльності суб’єкта 

господарювання; 

− зможуть самостійно аналізувати і правильно тлумачити зміст 

відповідних норм господарського законодавства, іноземних 

нормативно-правових актів, звичаїв торгового та ділового обігу, 

прецедентів;  

− навчаться розв’язувати теоретичні та практичні завдання з 

господарського права;  

− оволодіють навичками пошуку, аналізу та застосовування  нормативно-

правових актів для вирішення конкретних питань юридичного характеру 

у своїй професійній практичній діяльності; 

− зможуть використовувати правові знання у практичних ситуаціях. 

 

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

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

процесуальне право», «Кримінальне право» 

  



   
 

   
 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БЕЗПЕКИ   
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

  
Вивчає порядок і правила використання існуючих правових норм при 

забезпеченні безпеки діяльності підприємств та банківських установ  
  
Основна увага у вивченні дисципліни приділяється правовому захисту 

інтересів фізичних й юридичних осіб у відносинах із суб’єктами 

господарювання, органами державної влади, правоохоронними та судовими 

органами, включаючи міжнародні судові установи. 
  
У результаті опанування дисципліни студенти:  
  

− здобудуть знання щодо засобів правового забезпечення державної 

реєстрації підприємств, особливостей застосування правоохоронного 

законодавства при легітимації підприємницької діяльності;   

− зможуть використовувати правові засади захисту прав підприємців при 

їх порушенні незаконними актами органів держави;    

− здатні надати правову оцінку промисловому шпигунству, 

відповідальності за посягання на інформацію підприємства;  

− отримають навички щодо кваліфікації злочинів і проступків у сфері 

безпеки бізнесу, а також складання проектів процесуальних документів 

правового характеру незалежно від форми судочинства;   

− розумітимуть особливості правового аналізу договірних відносин на 

підприємстві та створення нормативних актів з питань безпеки 

діяльності підприємств;   

− розвинуть навички розуміння та тлумачення основних міжнародних 

правових актів щодо забезпечення безпеки діяльності суб’єктів 

підприємництва на зовнішньому ринку.  
  

Пререквізити:* «Господарське право»,  « Адміністративне право і 

процес», «Цивільне право», «Трудове право»   
  



   
 

   
 

ФІНАНСОВЕ ПРАВО 

 

Вивчає правовідносини у сфері правового регулювання обігу публічних 

коштів. Поняття публічних коштів, фінансової діяльності держави та органів 

місцевого самоврядування. Правовий, економічний та інституційний аспекти 

фінансової системи України. Правове регулювання фінансового контролю. 

Бюджетне право і бюджетний процес. Правове регулювання публічних 

надходжень та публічних витрат. Правові основи податкового права. 

Правові основи публічних запозичень та гарантійні відносини. 

Публічно-правовий аспект регулювання ринку небанківських 

фінансових послуг. Публічно-правовий аспект регулювання банківської 

діяльності. Правове регулювання цифрових валют центральних банків, 

віртуальних активів. Правове регулювання платіжних послуг. Правові 

основи міжнародного фінансового права. 

 

 

Основна увага при вивчені дисципліни приділяється ознайомленню зі 

змістом національного та міжнародного законодавства та рішень 

Європейського Суду у сфері обігу публічних коштів; ознайомленню з 

принципами, правовими формами і методами такої діяльності; аналізу 

практики застосування джерел фінансового права у професійній діяльності; 

ознайомлення з правовими засада765432  ми здійснення фінансового 

контролю й правового статусу органів, що його здійснюють; аналізу та 

визначення ефективних способів захисту порушених прав суб’єктів 

податкових правовідносин та відновлення правопорядку; ознайомлення з 

процедурою реалізації норм щодо відповідальності за порушення 

фінансового законодавства 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 поняття, ознак, функцій фінансів та публічних 

фондів коштів; принципів, правових методів та форм фінансової 

діяльності держави та органів місцевого самоврядування; поняття та 

складових фінансової системи України; правових засад здійснення 

фінансового контролю та механізмів застосування заходів впливу до 

порушників фінансового законодавства; прав та обов’язків суб’єктів 

фінансових правовідносин; бюджетного устрою та бюджетного процесу; 

особливостей інституту державного боргу та державного кредитування, 

банківського та податкового права; правових засад обігу цифрових валют 

центральних банків та віртуальних активів. 

- практичні навички щодо:  



   
 

   
 

- здійснення професійної діяльності на основі знань теорії і практики 

правового регулювання фінансової діяльності держави та органів 

місцевого самоврядування; 

- правильного застосування, неухильного дотримання та запобігання 

невиконання вимог фінансового законодавства;  

- визначення правомірності та юридичних наслідків прийняття суб’єктами 

державної влади та місцевого самоврядування нормативно-правових та 

індивідуальних актів управління в межах їх компетенції, можливості їх 

участі у відповідних правовідносинах;  

- запобігання порушенням прав та охоронюваним законом інтересів 

фізичних осіб та юридичних осіб, держави та органів місцевого 

самоврядування у сфері обігу публічних коштів та відновлення 

правопорядку;  

- попередження та усунення наслідків вчинених правопорушень як з боку 

контролюючих органів у сфері обігу публічних фінансів, так і інших 

суб’єктів фінансових правовідносин;  

- обрання ефективних способів оскарження рішень контролюючих органів 

у сфері фінансового контролю;  

- застосування заходів впливу до порушників фінансового 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. 

 

Прекурсори. «Теорія держави і права», «Конституційне право», 

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

  



   
 

   
 

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО 

 

Вивчає процесуальні норми та основні правові інститути в галузі 

процесуального регулювання порядку розгляду господарськими судами 

України спорів між юридичними особами та фізичними особами - 

підприємцями, фізичними особами, які не є підприємцями, державними 

органами, органами місцевого самоврядування, особами, яким законом 

надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб та які мають право 

на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, 

невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, 

віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття 

передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання 

правопорушенням; юрисдикцію та повноваження господарських судів, 

порядок здійснення судочинства у господарських судах; способи судового 

захисту прав та інтересів фізичних і юридичних осіб, державних та 

суспільних інтересів у спосіб, визначений законом або договором. 

 

Основна увага у вивченні дисципліни приділяється питанню формування 

умінь та навичок здійснення юридичного супроводження вирішення 

господарських спорів в суді, теорії та практиці правового регулювання 

відносин у господарському процесі, правовому статусу учасника 

господарського процесу; принципам господарського процесуального права; 

застосування заходів примусу у господарському процесі; принципам, а 

також змісту правових інститутів господарського судочинства; захисту 

прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції 

господарського суду; забезпеченню системного вивчення студентами 

актуальних проблемних питань здійснення правосуддя в господарських 

справах України; сучасних процесуальних особливостей розгляду окремих 

категорій спорів у господарських судах для напрацювання напрямів їх 

вирішення з відповідним теоретичним обґрунтуванням, що дозволить 

підвищити рівень професійної правової культури та практичної підготовки 

студентів, сформувати впевненість в необхідності суворого дотримання 

законності та відповідального ставлення до забезпечення правильного 

вирішення господарських спорів, що буде необхідною передумовою 

якісного виконання ними в майбутньому своїх професійних завдань в якості 

учасника судового господарського розгляду. 

 

У результаті опанування дисципліни студенти: 

− здобудуть розуміння особливостей реалізації та застосування норм 

господарського процесуального права в Україні; 

− зможуть визначати належні та допустимі докази для захисту прав та 

охоронюваних законом інтересів осіб у господарському процесі; 



   
 

   
 

− аналізувати практику вирішення господарських спорів та формувати і 

обґрунтовувати правові позиції; 

− здійснювати критичний та системний аналіз правових явищ і 

застосовувати набуті знання у своїй майбутній професійній діяльності; 

− самостійно готувати проекти процесуальних документів для 

оформлення супроводження розгляду та вирішення господарської 

справи. 

 

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

«Цивільне право», «Цивільне процесуальне право», «Адміністративне 

право і процес», «Фінансове право», «Господарське право» 

  



   
 

   
 

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ЮРИДИЧНІ ПРАКТИКУМИ 
 

ПРАКТИКУМ З КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 

 

Вивчає практичні проблеми правозастосування кримінально-правових 

норм, специфіку змісту інститутів кримінального права, особливості 

юридичних конструкцій складів кримінальних правопорушень, загальні та 

спеціальні питання й правила кваліфікації кримінальних правопорушень, 

стан судової практики національних судів з розгляду кримінальних справ, 

відповідні рішення Європейського Суду з прав людини, міжнародне 

співробітництво під час здійснення кримінального провадження.  

Основна увага оволодіння студентами загальних та фахових 

компетентностей і досягнення ними програмних результатів навчання.  

У результаті опанування дисципліни студенти: 

– сформують основні підходи - як обирати і застосовувати положення 

чинного кримінального закону, що необхідні для розв’язання конкретних 

правових ситуацій; навчаться долати конкуренцію та колізію правових 

норм в ході кримінально-правової кваліфікації; 

– оволодіють навичками з’ясовувати правильне, таке, що відповідає його 

точному змісту, тлумачення кримінального закону, критично до нього 

ставитися, зокрема, з урахуванням принципів і норм, закріплених у 

міжнародних договорах України, а також установлених міжнародною 

судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною; 

– навчаться ураховувати статистичні дані, виявляти й аналізувати 

тенденцій юридичної, насамперед судової практики та практики 

Європейського Суду з прав людини з розгляду кримінальних справ, та 

оцінювати їх з позиції відповідності закону і міжнародним зобов’язанням 

України; 

– зможуть застосовувати сучасні методи дослідження і аналіз проблемних 

питань, що виникають під час кваліфікації різних видів кримінальних 

правопорушень,  набудуть навичок розмежовувати певні види 

кримінальних правопорушення від суміжних складів та від інших видів 

правопорушень, а також від правомірної поведінки. 

 

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

«Кримінальне право», «Кримінально-процесуальне право». Засвоївши 

основні положення практикуму з кримінального права України, студенти, 

які навчаються, матимуть можливість краще сприймати й засвоювати 

матеріал інших галузевих правничих дисциплін. 

  



   
 

   
 

ПРАКТИКУМ З СІМЕЙНОГО ПРАВА 

 

Вивчає документи у сфері сімейних правовідносин; форми захисту 

сімейних прав та інтересів; документи, пов’язані з укладенням, 

припиненням та визнанням недійсними шлюбних відносин; укладання 

шлюбного договору; договірне регулювання майнових відносин подружжя; 

договори подружжя стосовно їх спільного та роздільного майна; договори 

подружжя про надання утримання та про припинення права на утримання; 

документи, пов’язані з визначенням походження дитини; документи, 

пов’язані з майновими правами та обов’язками батьків і дітей; договори 

батьків щодо виховання та утримання дітей; документи, пов’язані з 

влаштуванням дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування: 

усиновлення, опіка і піклування; договірне регулювання сурогатного 

материнства; документування процесу сімейної медіації; угоди за 

результатами сімейної медіації; судова практика правозастосування при 

врегулюванні сімейних спорів. 

 

Основна увага при вивченні дисципліни приділяється формуванню у 

студентів комплексної системи знань, вмінь та навичок, необхідних для 

складання сімейно-правових документів при здійсненні сімейних прав і 

виконанні сімейних обов’язків та захисту сімейних прав та інтересів. 

 

У результаті опанування дисципліни студенти:  

 

• оволодіють юридичною термінологією та юридичною технікою щодо 

документації у сфері сімейних правовідносин; 

• зможуть правильно оцінювати ситуацію та вибирати необхідну 

лексичну, граматичну форму при складанні сімейно-правових 

документів; 

• навчаться послідовно й логічно викладати необхідну інформацію у 

текстах сімейно-правових документів; 

• будуть здатні правильно відтворювати результати професійної 

діяльності в юридичній документації. 

 

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

«Цивільне право», «Сімейне право» 

  



   
 

   
 

ПРАКТИКУМ З ТРУДОВОГО ПРАВА 

 

Вивчає  сукупність трудових правовідносин, що виникають при: 

розв’язанні складних задач та проблем у сфері дії норм трудового права; 

обґрунтуванні правових рішень та наданні розгорнутої юридичної 

аргументації дії норм трудового права; ухваленні компетентних рішень у 

ситуаціях, що вимагають системного, логічного та функціонального 

тлумачення норм трудового права; підготовці проектів процесуальних актів 

у сфері трудових відносин; наданні консультації про можливі способи 

захисту трудових прав та інтересів клієнтів. 

 

Основну увагу при вивченні дисципліни приділено формуванню у 

студентів комплексної системи знань, вмінь та навичок, необхідних для 

ефективного застосування на практиці правових норм національного та 

міжнародного законодавства у сфері праці. 

 

У результаті опанування дисципліни студенти: 

 

• Оволодіють вмінням розв’язання складних задач та проблем у сфері 

дії норм трудового права. 

• Удосконалюють конститутивні положення та категорії у сфері 

трудових відносин. 

• Отримують вміння ухвалювати компетентні рішення у ситуаціях, що 

вимагають системного, логічного та функціонального тлумачення норм 

трудового права, а також розуміння особливостей практики їх застосування. 

• Здобудуть комплексне уявлення про систему національного та 

міжнародного законодавства у сфері захисту трудових прав. 

• Отримають вміння та навички застосовувати та тлумачити трудові 

норми, складати проекти документів (накази та розпорядження, колективні 

договори, правила внутрішнього трудового розпорядку, акти тощо) з 

урахуванням вимог щодо їх законності, обґрунтованості та вмотивованості. 

• Отримають вміння та навички компетентно застосовувати правові 

норми як національного, так і міжнародного законодавства у сфері праці. 

• Удосконалюють своє вміння генерувати нові ідеї та використовувати 

сучасні технології у наданні правничих послуг у сфері трудових відносин. 

• Отримають вміння та навички надавати консультації про можливі 

способи захисту трудових прав та інтересів клієнтів. 

• Здобудуть комплексні знання про різноманітні способи захисту 

трудових прав та вміння обирати належний спосіб захисту порушених прав 

суб’єктів трудового права. 

 

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

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



   
 

   
 

 

ПРАКТИКУМ З ФІНАНСОВОГО ПРАВА  
 

Вивчає основи роботи з документами щодо обігу публічних фондів коштів. До 

предмету вивчення дисципліни належить: оформлення документів щодо 

розміщення коштів уповноважених суб’єктів на рахунках банків державного 

сектору економіки; підготовка документів у сфері державних (місцевих) 

запозичень, гарантій, включаючи рішення контролюючого органу щодо 

використання публічних коштів; оформлення документів, які використовуються 

у сфері місцевих публічних коштів; розробка проекту місцевого бюджету; 

підготовка проекту рішення органу місцевого самоврядування щодо 

встановлення та введення місцевих податків; підготовка документів для 

отримання рішення Уповноваженого органу з питань державної допомоги; 

підготовка документів у сфері здійснення фінансового контролю у сфері обігу 

публічних коштів; складання документів у сфері застосування заходів впливу за 

порушення фінансового законодавства; оформлення документів у сфері реалізації 

права на оскарження рішень, дій, бездіяльності контролюючих органів; надання 

юридичних висновків до проектів рішень органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування у сфері обігу публічних коштів; оформлення 

документів щодо вступу України до міжнародних організацій (предметом 

діяльності яких є публічні фонди коштів) та отримання коштів від міжнародних 

фінансових організацій. 

 

Основна увага при вивчені дисципліни приділяється ознайомленню із 

правильністю оформлення документів, компетенцією суб’єктів фінансових 

правовідносин; з можливістю реалізувати теоретичні знання в практичній 

діяльності. 

 

У результаті набутих у процесі вивчення навчальної дисципліни знань 

студенти удосконалять: 

- теоретичні знання щодо поняття, ознак, функцій фінансів та публічних 

фондів коштів; принципів, правових методів та форм фінансової діяльності 

держави та органів місцевого самоврядування; правових засад здійснення 

фінансового контролю та механізмів застосування заходів впливу до порушників 

фінансового законодавства; прав та обов’язків суб’єктів фінансових 

правовідносин; бюджетного устрою та бюджетного процесу; особливостей 

інституту державного боргу та державного кредитування, банківського та 

податкового права; правових засад обігу цифрових валют центральних банків та 

віртуальних активів. 

- практичні навички щодо:  

- правильного застосування, неухильного дотримання та запобігання 

невиконання вимог фінансового законодавства;  

- визначення правомірності та юридичних наслідків прийняття суб’єктами 

державної влади та місцевого самоврядування нормативно-правових та 

індивідуальних актів управління в межах їх компетенції, можливості їх участі у 

відповідних правовідносинах;  



   
 

   
 

- запобігання порушенням прав та охоронюваним законом інтересів 

фізичних осіб та юридичних осіб, держави та органів місцевого самоврядування 

у сфері обігу публічних коштів та відновлення правопорядку;  

- 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. 

 

Прекурсори. «Теорія держави і права», «Конституційне право», 

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

«Фінансове право» 

  



   
 

   
 

ПРАКТИКУМ ІЗ ПОРЯДКУ ЗВЕРНЕННЯ  

ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ 

 

Вивчає загальні положення про захист в Європейському суді з прав 

людини. Нормативно - правове забезпечення у сфері представництва в 

Європейському суді з прав людини. Захист в Європейському суді з прав 

людини. Аналіз справи та вироблення позиції по справі. Право на звернення 

людини до Європейського суду з прав людини. Методика прийняття 

рішення про прийнятність справи для розгляду ЄСПЛ. Співвідношення 

обставин справи з критеріями прийнятності скарг до розгляду в ЄСПЛ. 

Подання заяв до ЄСПЛ щодо застосування термінових заходів. 

Зловживання в сфері представництва в Європейському суді по правам 

людини. 

 

Основна увага при вивченні дисципліни приділена формуванню у 

студентів комплексної системи знань, вмінь та навичок, необхідних для 

звернення до Європейського суду з прав людини. 

 

У результаті опанування дисципліни студенти:  

 

• здобудуть комплексне розуміння про порядок звернення до 

Європейського суду з прав людини; 

• здобудуть навички заповнення формуляру скарги до ЄСПЛ; 

• здобудуть навички складання позову та апеляційної (касаційної) скарги 

з урахуванням статей Конвенції та практики ЄСПЛ, тактики подання 

конвенційних аргументів до національного суду; 

• здобудуть навички подання заяв до ЄСПЛ щодо застосування 

термінових заходів; 

• навчаться розв’язувати теоретичні та практичні завдання з звернення до 

Європейського суду з прав людини;  

• оволодіють навичками роботи з базою постанов ЄСПЛ «HUDOC».; 

• зможуть використовувати правові знання у практичних ситуаціях. 

 

Пререквізити:* «Цивільне право», «Цивільно процесуальне право», 

«Сімейне право», «Конституційне право», «Кримінальне право» 

«Кримінально процесуальне право». 

  



   
 

   
 

ПРАКТИКУМ ІЗ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
 

Вивчає особливості процедури державної реєстрації авторського права. 

Розгляд спорів: щодо захисту авторського права і суміжних прав, щодо 

захисту прав на знаки для товарів і послуг та щодо захисту прав на інші 

об’єкти промислової власності. Розгляд справ в Апеляційній палаті. 
 

Основна увага при вивченні дисципліни приділяється ознайомленню 

з нормами міжнародного та національного законодавства в сфері 

інтелектуальної власності; опануванню правових механізмів реєстрації, 

реалізації та захисту права інтелектуальної власності; формуванню 

навичок здійснювати професійну діяльність та практично застосовувати 

нормативні та правові акти. Під час вивчення курсу також приділяється 

увага: процедурі укладання договорів, що подаються на державну 

реєстрацію; особливості реєстрації договорів щодо розпоряджання 

майновими правами інтелектуальної власності на твір, їх розгляд; 

особливостям процедури одержання  європейського патенту.  
 

У результаті набутих у процесі вивчення навчальної дисципліни 

знань студенти: 

 

• здобудуть здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях та 

приймати обґрунтовані рішення. 

• зможуть аналізувати правові проблеми, формувати та обґрунтовувати 

правові позиції.  

• володітимуть знаннями, які необхідні для тлумачення нормативних та 

правових актів, що регламентують професійну діяльність.  

• зможуть використовувати набуті знання у сфері реєстрації прав 

інтелектуальної власності. 

• зможуть застосовувати юридичні знання з метою регулювання 

публічних відносин в сфері порушення або захисту виключних прав 

інтелектуальної власності. 

• опанують навички логічного, критичного і системного аналізу 

документів, розуміння їх правового характеру і значення.  

• зможуть надавати консультації щодо можливих способів захисту прав 

та інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях. 

 

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

«Інтелектуальна власність». 
 

  

https://ukrpatent.org/uk/articles/inventions#12


   
 

   
 

ПРАКТИЧНИЙ КУРС З КРИМІНАЛЬНОГО  

ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА  
 

Вивчає вітчизняну судову практику та рішення Європейського суду з прав 

людини щодо застосування окремих положень (норм) кримінального 

процесуального законодавства та Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод у кримінальному провадженні на території 

України.  

 

Основна увага у вивченні дисципліни приділяється правовим позиціям 

Верховного Суду, Конституційного Суду України та Європейського суду з 

прав людини щодо оцінки доказів, забезпечення прав та основоположних 

свобод учасників кримінально-процесуальної діяльності, практиці 

складання й розгляду процесуальних документів на стадіях досудового 

розслідування, судового розгляду та перегляду судових рішень у 

кримінальному провадженні.    

 

У результаті опанування дисципліни студенти: 

 

− отримають знання щодо вітчизняної судової практики та правових 

позицій Європейського суду з прав людини у контексті застосування 

норм Загальної та Особливої частин кримінального процесуального 

законодавства;  

− зможуть застосовувати правові висновки (постанови) Верховного Суду, 

рішення Конституційного Суду України та Європейського суду з прав 

людини щодо збирання й оцінки доказів у кримінальному провадженні;  

− розумітимуть види, структуру й зміст основних процесуальних 

документів стадій досудового розслідування, судового розгляду та 

перегляду судових рішень у кримінальному судочинстві; 

− зможуть здійснювати пошук та критичний аналіз матеріалів 

правозастосовної діяльності при вирішенні конкретних практичних 

завдань у кримінальному провадженні; 

− здобудуть навички щодо аналізу й надання правової оцінки обставин, 

встановлених під час доказування у кримінальному судочинстві;  

− розумітимуть особливості складання основних процесуальних 

документів стороною захисту та вимоги до них на стадіях судового 

розгляду та перегляду судових рішень; 

− зможуть обґрунтовувати практичні ситуації у кримінальному 

провадженні з огляду на правові позиції Верховного Суду, 

Конституційного Суду України  та Європейського Суду з прав людини. 
 

Пререквізити:* «Конституційне право» / «Кримінальне право» / 

«Кримінальне процесуальне право»   



   
 

   
 

СКЛАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ 

ДОКУМЕНТІВ ТА МОДЕЛЬНИЙ СУДОВИЙ ПРОЦЕС 

 

Вивчає комплекс знань щодо змісту та особливостей адміністративного 

провадження, повноважень органів виконавчої влади, організації управління 

економікою України, а також вмінь застосовувати теоретичні знання у 

вирішенні практичних питань. 

 

Основна увага приділена практичним аспектам застосування 

законодавства. Вивчення адміністративного провадження.  Суб’єкти 

адміністративного провадження. Державне управління та виконавча влада. 

Адміністративна відповідальність. Адміністративне правопорушення. 

Адміністративні провадження. Провадження у справах про адміністративні 

правопорушення. Позовне провадження в адміністративному судочинстві. 

Перегляд судових рішень в адміністративному судочинстві. Процесуальні 

питання, пов’язані з виконанням судових рішень в адміністративному 

судочинстві. Відновлення втраченого судового провадження.  

 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєднання 

традиційних і нетрадиційних методів викладання із використанням 

інноваційних технологій: дискусії / комунікативний метод, розгляд  кейсів, 

робота в міні-групах, дебати, моделювання ситуації, рольова гра. 

 

Пререквізити:* «Теорія держави і права», «Історія держави і права», 

«Адміністративне право і процес» 
  



   
 

   
 

СКЛАДАННЯ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИХ ДОКУМЕНТІВ 

 

Вивчає документи та документообіг як об’єкти господарсько-правового 

регулювання; види господарсько-правових документів при здійсненні 

господарської діяльності; загальні правила складання господарсько-

правових документів як особливого різновиду юридичних документів; 

призначення, склад і види документів, що регламентують порядок 

створення, діяльність та припинення суб’єкта господарювання.  

 

Основна увага при вивченні дисципліни приділяється формуванню вмінь і 

навичок роботи з господарсько-правовими документами. 

 

У результаті опанування дисципліни студенти:  

 

• отримають знання щодо особливостей укладання господарсько-

правових документів з огляду на їх призначення та види;  

• набудуть навичок складання із дотриманням вимог юридичної 

техніки документів: 

- при створенні суб’єктів господарювання різних видів (установчі 

документи (статут, модельний статут, засновницький договір, 

розпорядження, рішення, протоколи засідання установчих зборів, 

реєстраційні документи); 

- при управлінні суб’єктом господарювання (протоколи органів 

управління, накази, розпорядження, інструкції тощо); 

- які складаються в процесі здійснення господарської діяльності 

(договори, первинні документи, претензії, заяви на отримання різних 

дозвільних документів); 

- при припиненні діяльності суб’єкта господарювання добровільно, 

через реорганізацію, виділ чи банкрутство.  

 

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

«Господарське право», «Цивільне право», «Господарське процесуальне 

право» 

  



   
 

   
 

СКЛАДАННЯ ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ ТА 

МОДЕЛЬНИЙ СУДОВИЙ ПРОЦЕС 

 

Вивчає поняття, особливості, види господарсько-процесуальних 

документів, правила та засоби юридичної техніки їх складання; порядок 

складання господарсько-процесуальних документів; вимоги, яким повинні 

відповідати документи. 

 

Основна увага при вивченні дисципліни приділяється формуванню вміння 

і навиків роботи з процесуальними документами, укладання та редагування 

процесуальних документів, що дозволяє створювати грамотні, якісно 

оформлені господарсько-процесуальні документи, які є незамінним 

атрибутом сучасної професійної діяльності юриста. Також організація 
модельного судового процесу сприяє розумінню судоустрою, роботи 

суддів, проведення судочинства та інших інститутів правосуддя. 

 

У результаті опанування дисципліни студенти:  

• отримують знання щодо особливостей укладання господарсько-

процесуальних документів з огляду на їх призначення та види;  

• напрацюють вміння та навички щодо складання процесуальних 

документів як учасників господарського процесу так і органів правосуддя; 

• набудуть навичок практичного застосування законодавчих норм, які 

регламентують створення господарсько-процесуальних документів; 

• знатимуть систему і стандарти управління документованою 

інформацією в суді; 

• знатимуть та використовуватимуть особливості руху судових справ і 

матеріалів у суду; 

• знатимуть основи функціонування Електронного суду та 

Автоматизованої системи документообігу суду та використовуватимуть їх; 

• спробують спільно вирішувати проблеми, моделювати ситуації, 

оцінювати свої дії і дії майбутніх колег; 

• зануряться у реальну атмосферу ділової співпраці з вирішення 

проблем, що є оптимальною для формування навичок і якостей 

майбутнього юриста, професійного і особистісного розвитку; 

• спробують «приміряти» на себе різні процесуальні статуси, 

підготувати процесуальні документи за фабулами реальних справ, відчути 

атмосферу залу судового засідання в ході моделювання судових процесів як 

можливості засвоєння інформації та оволодіння практичними навичками. 

 

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

«Господарське право», «Цивільне право», «Господарське процесуальне 

право», «Документознавство» 

  



   
 

   
 

СКЛАДАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ ТА 

МОДЕЛЬНИЙ СУДОВИЙ ПРОЦЕС 

 

Вивчає порядок складання процесуальних документів, що подаються до 

суду в процесі здійснення цивільного судочинства та правила їх подання, а 

також особливості виступу в судовому засіданні. 

 

Основна увага при вивченні дисципліни приділена формуванню у 

студентів комплексної системи знань, вмінь та навичок, необхідних для 

юридичного супроводження ефективного ведення справи в суді. 

 

У результаті опанування дисципліни студенти:  

• здобудуть комплексне розуміння про порядок ефективного 

представництва клієнта в судовому процесі та порядок ведення справи в 

суді; 

• зможуть самостійно аналізувати і правильно тлумачити зміст 

відповідних норм цивільного процесуального законодавства;  

• навчаться готувати наступні процесуальні документи: заяву про відвід 

судді та інших учасників судового процесу, заяву про витребування 

доказів, заяву про виклик свідка, клопотання про призначення 

експертизи судом, заяву про забезпечення доказів, заяву про зупинення 

процесуальних строків та їх поновлення, заяву про забезпечення позову, 

процесуальні документи в порядку наказного, позовного, окремого 

провадження, судові рішення у вигляді судового наказу, рішення суду в 

т.ч. заочне, постанови, ухвали суду, додаткове рішення суду, заяви в 

порядку окремого провадження, апеляційну та касаційну скарги, 

документи, що пов’язані з виконанням судових рішень у цивільних 

справах та рішень інших органів (посадових осіб), скарги в порядку 

судового контролю за виконанням судових рішень, документи щодо 

провадження у справах про оскарження рішень третейських судів, 

оспорювання рішень міжнародних комерційних арбітражів, документи 

щодо визнання та виконання рішень іноземних судів, міжнародних 

комерційних арбітражів в Україні, надання дозволу на примусове 

виконання рішень третейських судів, документи щодо відновлення 

втраченого судового провадження, документи щодо провадження у 

справах за участю іноземних осіб;  

• зможуть використовувати правові знання у практичних ситуаціях. 

 

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

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

право», «Господарське процесуальне право», «Кримінальне право», 

«Кримінально-процесуальне право» 

  



   
 

   
 

ЦИВІЛЬНІ ДОГОВОРИ (ПРАКТИЧНИЙ КУРС) 

 

Вивчає правову природу цивільно-правового договору та його місце у 

регулюванні майнових та немайнових відносин за участю фізичних та 

юридичних осіб; аналізує практичну діяльність щодо укладання договорів 

з урахуванням статусу учасників цивільних правовідносин, предметної 

сфери правового регулювання, поширеної юридичної техніки щодо 

формування змісту цивільно-правових договорів, погодження його умов та 

особливостей виконання договірних зобов’язань; особливості договірного 

регулювання окремих сферах  правового регулювання, в тому за наявністю 

публічного елементу (державні закупівлі, оренда державного та 

комунального майна); особливості застосування цивільно-правової 

відповідальності за порушення договірних зобов’язань. 

 

Основна увага при вивченні дисципліни приділена формуванню у 

студентів комплексної системи знань щодо розуміння сутності цивільно-

правових договорів, набутті практичних вмінь та навичок, необхідних для 

формування змісту договорів щодо набуття права власності на майно, 

передачі майна у користування, виконання робіт або надання послуг за 

участю суб’єктів цивільних правовідносин.  

 

У результаті опанування дисципліни студенти:  

• здобудуть теоретичних знань та практичних навиків щодо формування 

змісту цивільно-правових договорів; 

• зможуть самостійно аналізувати і правильно тлумачити зміст договорів, 

які регулюють майнові та немайнові відносини за участю фізичних та 

юридичних осіб на засадах юридичної рівності, свободи волевиявлення 

та свободи договору;  

• навчаться розв’язувати теоретичні та практичні завдання в частині 

регулювання договірних відносин;  

• оволодіють навичками пошуку, аналізу та застосовування відповідних 

норм права, аналізу рішень судів та інших юрисдикційних органів, що 

мають бути враховані при укладанні, зміні або розірванні цивільно-

правових договорів, виконанні їх положень (пунктів); 

• зможуть використовувати правові знання у практичних ситуаціях з 

урахуванням інтересів сторін договору. 

 

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

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

процесуальне право», «Кримінальне право», «Господарське право» 

  



   
 

   
 

ПРАВНИЧІ ДИСЦИПЛІНИ 
 

АГРАРНЕ ПРАВО  
 

Вивчає чинне аграрне законодавство, питання аграрно-правової політики, 

поняття аграрних відносин та основні риси аграрного права зарубіжних 

країн. 

  

Основна увага у вивченні дисципліни приділяється інститутам аграрних 

відносин (земельних, майнових, управлінських,  трудових, договірних 

тощо), а також правовому регулюванню зовнішньоекономічної діяльності 

сільськогосподарських підприємств. Студенти вивчають: особливості 

розвитку науки аграрного права; правове становище державних, 

комунальних та приватних сільськогосподарських підприємств і аграрних 

холдингових компаній; правові засади діяльності сільськогосподарських 

кооперативів; правове регулювання ведення фермерського господарства; 

правове регулювання ведення особистого селянського господарства; 

правові засади державного регулювання розвитку сільського господарства; 

правове забезпечення державної підтримки сільського господарства; 

правове забезпечення соціального розвитку села; правове регулювання 

вирощування продукції рослинництва; правове регулювання галузі 

тваринництва; правове регулювання ветеринарної медицини; правове 

регулювання аграрного ринку;  правове регулювання 

сільськогосподарського дорадництва; особливості юридичної 

відповідальності за порушення аграрного законодавства України.

 
У результаті опанування дисципліни студенти: 
 

– отримають навички дослідження теоретичних проблем аграрних 

відносин; 

– зможуть вільно орієнтуватися у чинному аграрному законодавстві,  

користуватися джерелами аграрного права, тлумаченнями i коментарями 

норм права при вирішенні конкретних ситуацій; 

– здобудуть навички у визначенні основних категорій аграрного права, 

колізій та прогалин в аграрному законодавстві, а також їх усунення; 

– зможуть орієнтуватися в актуальних проблемах розвитку аграрного 

права; 

– отримають навички у застосовувані теоретичних знань і приписів 

нормативно-правових актів у практичній діяльності; 

– здобудуть навички у складанні й оформленні документів правового 

характеру у сфері аграрних відносин;  

– зможуть застосовувати знання з аграрного права для встановлення 

юридичних фактів та надавати їм правову оцінку; 



   
 

   
 

– отримають знання з правового регулювання виробничо-господарської та 

фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств. 
 

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

«Конституційне право» /  «Земельне право» / «Кримінальне право» 

  



   
 

   
 

АДВОКАТУРА 

 

Вивчаються: функції адвоката в різних правових ситуаціях і в різних 

країнах (сімейний адвокат, баристори та солісітори тощо); співвідношення 

правозахисної і правоохоронної функцій із функцією суду; правова основа 

діяльності адвокатури України; принципи та засади здійснення 

адвокатської діяльності; набуття права на заняття адвокатською діяльністю; 

організаційні форми адвокатської діяльності; передумови вибору форми 

адвокатської діяльності; здійснення адвокатської діяльності адвокатом 

індивідуально; аhttp://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5076-17/paran97 - n97двокатське 

бюро і адвокатське об’єднання; статус помічника адвоката; адвокатське 

самоврядування; підстави для укладання договору про правову допомогу та 

суб’єкти договору; гонорар; відповідальність адвоката, адвокатського бюро 

або об’єднання.  

 

Основна увага при викладанні дисципліни приділяється формуванню у 

студентів комплексної системи знань, вмінь та навичок, необхідних для 

сприйняття діяльності адвоката як незалежної і професійної особи, яка 

виконує державну функцію з надання правової допомоги широким 

верствам населення в різних правових ситуаціях.  

 

 

У результаті опанування дисципліни студенти мають:  

 

- набути знання організаційних структур адвокатури, володіти 

інформацією достатньою для вирішення різних правових ситуацій в 

ролі адвоката; 

- навчитися формулювати власні обґрунтовані судження на 

основі аналізу відомої проблеми;  

- встановлювати права та обов'язки адвоката в різних правових 

ситуаціях; 

- вільно користуватися нормативно-правовими актами;  

- визначати переконливість аргументів у процесі оцінки 

заздалегідь невідомих умов та обставин; 

- проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел; 

- використовувати різноманітні інформаційні джерела для 

повного та всебічного встановлення певних обставин; 

- формулювати власні висновки та пропозиції з правових 

питань. 

 

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

  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5076-17/paran21#n21
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5076-17/paran21#n21
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5076-17/paran23#n23
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5076-17/paran23#n23
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5076-17/paran94#n94
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5076-17/paran94#n94
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5076-17/paran97#n97
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5076-17/paran104#n104
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5076-17/paran104#n104
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5076-17/paran111#n111
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5076-17/paran217#n217
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5076-17/paran249#n249


   
 

   
 

АДМІНІСТРАТИВНІ ДОГОВОРИ ТА ПОСЛУГИ 
 

Вивчає адміністративні послуги та адміністративні договори як форми 

публічного адміністрування. Розглядається правова природа та сутність 

адміністративного договору; процесуальні засади укладення та виконання 

адміністративних договорів; судовий захист прав та інтересів учасників 

адміністративно-договірних правовідносин; правові та організаційні засади 

надання адміністративних послуг в Україні. 

Основна увага при вивченні дисципліни приділяється ознайомленню з 

стандартами адміністративних послуг; вивченню порядку надання 

адміністративних послуг; забезпеченню захисту та реалізації прав фізичних 

та юридичних осіб у сфері адміністративних послуг; розгляду 

відповідальності за порушення вимог законодавства у сфері надання 

адміністративних послуг. 

 

У результаті набутих у процесі вивчення навчальної дисципліни 

знань студенти: 

 

• Здобудуть здатність визначати, формулювати та розв’язувати 

проблеми, аналізувати соціально-значущі процеси та приймати 

обґрунтовані рішення. 

• Володітимуть знаннями, які необхідні для тлумачення нормативно-

правових актів, надаватимуть кваліфіковані юридичні висновки. 

• Зможуть використовувати набуті знання у сфері укладання 

адміністративних договорів та надання послуг. 

• Зможуть застосовувати юридичні знання з метою регулювання 

публічних відносин в сфері порушення або захисту адміністративних 

послуг. 

 

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

 
 

  



   
 

   
 

ДОКАЗУВАННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

 

Вивчаються: теоретичні основи доведення; співвідношення процесу 

доведення і доказування в цивільному процесі; понятійний апарат процесу 

доведення; регламентація поняття докази в різних нормах матеріального і 

процесуального законодавства; докази як необхідний елемент процесу 

доказування; види доказів; допустимість, достатність, відносність доказів; 

предмет доказування в справі і його формування; право і обов’язок 

доказування; способи отримання доказів;  суб’єкти процесу доказування і 

доведення; особливості доказування по певних категоріях справ; оцінка 

доказів судом; особливості доказування в судах першої, апеляційної та 

касаційної інстанцій, а також в Європейському суді з прав людини.  

 

Основна увага при викладанні дисципліни приділяється комплексному 

сприйняттю таких понять як докази і доводи, процесу доведення та 

доказування на різних стадіях розгляду справи, а також аналізу доказів 

різними учасниками цивільного судочинства від позивача, відповідача, 

третіх осіб та суду першої інстанції до судів вищих інстанцій.  

 

 

У результаті опанування дисципліни студенти мають знати: 

 

- види доказів і легітимні способи їх забезпечення на майбутнє; 

- способи отримання доказів і своєчасність надання їх суду; 

- особливості процесу доказування по різних видах проваджень; 

- фіксування процесу розгляду справи судом як основний спосіб 

забезпечення доказів для складання апеляційної і касаційної скарг; 

- як проводити аналіз доказів та інших матеріалів справ. 

 

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

«Цивільне право», «Цивільний процес» 

  



   
 

   
 

ДЕРЖАВНЕ ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 

 

Вивчає: характерні риси конституцій зарубіжних держав, аналізує 

особливості національних конституційних систем, підкреслюючи 

специфіку того чи іншого інституту конституційного права, правового 

статусу особи, політичної системи та системи органів державної влади в 

США, Великобританії, Франції, Німеччині, Італії, Японії, Швеції, КНР, 

Польщі, Болгарії, Куби, Індії та інших країнах світу. 

 

Основна увага буде приділена: конституційним засадам державного та 

суспільного ладу зарубіжних країн, особливостям зарубіжних конституцій, 

різним формам державного правління, устрою та політичних режимів. 

Важливою складовою дисципліни є розкриття правового статусу людини, 

особи, громадянина у зарубіжних країнах, визначення підстав набуття та 

припинення громадянства; встановлення особливостей нормативно-

правового регулювання функціонування політичних партій. Аналізуються 

виборчий процес в різних країнах світу та особливості проведення 

загальнонаціональних і місцевих референдумів; розкривається механізм 

функціонування вищих органів державної влади (законодавчої, виконавчої, 

судової) та його взаємозв’язок з інститутом місцевого самоврядування. 

Розглядаються основи конституційного ладу різних країн світу у контексті 

останніх політичних змін. 

 

У результаті опанування дисципліни студенти:  

• здобудуть комплексні знання щодо Конституцій зарубіжних країн; 

• оволодіють основами різних галузей права в зарубіжних країнах, що 

спираються на державне (конституційне право); 

• здобудуть здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільств на основі розуміння 

закономірностей їх конституційно-правового розвитку; 

• отримають комплексне уявлення про свої права, свободи та обов’язки як 

члена демократичного суспільства та використовуватимуть їх у 

професійній діяльності; 

• оволодіють знаннями щодо стандартів та принципів функціонування 

сфери публічного управління в зарубіжних країнах; 

• аналізуватимуть характер політичних подій та процесів з розумінням 

конституційного процесу; 

• використовуватимуть отримані юридичні знання в нормотворчій, 

правозастосовній, контрольно-наглядовій та інших видах професійної 

діяльності з урахуванням зарубіжного досвіду. 

 

Пререквізити:* історія держави і права, теорія держави і права 

  



   
 

   
 

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО  
 

Вивчає сукупність правових норм, що регулюють правовідносини щодо 

раціонального використання, відтворення й охорони природних ресурсів, 

охорони довкілля та забезпечення екологічної безпеки для життя і здоров’я 

людини. 

 

Основна увага у вивченні дисципліни приділяється сутності екологічних 

правовідносин, а також завданню та функціям державних органів щодо їх 

забезпечення. Студенти вивчають: загальну характеристика екологічного 

права як галузі права та його джерела; права й обов'язки людини та 

громадянина в галузі екології; право власності на природні ресурси та 

комплекси;  право природокористування; правові засади екологічного 

управління; економіко-правовий механізм природокористування і охорони 

навколишнього середовища; правове регулювання використання, 

відтворення й охорони земельних ресурсів; правовий режим використання, 

відтворення й охорони водних ресурсів; правове регулювання 

використання, відтворення, захисту й охорони лісових ресурсів; правовий 

режим використання, відтворення й охорони рослинного світу; правове 

регулювання використання, відтворення й охорони тваринного світу; 

правові засади охорони атмосферного повітря; правове регулювання 

використання й охорони надр; правове забезпечення формування та 

функціонування екологічної мережі; правове забезпечення екологічної 

безпеки.  

 
 

У результаті опанування дисципліни студенти: 
 

• отримають системні знання щодо юридичних норм, які регулюють 

правовідносини на землю, надра, ліси, рослинний та тваринний світ, 

об’єкти природно-заповідного фонду; 

• розумітимуть поняття, зміст, принципи, суб’єкти й об’єкти права 

природокористування, підстави його виникнення та припинення; 

•  зможуть орієнтуватися у правових заходах забезпечення екологічної 

безпеки та основних видах юридичної відповідальності за екологічні 

правопорушення; 

• розвинуть навички щодо аналізу нормативно-правових актів, що 

містять еколого-правові норми, призначені для регулювання 

екологічних правовідносин; 

• зможуть узагальнювати отриману інформацію про характер 

екологічних проблем в україні та світі;  



   
 

   
 

• отримають навички у складанні й оформленні документів правового 

характеру у сфері екологічних правовідносин та забезпечення 

екологічної безпеки. 
 

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

«Конституційне право» 

  



   
 

   
 

 

ЕТИЧНІ ВИМОГИ ПРАВНИЧОЇ ПРОФЕСІЇ 

 

Вивчає професійну правничу етику, основні функції моралі; поняття та 

сутність незалежності, безсторонності та доброчесності; об’єктивність і 

недопущення конфлікту інтересів у професійній діяльності; вимоги щодо 

несумісності; дотримання верховенства права у професійній правничій 

діяльності; особливості конфіденційності та збереження професійної 

таємниці; етичні засади взаємовідносин між правниками; особливості 

реагування на неетичну поведінку колег; дотримання високих етичних 

стандартів на робочому місці і поза ним, офлайн та онлайн; дисциплінарну 

відповідальність правника за порушення етичних стандартів.  

 

Основна увага при вивченні дисципліни приділена формуванню у 

студентів комплексної системи знань, вмінь та навичок, необхідних для 

дотримання етичних вимог у професійній правничій діяльності.  

 

У результаті опанування дисципліни студенти:  

• здобудуть комплексне розуміння про поняття, сутність та функції 

етичних норм правничої професії; 

• знатимуть правила та принципи, сформульовані в кодексах професійної 

етики юристів відповідних правничих спеціальностей; 

• зможуть самостійно керуватися морально-етичними вимогами до 

правничої професії  

• зможуть виконувати основні вимоги професійної етики, як у професійній 

діяльності, так і поза нею;  

• оволодіють навичками аналізу та критичного оцінювання з точки зору 

професійної правничої етики недопустимих проявів у поведінці та 

діяльності.  

 

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

право», «Трудове право», «Господарське право», «Цивільно-процесуальне 

право», «Господарсько-процесуальне право», «Кримінально-процесуальне 

право», «Адвокатура», «Нотаріат» 

  



   
 

   
 

ЖИТЛОВЕ ПРАВО 

 

Вивчає поняття, предмет, метод, принципи, систему та джерела житлового 

права. Досліджує зв’язок житлового права з іншими галузями права та його 

місце у правовій системі України. Вивчення житлового фонду України, 

його структури та призначення. Юридичної класифікації жилих будинків і 

приміщень. Компетенцією органів державної виконавчої влади, місцевих 

рад, у галузі управління державним житловим фондом. Правові засади 

користування жилими приміщеннями у будинках (квартирах) державного, 

громадського, приватного житлового фонду та фонду житлово-будівельних 

кооперативів. Регулювання, механізм та гарантії приватизації державного 

житлового фонду. Застосування заходів відповідальності за порушення 

житлового законодавства та порядок розгляду і вирішення житлових спорів 

за законодавством України. 

 

Основна увага у вивченні дисципліни приділяється складовим елементи 

формування правових знань та навичок в сфері теорії, практики реалізації 

конституційного права на житло фізичних осіб. Здобуттю знань існування 

різних форм власності на житло. Висвітленню проблем організації і шляхів 

розвитку житлового фонду та державного регулювання житлових відносин. 

Розгляду організації захисту громадян у сфері реалізації житлових 

правовідносин щодо побудови житла, отримання його у власність, взяття у 

оренду. Забезпеченню схоронності житлового фонду, його експлуатації та 

ремонту. Вирішенню житлових спорів та покарання осіб за порушення 

житлового законодавства. Пояснювати характер певних подій та процесів з 

розумінням професійного та суспільного контексту. 

 

У результаті опанування дисципліни студенти: 

• Зможуть орієнтуватись у поняттях, категоріях галузі житлового права, 

системи житлового законодавства і практиці його застосування; 

• Аналізувати зміст нормативних актів, застосувати норми законодавства у 

процесі регулювання житлових відносин; 

• Правильно користуватись юридичною та спеціальною термінологією, що 

наявна у житловому законодавстві та вироблена у практиці; 

• Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:  

знати: основні положення законодавству сфері регулювання житлових 

відносин; закономірності, характер і тенденції розвитку житлового права; 

виробити навички практичної роботи з нормативним матеріалом, 

здійснювати аналіз практики застосування житлового законодавства;  

вміти: тлумачити законодавство та обґрунтовувати і захищати свою позиції 

з питань житлових правовідносин. 

• Зможуть використовувати набуті знання в житловій сфері; 



   
 

   
 

• Отримають навички письмових та усних науково-практичних дискусій у 

сфері правового регулювання житлових правовідносин.; 

 •Вільно працювати з нормативно-правовими актами, правничою 

літературою, електронними базами даних юридичного спрямування.  

 

Пререквізити:* Цивільне право, адміністративне право 

  



   
 

   
 

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО  
 

Вивчає норми Конституції України, Земельного кодексу, законів та інших 

нормативно-правових актів у сфері правового регулювання земельних 

відносин.  

 

Основна увага у вивченні дисципліни приділяється правовим основам 

використання та охорони земель, земельним правам та обов’язкам 

громадян, загальним засадам права власності та користування землею. 

Студенти вивчають земельно-правові норми, які закріплюють право 

власності на землю; право землекористування; обмеження та обтяження 

прав на землю; порядок набуття прав на землю громадянами; ринковий обіг 

земель; державне управління в галузі використання та охорони земель; 

правову охорону земель; правовий режим земель сільськогосподарського 

призначення; правовий режим земель житлової та громадської забудови; 

правовий режим земель історико-культурного призначення; правовий 

режим земель лісогосподарського призначення; правовий режим земель 

водного фонду; правовий режим земель природно-заповідного фонду та 

іншого природоохоронного призначення, правовий режим земель 

рекреаційного призначення та оздоровчого призначення; правовий режим 

земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення. 
 

У результаті опанування дисципліни студенти: 
 

• Здобудуть знання щодо сутності земельно-правових категорій, змісту 

та значення земельних правовідносин; 

• Розумітимуть особливості набуття права власності та користування 

земельними ділянками, а також регулювання плати за землю;  

• Здатні орієнтуватися у специфіці правового регулювання 

використання окремих категорій земель та правовому режимі 

особливо охоронюваних територій;  

• Зможуть узагальнювати практику застосування земельних 

нормативно-правових актів судами України; 

• Отримають навички у здійсненні юридичного аналізу обставин для 

кваліфікації земельних відносин;  

• Зможуть визначати правовий статус органів у сфері управління 

використанням, відтворенням та охороною земель, а також правові 

наслідки прийнятих ними рішень;  

• Отримають навички у складанні й оформленні документів правового 

характеру у сфері земельних відносин та забезпечення охорони 

земель. 

 



   
 

   
 

 

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

«Конституційне право»   

  



   
 

   
 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ 
 

Вивчає систему правової охорони інтелектуальної власності в Україні. 

Нормативно-правове регулювання взаємовідносин у сфері інтелектуальної 

власності. Теоретичні і практичні особливості захисту інтелектуальної 

власності у сфері авторського права та права промислової власності. Види 

юридичної відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності. 

 

Основна увага при вивченні дисципліни приділяється ознайомленню 

з нормами міжнародного та національного законодавства в сфері 

інтелектуальної власності; опануванню правових механізмів 

реєстрації, реалізації та захисту права інтелектуальної власності; 

формуванню навичок здійснювати професійну діяльність та прак-

тично застосовувати нормативні та правові акти. 
 

У результаті набутих у процесі вивчення навчальної дисципліни 

знань студенти: 

 

− Здобудуть здатність визначати, формулювати та розв’язувати 

проблеми, аналізувати соціально-значущі процеси та приймати 

обґрунтовані рішення. 

− Володітимуть знаннями, які необхідні для тлумачення нормативно-

правових актів, надаватимуть кваліфіковані юридичні висновки. 

− Зможуть використовувати набуті знання у сфері реєстрації прав 

інтелектуальної власності. 

− Зможуть застосовувати юридичні знання з метою регулювання 

публічних відносин в сфері порушення або захисту виключних прав 

інтелектуальної власності. 

 

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

  



   
 

   
 

ІНФОРМЦІЙНЕ ПРАВО 
 

Вивчає Загальні поняття, категорії інформаційного право, інформаційне 

законодавство як самостійну галузь, нормативне регулювання окремих 

напрямів інформаційної політики органами державної влади. 

 

Основна увага у вивченні дисципліни приділяється формуванню в 

майбутніх фахівців необхідного рівня інформаційно-правової та  

культури, набуття практичних навичок аналізу і використання 

інформаційного законодавства. 
 

У результаті опанування дисципліни студенти: 
 

− будуть здатні консультувати з правових питань, зокрема, можливих 

способів захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог 

професійної етики, належного дотримання норм щодо 

нерозголошення персональних даних та конфіденційної інформації; 

− вдосконалять рівень володіння правової базою, щодо питань 

пов’язаних з інформаційними правами та обов’яками громадян 

України; 

− набудуть практичних навичок правового регулювання окремих 

видів інформації таких як масова інформація, публічна інформація, 

екологічна інформація статистична інформація, науково-технічна та 

ін. 
 

Пререквізити:* «Конституційне право» рівня повної загальної середньої 

освіти 

  



   
 

   
 

ІСТОРІЯ АДВОКАТУРИ 

 

Вивчаються: наука про адвокатуру, її предмет, система і методи; 

зародження адвокатури; адвокатура в античній Греції; інститут адвокатури 

в давньому Римі; розвиток адвокатури у Франції, Англії, Німеччині; історія 

адвокатури України; правозаступництво за часів Київської русі; інститут 

захисту за історичними пам’ятками України; формування професійної 

адвокатури в період польсько-литовської доби; адвокатура на українських 

землях ХVІІ-ХVІІІ ст; адвокатура за судовою реформою 60-х років хіх ст; 

інститут адвокатури на землях східної Галичини, Закарпаття, Буковини; 

українська адвокатура в СРСР; розвиток адвокатури в незалежній Україні.  

 

Основна увага при викладанні дисципліни приділяється формуванню у 

студентів глибоких знань про історію розвитку сучасної адвокатури в 

Україні, а також порівняльним аспектам із сучасним досвідом правових 

систем адвокатури інших розвинених країн. 

 

У результаті опанування дисципліни студенти мають знати: 

- передумови виникнення сучасної системи адвокатури в Україні 

і вплив на організацію і діяльність українських адвокатів 

західноєвропейського досвіду; 

- прогнозувати тенденції в розвитку сучасної адвокатури 

України; 

- нормативні джерела, які регламентують діяльність сучасних 

адвокатів. 

 

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

  



   
 

   
 

ІСТОРІЯ ВЧЕНЬ ПРО ДЕРЖАВУ ТА ПРАВО 

 

Предметом вивчення дисципліни» є процес виникнення, розвитку та 

реалізації державно-правової доктрини, з’ясування, з одного боку, 

взаємозв’язку та взаємовпливу характерних для кожного історичного 

періоду уявлень про державу та право, з економічною, соціальною та 

іншими сферами суспільного життя - з іншого. 

 

Основна увага у вивченні дисципліни приділяється осмисленню 

державно-правових концепцій минулого й сучасності як 

загальнолюдських цінностей, а також формуванню у студентів 

світоглядної бази крізь призму еволюції концепцій на походження 

держави та права. 
 

У результаті опанування дисципліни студент має: 

- набути загальні та фахові компетентності за відповідними 

освітньо-професійними програмами. 

- на основі загальнонаукових та спеціальних методів пізнання 

розвитку людської цивілізації, з’ясовувати сутність держави та права як 

соціальних інститутів, зміст термінів «держава», «право», «закон», 

еволюції їх змісту. 

- аналізувати витоки та зміст державно-правової думки в 

Україні, її орієнтації на загальнолюдські цінності. 
 

Пререквізити:* «Теорія держави та права», «Історія держави та права», 

«Філософія» 

  



   
 

   
 

КОНСЮМЕРСЬКЕ  ПРАВО 

 

Вивчає правовий статус споживача; принципи здійснення захисту 

прав споживачів; базові права споживачів та механізми їх реалізації; права 

споживача у разі порушення умов договорів; гарантійні зобов’язання 

суб’єкта господарювання у разі виявлення недоліку товару; права 

споживачів в електронній торгівлі; підстави визнання нікчемності умов 

договорів, які обмежують права споживача; сутність та зміст нечесної та 

агресивної комерційної практики по відношенню до споживача; способи 

державного захисту прав споживачів органами влади, судами та 

громадськими об’єднаннями споживачів; підстави, способи та порядок 

притягнення до відповідальності винних осіб за порушення законодавства 

про захист прав споживачів. 

 

Основна увага при вивченні дисципліни приділена формуванню у 

студентів комплексної системи знань, вмінь та навичок, необхідних для 

ефективного захисту прав споживачів. 

 

У результаті опанування дисципліни студенти:  

• здобудуть комплексне розуміння про порядок та процедуру захисту прав 

споживачів; 

• зможуть самостійно аналізувати і правильно тлумачити зміст 

відповідних норм споживчого законодавства, правозастосовної 

практики;  

• зможуть визначати принципи нечесної підприємницької практики; 

• навчаться самостійно вирішувати юридичні кейси щодо захисту прав 

споживачів, шляхом аналізу справи та вироблення позицій по справі;  

• здобудуть комплексне розуміння про порядок та процедуру захисту 

прав споживачів; 

• оволодіють навичками пошуку оптимальних шляхів вирішення спорів 

щодо захисту прав споживачів; 

• зможуть використовувати здобуті знання у практичних ситуаціях. 

 

Пререквізити:* «Господарське право», «Адміністративне право і 

процес», «Цивільне право», «Цивільне процесуальне право» 

  



   
 

   
 

КРИМІНАЛІСТИКА 
 

Вивчає техніко-криміналістичні засоби, тактику проведення слідчих 

(розшукових) дій у кримінальному провадженні з метою розкриття, 

розслідування та попередження кримінальних правопорушень. 

 

Основна увага у вивченні дисципліни приділяється закономірностям 

механізму вчинення кримінальних правопорушень та збирання, 

дослідження, оцінки та використання доказів, а також формування на їх 

основі теоретичних положень та практичних рекомендацій щодо методів, 

прийомів і засобів розслідування кримінального провадження. 

 

 

У результаті опанування дисципліни студенти: 
 

• здобудуть комплексні знання засвоєння основних положень 

криміналістичного забезпечення для охорони прав, свобод та 

законних інтересів учасників кримінального провадження та 

забезпечення його швидкого, повного та неупередженого 

розслідування і судового розгляду, запобігання злочинній діяльності;  

• розумітимуть техніко-криміналістичні засоби, прийоми і методи 

роботи зі слідами злочинів та іншою інформацією про обставини їх 

вчинення; 

• отримають навички щодо тактики організації і планування 

розслідування, проведення слідчих (розшукових) дій, використання 

спеціальних знань, негласної роботи слідчого, взаємодії з 

оперативними підрозділами, а також основ проведення тактичних 

операцій та комбінацій; 

• зможуть самостійно узагальнювати слідчо-судову практику,                   

вивчати досягнення зарубіжної криміналістики для удосконалення 

організаційних, технічних і тактичних основ досудового 

розслідування й судового провадження; 

• розумітимуть особливості прийомів, засобів та криміналістичних 

методик розслідування окремих видів кримінальних правопорушень. 
 
 

Пререквізити:* «Конституційне право» / «Кримінальне право»» / 

«Кримінальне процесуальне право» 

  



   
 

   
 

МІЖНАРОДНЕ КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО 

 

Вивчає норми та принципи, що регулюють співробітництво держав у 

боротьбі з міжнародними злочинами та злочинами, що мають міжнародний 

характер; закономірності формування сучасної системи двосторонніх та 

багатосторонніх відносин, які забезпечують співробітництво держав у 

боротьбі з міжнародною злочинністю; особливості становлення та розвитку 

видів та форм співробітництва у боротьбі з міжнародною злочинністю, 

класифікацію злочинів міжнародного характеру, з’ясування місця і ролі 

міжнародних організацій у боротьбі з міжнародною злочинністю. 

 

Основна увага у вивченні дисципліни приділяється вивченню 

міжнародних злочинів у контексті міжнародного кримінального права; 

ознайомлення студентів із засадами та порядком здійснення міжнародного 

кримінального правосуддя та співробітництва держав у боротьбі зі 

злочинністю; виробленню у студентів уявлення про кримінально-правові 

механізми захисту міжнародного правопорядку та міждержавного 

співробітництва. 

 

У результаті опанування дисципліни студенти:  

• здобудуть вміння вільно оперувати юридичними поняттями 

міжнародного кримінального права; 

• зможуть давати правильну кримінально-правову кваліфікацію 

міжнародних злочинів; 

• зможуть визначати особливості національної і міжнародної 

кримінальної юрисдикції, вміти вирішувати питання конфлікту 

юрисдикцій держав та держав і Міжнародного кримінального суду; 

• зможуть інтерпретувати норми міжнародних договорів і звичаїв, а також 

рішень міжнародних судів, застосовувати на практиці норми 

міжнародних договорів про правову допомогу у кримінальних справах, 

здійснювати консультування з питань міжнародного кримінального 

права. 

 

Пререквізити:* «Історія міжнародного права», «Міжнародне публічне 

право» 

  



   
 

   
 

НОТАРІАТ 

 

Вивчаються: поняття, функції та сутність сучасного нотаріату 

України; нотаріальна наука як галузь правової науки, її предмет та  

метод правового регулювання та  місце у правовій системі України; 

організація нотаріату України; наука про нотаріат, її завдання,  

складові та основні  поняття; джерела нотаріальної науки; принципи 

організації нотаріату; поняття нотаріальних правовідносин, характер 

та ознаки, система та класифікація; нотаріально-адміністративні 

відносини, їх класифікація та суб’єкти;  міністерство юстиції України 

та його роль в організації нотаріату; вища кваліфікаційна комісія 

нотаріату та її повноваження; роль управлінь юстиції в організації 

нотаріату; нотаріальна палата України та професійне самоврядування 

нотаріусів; спірні нотаріальні правовідносини  з організаційних та 

процесуальних  питань. 
 

Основна увага при викладанні дисципліни приділяється комплексному 

сприйняттю сучасного нотаріату як системі органів та посадових осіб, які 

мають забезпечити якісне надання нотаріальних послуг як на території 

України, так і поза її межами.  

 

У результаті опанування дисципліни студенти мають знати: 

- структуру нотаріату; 

- комплекс і систему нотаріальних дій, які можуть вчинятися в різних 

куточках нашої держави уповноваженими особами; 

- систему контролю за діяльністю нотаріусів; 

- способи захисту прав фізичних та юридичних осіб, які постраждали 

від неправильно вчинених нотаріальних дій, бездіяльності нотаріуса тощо; 

- різницю в правовому статусі державного і приватного нотаріуса. 

 

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

«Цивільне право» 

  



   
 

   
 

ОРГАНІЗАЦІЯ І ВЕДЕННЯ ЮРИДИЧНОГО БІЗНЕСУ 

 

Вивчає правові засади реєстрації та ведення юридичного бізнесу, правові 

моделі юридичної практичної діяльності, види правової допомоги, роботи 

внутрішніх юристів, юридичного консалтингу, його організаційних форм та 

видів послуг; структури ринку юридичних послуг та тенденцій його 

розвитку; організаційно-економічного механізму юридичного консалтингу; 

особливостей економіки та фінансів юридичної фірми, її економічного 

потенціалу, структури, персоналу, зовнішнього та внутрішнього 

середовища та життєвого циклу; економічних та організаційних засад 

професіональної діяльності юристів як фізичних осіб-підприємців, 

адвокатів як самозайнятих осіб; конкурентоспроможності та 

клієнтоорієнтованості юридичного консалтингу; змісту, стадій, моделей та 

методів юридичного консультаційного процесу. 

 

Основна увага у вивченні дисципліни приділяється формуванню у 

студентів практичних знань та навичок щодо реєстрації та ведення 

юридичного бізнесу в різних організаційно-правових формах (адвокатське 

об’єднання, адвокатське бюро, товариство з обмеженою відповідальністю); 

особливостей ведення адвокатами професійної діяльності в якості 

незалежних самозайнятих осіб без реєстрації юридичної особи; специфіці 

оподаткування юридичного бізнесу та легальних шляхів оптимізації 

оподаткування; етичних засад та стандартів юридичної професії; 

внутрішньої організації роботи та управлінням юридичної компанії; 

стратегії і тактики освоєння юридичного ринку і практичних інструментів 

отримання клієнтів. 

 

У результаті опанування дисципліни студенти набудуть такі спеціальні 

професійні компетентності: 

- уміння розробляти механізм корпоративного управління та обирати 

організаційно-правову модель ведення юридичного бізнесу; 

- здатність забезпечувати на стадії планування високий рівень 

збалансованості її складових елементів з урахуванням специфіки профілю 

діяльності юридичної компанії; 

- здатність складати внутрішні корпоративні та договірні документи 

юридичної компанії; 

- можливість діагностування проблем клієнтів та розроблення 

правових моделей їх вирішення; 

- уміння вести переговори з клієнтами, знання правил адвокатської 

етики, володіння юридичною етикою та діловим протоколом; 

- вміння формувати клієнтську базу юридичного консалтингу. 

 



   
 

   
 

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

«Господарське право», «Кримінальне право» 

  



   
 

   
 

ПРАВОВА ДОПОМОГА В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

 

Вивчаються: сутність поняття «правова допомога» як міжгалузевого 

інституту; визначення поняття «правова допомога»; правова допомога як 

міжгалузевий інститут; конституційні основи правової допомоги; 

передумови звернення до суду – проблеми в матеріальних правовідносинах: 

альтернативні способи вирішення спорів і конфліктів сутність правової 

допомоги в цивільному процесі; способи реалізації права на правову 

допомогу; передача повноважень представнику: законні, договірні, статутні 

підстави; матеріальні і процесуальні аспекти представництва; 

Уповноважений Верховної Ради  України  з  прав  людини; органи  

державної  влади,  прокурор; органи місцевого самоврядування; фізичні  та  

юридичні  особи;   

 

Основна увага при викладанні дисципліни приділяється трансформуванню 

загальних знань про цивільний процес в парадигму надання правової 

допомоги, а саме знання з організаційної будови правоохоронних органів в 

Україні варіюватимуться в інформацію про те, які державні органи і в яких 

межах мають надавати правову допомогу, з урахуванням регламентації їх 

діяльності; 

 

У результаті опанування дисципліни студенти мають знати: 

 

- ключові поняття та вміти їх застосовувати;  

- перелік основних нормативно-правових актів, які регламентують 

організацію та надання правової допомоги в Україні, а також вільно 

застосовувати ті чи інші способи для охорони і захисту прав громадян; 

 

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

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

 
 

  



   
 

   
 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКРУТСТВА 

 

Вивчає основні категорії права неспроможності (банкрутства); правовий 

статус учасників справи про банкрутство (неплатоспроможність); роль 

господарського суду у справі про банкрутство (неплатоспроможність); 

арбітражне управління боржником; заходи щодо запобігання банкрутству; 

підстави і порядок відкриття провадження у справі про банкрутство 

(неплатоспроможність); судові процедури, що застосовуються до 

боржника; трансформацію судових процедур; відновлення 

платоспроможності боржника; особливості реалізації майна банкрута; 

банкрутство окремих категорій суб’єктів підприємницької діяльності; 

загальну характеристику права неспроможності зарубіжних країн. 

 

Основна увага при вивченні дисципліни приділена формуванню у 

студентів комплексної системи знань, вмінь і навичок, необхідних для 

участі та надання правової допомоги у справі про банкрутство 

(неплатоспроможність). 

 

У результаті опанування дисципліни студенти:  

 

− здобудуть комплексні знання про законодавчі положення щодо 

здійснення провадження у справах про банкрутство і 

неплатоспроможність; 

− навчаться складати основні процесуальні документи у справі про 

банкрутство (неплатоспроможність); 

− зможуть використовувати набуті знання в професійній діяльності: в 

нормотворчій, правозастосовній та інших видах професійної діяльності; 

− вмітимуть аналізувати, тлумачити і застосовувати норми законодавства 

та судову практику у конкретних правових ситуаціях, що виникають під 

час провадження у справах про банкрутство (неплатоспроможність); 

− зможуть формувати обґрунтовані правові висновки, надавати 

консультації щодо можливих способів захисту та відновлення 

порушених прав у справах про банкрутство (неплатоспроможність) у 

різних правових ситуаціях. 

 

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

процесуальне право». 

  



   
 

   
 

СІМЕЙНЕ ПРАВО 

 

Вивчає поняття, предмет, принципи і джерела сімейного права; суб’єкти, 

об’єкти, види сімейних правовідносин; здійснення сімейних прав і 

виконання сімейних обов’язків; захист сімейних прав та інтересів; поняття 

шлюбу, умови його укладення; державна реєстрація шлюбу; особисті 

немайнові та майнові правовідносини подружжя; шлюбний договір, 

порядок його укладення; поняття і підстави припинення шлюбу; підстави 

та порядок визнання шлюбу недійсним; особисті немайнові права й 

обов’язки батьків і дітей; майнові правовідносини батьків і дітей, інших 

членів сім’ї та родичів; аліменти і порядок їх стягнення; влаштування дітей-

сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; усиновлення, опіка і 

піклування; визначення походження дитини, народженої в результаті 

застосування допоміжних репродуктивних технологій; сурогатне 

материнство. 

 

Основна увага при вивченні дисципліни приділяється формуванню у 

студентів комплексної системи знань про сімейне право і практику 

застосування його норм, а також формуванню вмінь та навичок, необхідних 

для юридичного супроводження сімейних спорів. 

 

У результаті опанування дисципліни студенти:  

• здобудуть комплексне розуміння про зміст сімейних правовідносин щодо 

особистих немайнових прав подружжя та членів сім’ї, спільної власності, 

правовідносин з надання взаємного матеріального утримання; 

• оволодіють навичками самостійної роботи з нормативними джерелами і 

матеріалами судової практики, у тому числі практики Європейського 

суду з прав людини та міжнародно-правовими актами як джерелами 

правового регулювання сімейних відносин; 

• навчаться застосовувати ефективні способи захисту сімейних прав та 

інтересів; 

• будуть здатні правильно відтворювати результати професійної 

діяльності в юридичній документації; 

• зможуть використовувати отримані правові знання у практичних 

ситуаціях професійного та особистого життя. 

 

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

«Цивільне право» 

  



   
 

   
 

   СТРАХОВЕ ПРАВО 

 

Вивчає поняття, систему і джерела страхового права. Місце страхового права 

в правовій системі України. Державне регулювання страхової діяльності в 

Україні. Правовий статус суб’єктів страхування. Ліцензування страхової 

діяльності. Правове регулювання особистого страхування. Правове 

регулювання майнового та страхування відповідальності. Договір страхування 

як підстава виникнення страхових правовідносин. Правове регулювання 

перестрахування та співстрахування. Правові підстави для відмови у страховій 

виплаті. 

 

Основна увага у вивченні дисципліни приділяється складовим елементи 

формування правових знань та навичок в сфері теорії, практики 

страхування юридичних і фізичних осіб. Здобуття знань з питань сутності 

і ролі страхування в умовах ринкової економіки; висвітлювати організацію 

і шляхи розвитку страхового ринку та державного регулювання страхової 

діяльності; розглядати умови особистого страхування, страхування майна, 

страхування відповідальності, перестрахування з позицій вітчизняного та 

зарубіжного досвіду; Пояснювати характер певних подій та процесів з 

розумінням професійного та суспільного контексту. 

 

У результаті опанування дисципліни студенти: 

 

− зможуть орієнтуватись у поняттях, категоріях та галузі страхового 

права, організації процесу, системи страхового законодавства і 

практики його застосування; 

−  аналізувати  зміст нормативних актів, застосувати  норми   

законодавства у сферы страхування; 

−  правильно користуватись правовою термінологією, а також 

спеціальною термінологією, що є у страховому законодавстві та 

вироблена у практиці; 

− студенти повинні оволодіти теоретичними питаннями та 

категоріями страхового права, а також вміти застосовувати норми 

страхового законодавство при вирішенні практичних ситуацій; 

− згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 

повинні: знати: закономірності, характер і тенденції розвитку 

страхового права; основні положення законодавству сфері 

страхування; виробити навички практичної роботи з нормативним 

матеріалом, аналізу конкретних випадків з практики застосування 

страхового законодавства і змодельованих 

ситуацій; вміти: тлумачити законодавство та обґрунтовувати і 

захищати свою позиції з питань страхових правовідносин системи; 

− зможуть використовувати набуті знання в страховій сфері; 



   
 

   
 

− отримають навички письмових та усних науково-практичних 

дискусій  у сфері правовог 

− о регулювання страхових правовідносин. 

 

Пререквізити:* «Цивільне право» 

                                     

  



   
 

   
 

СУДОВІ ТА ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ УКРАЇНИ 

 

Вивчає систему та структуру судових і правоохоронних органів виконавчої 

влади України, діяльність судових та правоохоронних органів України, 

правове регулювання діяльності судової системи та правоохоронних 

органів України. 

 

Основна увага приділена вивченню загальних положень формування 

судової системи. А саме судів загальної юрисдикції, господарських судів, 

міжнародного комерційного арбітражного суду, морської арбітражної 

комісії при торгово-промисловій палаті України, Конституційного суду 

України, ознайомленню з судово-правовою реформою, яка повинна стати 

важливим засобом зміцнення конституційного ладу, зростання 

міжнародного авторитету України, визначенню основних принципів 

організації побудови, діяльності та повноваження правоохоронних органів: 

прокуратури, юстиції, Служби безпеки України, органів внутрішніх справ, 

Національного антикорупційного бюро України, дізнання та досудового 

слідства; про основні напрямки взаємодії правоохоронних органів між 

собою та іншими органами державної влади, ознайомленню із системою, 

складом, структурою та основним змістом діяльності судових та 

правоохоронних органів, вивченню порядку формування та діяльності 

правозахисних органів, серед яких чільне місце займають адвокатура та 

нотаріат.  

 

В результаті опанування дисципліни студенти: 

 

o аналізуватимуть норми Конституції України та відомчих 

нормативних актів, що регулюють діяльність судових та прав 

o оохоронних органів; 

o правильно застосовувати зазначені норми у практичній 

діяльності;  

o зможуть самостійно визначати ефективність дій судових та 

правоохоронних органів, спрямованих на захист прав фізичних 

і юридичних осіб, охорону громадського порядку та публічної 

безпеки; 

o набудуть знання про роль правоохоронних органів сучасних 

зарубіжних держав в забезпеченні громадської безпеки та 

охорони громадського порядку. 

 

Пререквізити: *Кримінальне процесуальне право України, 

Адміністративне право України 

  



   
 

   
 

 

ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ 
 

Вивчає різні аспекти професійної юридичної діяльності та умови її 

ефективності, як навчальна юридична дисципліна – має на меті 

ознайомлення майбутніх правознавців з означеною проблематикою. 

 

Основна увага у вивченні дисципліни приділяється розкриттю основ 

юридичної діяльності та виробленню на основі їх пізнання рекомендацій, 

спрямованих на забезпечення підготовки кваліфікованих фахівців 

юридичної професії, а також на гарантування високої якості правових 

послуг, що ними надаються, та її узгодження з потребами суспільства та 

особи. 

 

У результаті опанування дисципліни студенти: 

 

• розумітимуть соціальне призначення юристів як особливої 

професійної групи, підкреслюючи їх роль для сучасного етапу 

державотворення, а також значення принципу верховенства права, 

виховуючи шанобливе ставлення всіх членів суспільства до права, що є 

необхідною умовою ефективного здійснення правової роботи; 

• опанують рівень стимулювання через правові норми науково-

технічного прогресу, інновації безпосередньо у нормотворчому процесі, 

що може сприяти підвищенню якості національного законодавства; 

• поглиблять розуміння державно-правових явищ, що є основою 

прогнозування їх майбутнього розвитку; 

• набудуть практичних навичок використання спеціальних знань для 

вирішення проблем правової діяльності, що безпосередньо залежать від 

рівня професійної підготовки, правової культури особи, а також 

сформулювати загальнотеоретичну модель юриста високого рівня 

кваліфікації, враховуючи всю сукупність вимог професійного, особистого 

характеру, проаналізувавши досвід іноземних держав. 

 

Пререквізити:* «Правознавство», «Забезпечення безпеки бізнесу». 

  



   
 

   
 

ЮРИДИЧНІ МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ 

 

Вивчає Основи захисту прав людини, форми та способи захисту прав 

людини, рівні захисту прав людини, особливості захисту прав людини в 

умовах збройного конфлікту. 

 

Основна увага приділена формуванню у студентів необхідної системи 

знань щодо складових елементів механізму захисту прав людини, а також 

навичок необхідних для застосування отриманих знань при здійсненні 

практичної діяльності. Основними завданнями вивчення дисципліни 

«Юридичні механізми захисту прав людини» є формування у студентів 

комплексу фахових знань, до яких належать: 

- нормативно-правовий механізм захисту прав людини; 

- інституційний механізм захисту прав людини;  

- основні форми та способи захисту прав людини. 

 

У результаті опанування дисципліни студенти: 

 

− отримають знання про зміни в міжнародному і вітчизняному 

правовому середовищі й зможуть адаптуватися до них на основі 

використання принципів і норм права, новітніх підходів до предмету своєї 

спеціалізації; 

− набудуть навички з дотримання принципів академічної доброчесності 

й реалізовувати антикорупційну політику; 

− вдосконалять навички щодо самостійного аналізу норм 

національного та міжнародного права та виявляти  факти порушення прав 

людини, давати їм юридичну оцінку й сприяти припиненню таких 

порушень; 

− зможуть кваліфіковано застосовувати норми права в конкретних 

випадках порушень прав людини; 

− набудуть практичних навичок з надання фахових консультацій в 

конкретних випадках порушень прав людини. 

 

Пререквізити:*Міжнародне право, Судові та правоохоронні органи 

України, Кримінальне право. 

  



   
 

   
 

ЮРИДИЧНІ КЛІНІКИ 
 

                                      МЕДІАЦІЙНА КЛІНІКА 

 

Вивчає поняття конфлікту та його ознаки; формування драбини 

упередженості у конфлікті; способи поведінки у конфлікті; поняття та 

принципи медіації; основні засоби вербальної комунікації; невербальну 

комунікацію та її роль у врегулюванні конфлікту (спору); основні техніки 

та інструменти в роботі медіатора; методику проведення медіації. 

 

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» 

  



   
 

   
 

ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 

 

Вивчає специфіку правового регулювання суспільних відносин у сфері 

захисту прав споживачів фінансових послуг, законодавства про захист прав 

споживачів фінансових послуг як складової законодавства про захист прав 

споживачів, а також про правову систему захисту прав споживачів 

фінансових послуг в Україні та світі. 

 

Основна увага при вивченні дисципліни приділена формуванню у 

студентів комплексної системи знань, вмінь та навичок, необхідних для 

захисту прав споживачів фінансових послуг в Україні та світі. 

 

У результаті опанування дисципліни студенти:  

 

• здобудуть знання, розуміння і навички, що стосуються специфіки 

правового регулювання суспільних відносин у сфері захисту прав 

споживачів фінансових послуг та здібностей самостійного осмислення й 

ефективного застосування отриманих  правових знань як у своїй майбутній  

професійній діяльності, так і в повсякденному житті як потенційних 

споживачів фінансових послуг.; 

• навчаться розв’язувати практичні завдання з сфери захисту прав 

споживачів фінансових послуг використовуючи стандарти Європейського 

Союзу.  

 

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

«Цивільне право», «Цивільне процесуальне право» 
 

  



   
 

   
 

ЮРИДИЧНА КЛІНІКА «ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ» 

 

Вивчає принципи роботи з надання правової допомоги споживачам як з 

точки зору закону, так і з точки зору фактів; порядок інтерв’ювання 

(опитування) споживача (клієнта) для аналізу справи та вироблення позиції 

по справі; порядок оформлення документів на повернення товару належної 

та неналежної якості; порядок проведення та оформлення незалежної 

споживчої експертизи товарів і послуг; принципи визнання нікчемності 

умов договорів, які обмежують права споживача; порядок оформлення 

запитів, пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг; процедуру 

заповнення реєстраційно-контрольної картки, журналу реєстрації звернень 

громадян і картки (журналу) обліку особистого прийому громадян; порядок 

оскарження рішення, дії (бездіяльність) суб’єктів господарської діяльності 

та/або органів влади; принципи роботи з документування управлінської 

інформації в електронній формі та організації роботи з електронними 

документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну.  

 

Основна увага при вивченні дисципліни приділена набуттю студентами 

практичних умінь і навичок з надання реальної правничої допомоги 

споживачам. 

 

У результаті опанування дисципліни студенти:  

 

• здобудуть комплексне розуміння про порядок та процедуру захисту прав 

споживачів; 

• оволодіють основами адвокатської діяльності у сфері захисту прав 

споживачів, питань професійної етики, юридичного письма, методики 

ведення інтерв’ю, техніки ведення переговорів, аналізу документів, 

складання процесуальних документів тощо;  

• опанують сучасні прийоми та навички оперативного реагування на зміни 

чинного законодавства; 

• зможуть самостійно вирішувати юридичні кейси щодо захисту прав 

споживачів, шляхом аналізу справи та вироблення позицій по справі;  

• опанують механізмами спілкування з представниками суб’єктів 

господарювання (бізнесом), представниками органів влади; 

• зможуть самостійно оформлювати запити, пропозиції (зауваження), 

заяви (клопотання), скарги;  

• оволодіють навичками пошуку оптимальних шляхів вирішення спорів, 

щодо захисту прав споживачів; 

• зможуть використовувати здобуті знання у професійній діяльності 

правозахисника. 

 



   
 

   
 

Пререквізити:* «Господарське право», «Адміністративне право і процес», 

«Цивільне право», «Цивільне процесуальне право» 

  



   
 

   
 

ЮРИДИЧНА КЛІНІКА «ЗАХИСТ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ 

ПРАВ» 

 

Вивчає загальні положення про захист соціально - економічних прав. 

Нормативно - правове забезпечення у соціально - економічній сфері. Захист 

соціально-економічних прав. Попередній аналіз правової проблеми, 

початкова правова допомога і визначення кола питань, які потребують 

додаткового вивчення як з точки зору закону, так і з точки зору фактів. 

Аналіз справи та вироблення позиції по справі. Захист прав і законних 

інтересів у органах державної влади та місцевого самоврядування. 

Особливості складання адвокатського запиту. Особливості представництва 

в правоохоронних органах. Медіаційна процедура. Особливості 

представництва в судових органах. 

 

Основна увага при вивченні дисципліни приділена формуванню у 

студентів комплексної системи знань, вмінь та навичок, необхідних для 

звернення . 

 

У результаті опанування дисципліни студенти:  

 

• здобудуться навички щодо вирішення реальних правових кейсів у сфері 

захисту соціально економічних прав фізичних та/або юридичних осіб; 

• здобудуться навички професійного спілкування, ведення інтерв’ю, 

консультування, техніка ведення переговорів, юридичного письма, 

аналізу документів, складання процесуальних документів. 

 

Пререквізити:* «Цивільне право», «Цивільно процесуальне право», 

«Земельне право», «Аграрне право», «Сімейне право», «Господарське 

право», «Трудове право», «Кримінальне право», «Конституційне право» 

  



   
 

   
 

ЮРИДИЧНА КЛІНІКА НА БАЗІ ЦЕНТРУ З НАДАННЯ 

БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ 

Вивчає алгоритми підвищення рівня практичних знань, умінь і навичок 

студентів; особливості забезпечення доступу представників соціально 

вразливих груп суспільства до безоплатної правової допомоги; особливості 

формування правової культури громадян; механізми підготовки та 

навчання студентів у дусі дотримання й поваги до принципів верховенства 

права, справедливості і людської гідності; шляхи розширення 

співробітництва вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку 

фахівців-юристів, із судовими, правоохоронними органами, органами 

юстиції, державної влади і місцевого самоврядування, з іншими установами 

та організаціями. 

 

Основна увага при вивченні дисципліни приділено формуванню у 

студентів клініки навичок практичної діяльності за фахом у сфері надання 

безоплатної правової допомоги з типових для соціально вразливих груп 

населення в Україні питань. 

 

У результаті опанування дисципліни студенти: 

 

• оволодіють навичками надання громадянам соціально вразливих 

верств населення суспільства безоплатних юридичних консультацій; 

• навчаться складати документи правового непроцесуального 

характеру, зокрема, складзаяви, скарги та претензії; 

• зможуть самостійно проводити заходи з правової освіти населення; 

• здобудуть комплексне розуміння щодо проведення роботи з 

систематизації й аналізу судової практики України, рішень Європейського 

суду з прав людини, вирішення юридичних питань у правоохоронних 

органах, органах державної влади і місцевого самоврядування; 

• зможуть використовувати правові знання у практичних ситуаціях. 

 

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

«Конституційне право», «Адміністративне право», «Цивільний процес». 

 

  



   
 

   
 

ДИСЦИПЛІНИ ЕКОНОМІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ 
  



   
 

   
 

АУДИТ 

 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. Заремба О.О., доц., 

канд. екон. наук, доц. каф. фінансового аналізу та аудиту. 

Результати навчання. Формування аудиторсько-аналітичного 

мислення, уміння узагальнювати результати аудиторських і 

аналітичних процедур, розробляти заходи обґрунтування якісних 

управлінських рішень. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Логіка».  

Зміст. Поняття, цілі та завдання аудиторської діяльності. Аудиторські 

послуги. Система нормативно-правового регулювання аудиту. Права, 

обов’язки та відповідальність сторін під час аудиту. Організація 

аудиту фінансової звітності. Методичні прийоми та процедури аудиту 

фінансової звітності. Фінансовий аналіз як інструментарій аудиту. 

Критерії та параметри фінансової звітності. Аудит активів. Аудит 

капіталу. Аудит зобов’язань. Аудит доходів. Аудит витрат. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 

1. Огійчук М.Ф., Утенкова К.О. Організація і методика аудиту: 

навчальний посібник. – К.: Алерта, 2019. – 304 с. 

2. Плиса В.Й. Бухгалтерський облік: навчальний посібник для ст-ів 

ЗВО / В.Й. Плиса, З.П. Плиса. – К. : Каравела, 2019. – 560 с.  

3. Стасишен М.С. Основи аудиту. Схеми, графіки, таблиці : навч. пос. 

/ М.С. Стасишен, Ю.В. Піча. – К. : Каравела, 2018. – 192 с. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєднання 

традиційних та нетрадиційних методів викладання з використанням 

інноваційних технологій: 

– лекції (тематичні, проблемні); 

– практичні (традиційні, з моделюванням ситуацій). 

Методи оцінювання: 

– поточний контроль (тестування; усне та письмове опитування); 

– підсумковий контроль (екзамен). 

Мова навчання та викладання. Українська. 
 

  



   
 

   
 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК   
 

Вивчає теоретичні та практичні проблеми, які пов’язані з процесами: 

виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання 

та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та 

внутрішнім користувачам для прийняття рішень; особливостями 

формування документованої систематизованої інформації про об'єкти, 

передбачених законом і складання на її основі бухгалтерської (фінансової) 

звітності.   
 

Основа увага при вивченні дисципліни приділяється питанням: 

методології та організації бухгалтерського обліку, використанню облікової 

інформації для здійснення економічного аналізу та прийняття 

управлінських рішень; розкриттю функцій та визначенню місця 

бухгалтерського обліку в системі господарського обліку; історичних 

аспектів у розвитку бухгалтерського обліку та його ролі в сучасній системі 

управління суб’єктом господарювання, а також в системі економічних 

наук.   
 

У результаті опанування дисципліни студенти:   

− розумітимуть історію формування та розвитку бухгалтерського обліку; 

принципи та методи організації бухгалтерського обліку на підприємстві;   

− вдосконалять навички і компетенції відображення в системі обліку 

основних господарських процесів (створення підприємства, постачання, 

виробництво, збут; облікова реєстрація господарських процесів);   

− набудуть практичних вмінь документування та інвентаризації; 

оцінювання та калькулювання; ведення бухгалтерських рахунків і 

подвійний записів; розробки бухгалтерського балансу та звітності.   

 

Пререквізити:* «Економіка підприємства».   
  
  



   
 

   
 

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА  
 

Вивчає теоретичні та практичні проблеми, які пов’язані з особливостями 

функціонування економічної системи підприємства, механізмами 

ресурсного забезпечення його розвитку на основі ефективних форм 

господарювання і виробництва, інтегрованості у ринкові відносини та 

спроможності в здобутті конкурентних переваг.  
 

Основа увага при вивченні дисципліни приділяється питанням: розвитку 

підприємства як суб’єкта господарювання та напрямкам його господарсько-

фінансової діяльності; планування діяльності підприємства; формування 

програми виробництва продукції та її реалізації, виробничої потужності 

підприємства; ресурсного потенціалу підприємства; трудових ресурсів 

підприємства і системи  його матеріального стимулювання; майнових 

ресурсів (активів) підприємства; класифікації видів капіталу підприємства; 

власного та позикового капіталів підприємства; економічній сутності та 

механізмів формування витрат, доходів, прибутків; аналізу та плануванню 

економічних результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства; 

оцінки ефективності господарської діяльності; фінансового стану 

підприємства; конкурентоспроможності підприємства та механізмів її 

визначення; сучасним моделям розвитку підприємства; способів 

запобігання кризовим явищам та банкрутству; економічної безпеки 

підприємства та шляхів її забезпечення.  
 

У результаті опанування дисципліни студенти:  
 

− розумітимуть теоретичні знання про базові поняття щодо 

господарської діяльності підприємства;  

− вдосконалять навички аналізу системи показників, що 

характеризують економічні ресурси та результати господарсько-

фінансової діяльності підприємства;  

− набудуть практичних знань щодо оцінки ефективності використання 

та розвитку ресурсного потенціалу, формування 

конкурентоспроможності, фінансової стабільності та економічної 

безпеки підприємства.  

 

Пререквізити:* «Мікроекономіка», «Статистика» 

  



   
 

   
 

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ 

 

Вивчає: вивчає системні фундаментальні положення сучасної економічної 

науки на рівні мікро- та макроекономіки, а також світового господарства: 

предмет і метод економічної теорії, еволюцію економічних систем 

суспільства, поняття інститутів та їх ролі в економічному житті, 

економічний та юридичний зміст власності, особливості поведінко 

споживача та функціонування підприємства (фірми) за різних ринкових 

структур, суспільне відтворення та економічне зростання, реалізації 

економічної політики у сучасній економіці. 

 

Основна увага при вивченні дисципліни приділяється формуванню у 

студентів комплексної системи економічних знань, що є фундаментом 

економічної культури юриста, забезпечує його професіоналізм при 

вирішенні юридичних справ, що мають економічний зміст. 

 

У результаті опанування дисципліни студенти: 
 

- здобудуть систему економічних знань, умінь і навичок, що дозволяють 

розібратися в економічних питаннях при вирішенні справ, тісно з 

пов'язаних з економікою, займати активну соціальну позицію; 

- зможуть приймати правові рішення в області економіки на професійному 

рівні; 

- зможуть запобігати правопорушенням в економічній сфері; 

- зможуть брати участь на професійному рівні в недопущенні і припиненні 

зловживань у системі економіко-правових відносин; 

- зможуть використовувати набуті знання у плануванні та здійсненні 

підприємницької діяльності. 

- зможуть оцінювати вплив зовнішніх чинників (зміна законодавства, 

банкрутство контрагентів, тимчасова неплатоспроможність тощо) на 

діяльність суб’єктів господарювання.  

- зможуть проводити професійну діяльність в сфері господарювання на 

основі знань теорії і практики правового регулювання господарської 

діяльності. 

 

Пререквізити:* «Історія держави і права», «Критичне мислення» 

  



   
 

   
 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. Демків Ю.М., 

канд. екон. наук, ст. викл., кафедри міжнародного менеджменту 

Результати навчання. Отримання студентами системних знань з 

об’єктивних закономірностей, умов, процесів і специфічних 

особливостей зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) підприємств, а 

також придбання навичок їх практичного використання. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Економічна теорія». 

Зміст. Зовнішньоекономічна діяльність та її роль у розвитку 

національної економіки. Основні напрями і показники розвитку ЗЕД в 

Україні. Система регулювання ЗЕД в Україні. Митно-тарифне 

регулювання ЗЕД. Загальнодержавні податки у сфері ЗЕД. Нетарифне 

регулювання ЗЕД. Валютне регулювання ЗЕД в Україні. Міжнародні 

розрахунки і банківське обслуговування зовнішньоекономічної 

діяльності. Форми виходу підприємств на зовнішні ринки. 

Ціноутворення у ЗЕД підприємства. Структура і зміст 

зовнішньоекономічних контрактів. Торговельно-посередницька 

діяльність на зовнішньому ринку. Зустрічна торгівля у 

зовнішньоекономічній діяльності. Економічний аналіз ЗЕД 

підприємств. Ризики у ЗЕД та їх страхування. Транспортне 

обслуговування ЗЕД. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 

1. Гребельник О. П. Основи зовнішньоекономічної діяльності : 

підручник / О. П. Гребельник. – 5-те вид., перероб. та допов. ; 

Університет ДФС України. – Ірпінь : 2019. – 410 с. 

2. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: навч. посібник. / 

Ю. Козак, О. Сукач, Д. Бурлаченко. – К.: ЦНЛ, 2020. – 268 с. 

3. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності: підруч. для 

студ. вищ. навч. закл. / Т.М. Мельник, О.В. Дьяченко, О.В. Зубко ; за заг. 

ред. А.А. Мазаракі. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 600 с. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції 

(лекції-візуалізації, лекції-консультації, проблемні лекції), практичні 

заняття (інтерактивні форми проведення занять з використанням 

елементів ділової гри, сторітелінгу, кейсового методу, роботи в малих 

групах, використання програмного забезпечення QD Professional, MD 

Office). 

Методи оцінювання: 

− поточний контроль (тестування, опитування, ситуаційні задачі, 

індивідуальні завдання); 



   
 

   
 

− підсумковий контроль (екзамен). 

Мова навчання та викладання. Українська. 
 
  



   
 

   
 

ФІНАНСИ, ГРОШІ ТА КРЕДИТ 

 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. Серажим Ю. В., 

канд. екон. наук, доц. каф. банківської справи. 

Результати навчання. Формування спеціальних знань і практичних 

навичок з питань організації фінансових відносин та їх 

функціонування на макро- і мікроекономічному рівнях. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Економічна теорія». 

Зміст. Природа грошей та теорії грошей, Грошовий оборот і грошові 

потоки, Грошова система, Валютні відносини та валютні системи, 

Інфляція та грошові реформи, Сутність кредиту та кредитний 

механізм, Кредитна система, Банківська система та система 

спеціалізованих фінансово-кредитних установ, Фінансовий ринок, 

Предмет фінансової науки як пізнання сутності фінансів, Фінансова 

система держави, Державні та місцеві фінанси, Податки та податкова 

система держави, Фінанси суб’єктів господарювання, Фінанси 

домогосподарств та населення, Фінанси страхування, Фінансова 

політика та фінансовий механізм, Міжнародні фінанси. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 

1. Савлук М.І. Гроші та кредит : підручник / [М. І. Савлук, А. М. Мороз, 

І. М. Лазепко та. ін.] ; за наук. ред. М. І. Савлука. – 6-те вид., перероб. 

і доп. – К. : КНЕУ, 2020. – 589 с.  

2. Борисова І.С. Фінанси, гроші та кредит: [Навч. - метод. посіб.] / І.С. 

Борисова, О.П. Зоря. – Полтава: РВВ ПДАА, 2019. – 350 с. 

3. Коваленко Д.І. Гроші та кредит: теорія і практика: навч. посіб. для 

студ. вищ. навч. закл. / Д.І. Коваленко. - вид. 3-тє, доп., перероб. - К.:  

ЦУЛ, 2018. - 352 c. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєднання 

традиційних та нетрадиційних методів викладання з використанням 

інноваційних технологій: 

– лекції (тематичні, проблемні); 

– практичні (традиційні, з моделюванням ситуацій). 

Методи оцінювання: 

– поточний контроль (тестування; усне та письмове опитування); 

– підсумковий контроль (екзамен). 

Мова навчання та викладання. Українська. 
  



   
 

   
 

ДИСЦИПЛІНИ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО 

СПРЯМУВАННЯ 
 

ЛОГІКА 

  

Вивчає теоретичні основи логіки як філософської науки про пізнання та 

правильне мислення; історію виникнення, основні категорій, принципи та 

методи логіки як науки; формально-логічні закони та ознаки правильного 

мислення; структуру та основні форми логічного мислення; методи 

визначення істинності та хибності міркувань; правила та можливі помилки 

під час здійснення логічних операцій над поняттями, судженнями та 

умовиводами; логічну структуру наукового пізнання та логічні основи 

сучасної теорії аргументації та критики.  

   

Основна увага у вивченні дисципліни приділяється методологічному 

значенню законів логіки для теоретико-пізнавальної та практичної 

діяльності юриста, співвідношенню логічних та юридичних законів, 

розумінню логічної структури правовідносин, специфіки застосування 

аналітичного, логічного та критичного мислення в юридичній практиці.  

  

У результаті опанування дисципліни студенти:  

• зможуть здійснювати аналіз юридичних проблем, формувати та 

обґрунтовувати правові позиції щодо їх розв’язання;  

• вміти проводити збір і інтегрований аналіз юридичних фактів;  

• формулювати власні обґрунтовані судження на основі логічного 

аналізу юридичної проблеми;  

• надавати обґрунтований висновок щодо окремих фактичних обставин 

здійснення злочину;  

• вміти здійснювати логічний аналіз юридичних документів, розуміти 

їх правовий характер і значення;  

• оцінювати недоліки і переваги аргументів під час аналізу юридичної 

проблеми.  

  

Пререквізити:* «Філософія права» 

  



   
 

   
 

ОРАТОРСЬКЕ МИСТЕЦТВО 

 

Вивчає ораторське мистецтво як навчальну дисципліну. Теорію мовлення – 

методологічна основа ораторського мистецтва. Красномовство. Основи 

ораторської майстерності. Оратора і аудиторію. Основні правила та вимоги 

підготовки оратора до публічного виступу. Основи техніки мовлення. 

Фігури мовлення в ораторському мистецтві. 

 

Основна увага у вивченні дисципліни полягає у формуванні у студентів 

системного, цілісного уявлення про основні закони ораторського мистецтва 

як науки, спрямованої на розвиток інтелекту, та культури мовлення 

майбутнього фахівця. 

 

У результаті опанування дисципліни студенти: 

 

o вміння застосовувати основні закони ораторського мистецтва в 

практичній діяльності економіста, психолога, фахівця у сфері 

міжнародного бізнесу, банківської справи, фінансового 

посередництва, страхової справи, менеджера та фахівця у сфері 

туризму; 

o вміння правильно вибирати тему промови та якісно її підготувати; 

o на основі спостережень та аналізу бази даних вміння створювати 

o «портрет аудиторії»; 

o вміння правильно вибирати професійно значущий мовленнєвий 

жанр, що відповідає конкретній ситуації та створювати максимально 

ефективну композицію промови; 

o правильно вести розгорнутий монолог, ефективну бесіду з питань 

міжнародних економічних відносин, банківської справи, 

страхування, фінансового посередництва, психології, готельного, 

ресторанного й туристичного менеджменту, а також курортної 

справи, міжнародного готельного і туристичного бізнесу; 

o ефективно вирішувати комунікативні та мовленнєві завдання в 

кожній конкретній ситуації; 

o вміння логічно правильно, змістовно й емоційно виражати думки в 

словах, відповідно до їх змісту, умов комунікації та аудиторії, 

прагнучи при цьому передати свій індивідуальний стиль; 

o володіти полемічним мистецтвом (диспут, полеміка, дискусія), 

вільно використовувати ці знання, вміння та навички для досягнення 

комунікативного успіху у професійній сфері. 

 

Пререквізити: «Філософія» 

  



   
 

   
 

ПЕРЕКЛАД ЮРИДИЧНИХ ТЕКСТІВ 

 

Вивчає специфіку усного (послідовного, синхронного) та письмового 

перекладу юридичних текстів; перекладу юридичних термінів українською 

мовою; теоретичні засади міжмовних, стилістичних, функціональних й 

інших відповідників, одиниці професійного спрямування і кліше, 

абревіатури і скорочення, запозичення, фразеологізми, граматичні 

конструкції, типові для певного виду юридичних текстів; особливості 

машинного перекладу юридичних текстів; ділових листів; текстів 

міжнародних угод; документів фізичних осіб. 

 

Основна увага у вивченні дисципліни приділяється теорії та практиці 

перекладу юридичних текстів; вибору адекватного відповідника в одній 

мові для іншої; лексичним особливостям перекладу юридичних текстів; 

особливостям вживання юридичної лексики у текстах; особливостям 

перекладу скорочень в юридичних текстах; граматичним особливостям 

юридичного перекладу; проблеми помилок в юридичному перекладі; 

лінгвокультурологічним особливостям перекладу юридичних текстів. 

труднощам перекладу юридичних текстів; основним методам оцінювання 

машинного перекладу текстів; основним вимогам до написання ділових 

листів, їх структурі, види ділових листів, особливості їх перекладу; 

лексичним та граматичним особливості перекладу міжнародних угод; 

особливостям перекладу під час юридичних форумів, бізнес зустрічей, 

перемов (послідовний, синхронний переклад); особливостям перекладу 

адрес організацій, назв компаній, посад; абревіатур форм власності, 

довідок; свідоцтва про народження, про шлюб; сертифікатів та дипломів;  

особливостям сертифікованого перекладу (завірення документів). 

 

 У результаті опанування дисципліни студенти:  

 

− зможуть виконувати професійний усний та письмовий переклад з/на 

іноземну мову, зокрема, з фахової тематики міжнародного 

співробітництва та права; 

− зможуть демонструвати фундаментальні знання іноземної мови, 

розуміти основні ідеї складних текстів іноземною мовою, 

використовувати письмову й усну інформацію іноземною мовою при 

виконанні інших задач діяльності, робити детальні повідомлення з 

широкого кола питань, викладати свій погляд на певну проблему; 

− розвинуть уміння вести дипломатичне та ділове листування, працювати 

з міжнародними документами: договорами, актами міжнародних 

торговельно-економічних об’єднань тощо, аналізувати їх характер і 

юридичний статус, складати проєкти й супровідну документацію 

українською й іноземною мовами.; 



   
 

   
 

− будуть здатні застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

− зможуть спілкуватися іноземною мовою; 

− зможуть працювати в міжнародному контексті. 

 

Пререквізити:* знання основних положень з дисципліни «Іноземна мова 

(за професійним спрямуванням)»; основи правничих дисциплін, 

міжнародне, цивільне, комерційне, фінансове право 

  



   
 

   
 

ПСИХОЛОГІЯ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ 

 

Вивчає спілкування як психологічний феномен, види, рівні та способи 

спілкування; стилі спілкування, стратегії і тактики спілкування; вербальні 

та невербальні засоби спілкування; психологічні характеристики ділового 

спілкування: засоби ділового спілкування, відмінність його від 

повсякденного; механізми психологічного впливу в процесі ділового 

спілкування, теорію і техніку аргументації; різновиди комунікативних 

бар’єрів та шляхи їх подолання; правила ефективного слухання; форми 

(корисливі, агресивні, конфліктні) деструктивного спілкування; роль 

конфліктогенів у виникненні конфліктів; особливості різних видів ділового 

спілкування (публічного виступу, ділової бесіди); види переговорів і 

динаміку переговорного процесу, технологію ведення переговорів, 

принципи конструктивної взаємодії з опонентом під час переговорів; види 

дискусій і їх форми організації та технології проведення, особливості 

застосування публічної критики; ділове спілкування керівника з 

підлеглими: етапи управлінського спілкування, прийом відвідувачів, 

проблемні та дисциплінарні бесіди, правила критики та звільнення 

підлеглих, рекомендації щодо проведення ділових зборів та нарад; 

ефективність різних стилів керівництва; передумови, способи 

попередження та розв’язання конфліктів в сфері управління, конфлікти, що 

виникають з вини керівника; алгоритм діяльності керівника з урегулювання 

конфлікту, методи психопрофілактики та психокорекції конфлікту, 

психологічні прийоми у разі силового тиску і шантажу, особливості 

взаємодії менеджера з конфліктною особою. 

 

Основна увага у вивченні дисципліни приділяється найбільш поширеним 

видам ділового спілкування: діловій  бесіді та публічному виступу, 

правилам організації і технологіям ведення переговорного процесу, вмінню 

конструктивно взаємодіяти з опонентом, критикувати і адекватно реагувати 

на критику; управлінському спілкуванню в його різноманітних проявах від 

організації ефективної роботи в колективі (збори, наради, прийом 

відвідувачів) до дисциплінарних і проблемних бесід з підлеглими і їх 

звільнення; ролі і діяльності керівника в попередженні, запобіганні і 

розв’язанні конфліктів в організації, а також взаємодії менеджера з 

конфліктними особами. 

 

У результаті опанування дисципліни студенти: 

 

− будуть знати: характерні особливості ділового спілкування: форми, 

стилі, норми та засоби;  

− зможуть розпізнавати психологічні  впливи та ефективно протидіяти їм; 



   
 

   
 

− будуть вміти використовувати різні тактики і техніки аргументації у 

діловому спілкуванні;  

− здобудуть знання і вміння в інтерпретації невербальної комунікації; 

− зможуть організувати та  провести  дискусію; 

− знатимуть етапи, стратегії і тактики, що використовуються в 

переговорному процесі;  

− зможуть запобігати виникненню конфліктів та конструктивно  їх 

розв'язувати. 

 

Пререквізити: «Психологія бізнесу», «Етика бізнесу» 

  



   
 

   
 

ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ 

 

Лектор, вчене звання, науковий ступінь, посада. Скрипкін О.Г., 

доц., к.психол.н., доц. кафедри психології. 

Результати навчання. Володіти теоретичними знаннями та 

інструментальними, міжособистісними, системними та фаховими 

компетентностями, що дасть змогу усвідомити психологічні 

особливості управлінської діяльності, аналізувати сукупність 

психічних явищ і відносин в організації, що виникають в процесі 

управління та регулювати їх психологічними методами у практичній 

діяльності. 

Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Психологія». 

«Менеджмент». 

Зміст. Теоретико-методологічні основи психології управління. 

Психологічні особливості компонентів і функцій психології 

управління. Методи психології управління. Особистість в психології 

управління. Стиль, як соціально-психологічна проблема управління. 

Психологія ділового управлінського спілкування. Психологічна 

характеристика суб’єкт - об’єктної взаємодії в психології управління. 

Передумови та рушійні сили розвитку керівника. Мотиваційна сфера 

особистості керівника. Психологічна готовність керівника до 

управлінської діяльності. Психологічні основи прийняття 

управлінських рішень. Психологія управління конфліктами. 

Психологічні аспекти кадрової політики. Психологічні особливості 

формування іміджу організації. Здоров’я та професійне довголіття 

керівника.  

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби: 

1. Ходаківський Є.І. Психологія управління: Підручник / 5-те вид. 

перероб. та доп. Х-69 [текст] / Є. І. Ходаківський, Ю. В. Богоявленська, 

Т. П. Грабар. – К.: Центр учбової літератури, 2016. – 492 с. 

2. Карамушка Л.М., Москальов М.В. Психологія підготовки 

майбутніх менеджерів до управління змінами в організації: 

монографія / Л.М. Карамушка, М.В. Москальов. – К. – Львів: Сполом, 

2014. – 216 с. 

3. Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління : посібник / 

Л.Е. Орбан-Лембрик. – К. : Академ. вид., 2013. – 568 с. 

Заплановані навчальні заходи та методи викладання.  

Поєднання традиційних і нетрадиційних методів викладання з 

використанням інноваційних технологій: 



   
 

   
 

– лекції (оглядові, тематичні, проблемні, лекції-конференції, 

лекції-дискусії); 

– практичні заняття (тренінги, презентації, дискусії, робота в 

малих групах, моделювання ситуацій, мозковий штурм, виїзні 

заняття). 

Методи оцінювання. 

– поточний контроль (тестування усне / письмове опитування; 

перевірка підготовленого есе / дайджесту / огляду / звіту / конспекту / 

презентації / задачі / ситуаційні завдання тощо); 

– підсумковий контроль – (екзамен). 

Мова навчання та викладання. Українська. 
  



   
 

   
 

ФІЛОСОФІЯ 

 

Вивчає філософію як універсальний тип знань. Онтологію. Філософське 

розуміння світу. Філософську антропологія. Філософію людини. Філософію 

свідомості. Гносеологію. Філософію пізнання. Діалектику – всезагальну 

теорію розвитку. Філософію суспільства. Філософію економіки. Філософію 

моралі. Філософію релігії. Філософію культури. Філософію цивілізації. 

 

Основна увага у вивченні дисципліни приділяється формуванню 

філософської культури мислення та пізнання навколишнього світу та 

самого себе, навичок застосування філософської методології. 

 

У результаті опанування дисципліни студенти: 

 

− розкриють філософську сутність явищ та процесів природного та 

соціального буття; 

− самостійно користуватимуться набутими філософськими знаннями, 

формулюватимуть, логічно доводитимуть та відстоюватимуть свою 

думку; 

− вільно оперуватимуть різноманітними джерелами філософських знань; 

− застосовуватимуть філософські знання в професійній і громадській 

діяльності. 

− використовуватимуть основні положення, принципи і методи 

філософії та логіки при вирішенні складних соціальних та фахових 

завдань; 

− виявлятимуть логічні та світоглядні аспекти проблемних ситуацій у 

галузі професійної діяльності; 

− аналізуватимуть та вирішуватимуть складні філософсько-етичні 

колізії, дилеми та ідеологічні конфлікти, що супроводжують 

професійну діяльність. 

 

Пререквізити: «Історія України» 

  



   
 

   
 

 

  

ЮРИДИЧНА ЛІНГВІСТИКА 
 

Результати навчання. Застосовування юридичної термінології відповідно 

до вимог української мови, сучасного українського законодавства, 

юридичної техніки; аналіз текстів правової сфери щодо засобів організації 

тексту та дотримання вимог до оформлення композиційних частин; 

виконання лінгвістичного аналізу юридичних текстів; трансформація 

усного мовлення в писемну форму і навпаки; редагування словосполучень, 

речень, текстів відповідно до вимог кодифікаційних норм української мови; 

оволодіння культурою оформлення нормативно-правових актів; 

застосування правил юридично-лінгвістичного тлумачення; аналіз типових 

мовних помилок; дотримання чіткості, точності, послідовності, 

зрозумілості викладу думок у писемному та усному юридичному мовленні; 

структурування виступу та аргументації.  
 

Зміст. Юридична термінологія в системі термінознавства. Семантико-

словотвірні характеристики юридичної термінології. Мова юриспуденції як 

підсистема національної мови. Мова і стиль законодавчих актів. Методика 

комплексного аналізу юридичних текстів. Лінгвістичний аналіз правничих 

текстів. Мовні аспекти законотворчості. Мова судово-процесуальних 

документів. Мова адміністративно-юридичної документації. Мова 

юридичної науки. Мова правової публіцистики.  
Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби.   
1. Артикуца Н. В. Мова права і юридична термінологія. Навчальний 

посібник. К.: Стилос, 2004. 277 с.  

2. Скорофатова А.О. Основи юридичної лінгвістики: навчально-

методичні матеріали до курсу. К., 2020. 640 с.  

3. Мова української юриспруденції. Навчальний посібник / Пивоваров 

В. М., Єрахторіна О. М., Лисенко О. А. та ін. Х. : «Право», 2020. 

330 с.  

Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Поєднання 

традиційних і нетрадиційних методів викладання із використанням 

інноваційних технологій: лекція оглядова, лекції-презентації, проблемні 

лекції, семінарські / практичні заняття із застосуванням імітаційних 

технологій, метод проєктів.  
Методи оцінювання:   
усне і фронтальне опитування, тестування, контрольна робота, перевірка 

самостійної роботи, індивідуальних творчих завдань, презентацій.  
Підсумковий контроль – письмовий екзамен.  
Мова навчання та викладання. Українська.  
 


