
Назва дисципліни Судові та правоохоронні органи 

Викладач  

Сімакова Світлана Іванівна 

кандидат юридичних наук,  

доцент кафедри публічно-правових дисциплін, 

 

Самойлович Артур Андрійович, старший викладач кафедри 

публічно-правових дисциплін 

Курс та семестр,  у якому 

планується  вивчення 

дисципліни 

1 курс, 2 семестр  

Факультети, студентам 

яких пропонується вивчати 

дисципліну 

Факультет права та лінгвістики  

 

Перелік компетентностей та 

відповідних результатів 

навчання, що забезпечує 

дисципліна 

Загальні компетентності: 
ЗК 1. Здатність до абстрактного, логічного та критичного 

мислення, аналізу і синтезу. 

ЗК 4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово. 

ЗК 7. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 8. Здатність бути критичним та самокритичним. 

ЗК 10. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

ЗК 11. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в 

Україні. 

ЗК 13. Зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння 

історії та закономірностей розвитку права, його місця у 

загальній системі знань про природу і суспільство та у 

розвитку суспільства, техніки, технологій. 

ЗК 14. Цінування та повага різноманітності і 

мультикультурності. 

Спеціальні компетентності: 
СК 1. Здатність застосовувати знання з основ судових та 

правоохоронних органів,  знання і розуміння структури 

правничої професії та її ролі у суспільстві. 

СК 2. Знання  і розуміння ретроспективи формування 

правових та  державних інститут 

СК 3. Повага до честі і гідності людини як найвищої 

соціальної цінності, розуміння їх правової природи. 

СК 13. Здатність до критичного та системного аналізу 

правових явищ і застосування набутих знань у професійній 

діяльності. 

 СК 14. Здатність до консультування 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. 

Результати навчання з дисципліни: 
РН 3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних 

джерел. 



РН4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі 

аналізу відомої проблеми. 

РН5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних 

обставин з достатньою обґрунтованістю. 

РН6. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи 

відому проблему. 

РН8.  Використовувати різноманітні інформаційні джерела 

для повного та всебічного  встановлення певних обставин. 

РН10. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами 

як усно так і письмово, правильно вживаючи правничу 

термінологію. 

РН17.Працювати в групі, формуючи власний внесок у 

виконання завдань групи. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 

для вивчення дисципліни 

 

Максимальна кількість 

студентів, які можуть 

одночасно навчатися  

 

Теми аудиторних занять  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мова викладання 

немає 

 

 

25 студентів 

 

 

 

Теми лекцій 
Тема: 1 Предмет, система та основні поняття курсу Судові та правоохоронні органи України 
Тема: 2 Судова влада в Україні 

Тема: 3 Система і структура органів прокуратури. Основні 

напрямки діяльності прокуратури 

Тема: 4 Національна поліція України та інші органи МВС 

України 

Тема: 5 Органи досудового розслідування в Україні 

Тема: 6 Адвокатура України 

Тема: 7 Органи безпеки України 

Тема: 8 Нотаріат в Україні 

   

Теми практичних занять 
Тема: 1 Предмет, система та основні поняття курсу Судові та правоохоронні органи України 
Тема: 2 Судова влада в Україні 

Тема: 3 Система і структура органів прокуратури. Основні 

напрямки діяльності прокуратури 

Тема: 4 Національна поліція України та інші органи МВС 

України 

Тема: 5 Органи досудового розслідування в Україні 

Тема: 6 Адвокатура України 

Тема: 7 Органи безпеки України 

Тема: 8 Нотаріат в Україні 

Українська 

 

  



Назва дисципліни 
Конституційний процес 

 

Викладач 

Бровко Наталія Іванівна  

доктор юридичних наук, доцент, 

доцент  кафедри теоретико-правових та соціально-

гуманітарних дисциплін 

Курс та семестр, у якому 

планується вивчення 

дисципліни 

2 курс, 2 семестр 

Факультети, студентам яких 

пропонується вивчати 

дисципліну 

Факультет права та лінгвістики 

Перелік компетентностей та 

відповідних результатів 

навчання, що забезпечує 

дисципліна 

Загальні компетентності: 
ЗК 1. Здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, 

аналізу і синтезу. 

ЗК 2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 3 Знання і розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК 7 Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК8. Здатність бути критичним та самокритичним. 

ЗК 11 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його 

сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

ЗК 12 Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми 

Спеціальні компетентності: 
СК 8 Знання  і розуміння особливостей реалізації та застосування норм 

матеріального і процесуального права  

СК 11 Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу 

факти 

СК 12  Здатність аналізувати правові проблеми,   формувати та 

обґрунтовувати  правові позиції. 

СК 13 Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і 

застосування набутих знань у професійній діяльності 

СК16 Здатність до логічного, критичного і системного аналізу 

документів, розуміння їх правового характеру і значення 

Результати навчання з дисципліни: 
РН 1. Визначати вагомість та переконливість аргументів в 

процесі оцінки заздалегідь невідомих умов та обставин 

РН 2. Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті 

аналізованої проблеми і демонструвати власне бачення шляхів 

її розв’язання. 

РН 3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних 

джерел 

РН 4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі 

аналізу відомої проблеми. 

РН 5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних 

обставин з достатньою обґрунтованістю 

РН 6. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи 

відому проблему. 

РН 7. Складати та узгоджувати план власного дослідження і 

самостійно збирати  матеріали за визначеними джерелами. 

РН 8. Використовувати різноманітні інформаційні джерела для 

повного та всебічного  встановлення певних обставин 



РН 9. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні  яких 

потрібна допомога і діяти відповідно до 

отриманих  рекомендацій 

РН 11. Володіти базовими навичками риторики 

РН 12 Доносити до респондента  матеріал з певної 

проблематики доступно і зрозуміло 

РН 13. Пояснювати характер певних подій та процесів з 

розумінням професійного та суспільного контексту. 

РН 14. Належно використовувати  статистичну інформацію, 

отриману з першоджерел та вторинних джерел для своєї 

професійної діяльності 

РН 17. Працювати в групі, формуючи власний внесок у 

виконання завдань групи 

РН 18. Виявляти знання і розуміння основних сучасних 

правових доктрин, цінностей та принципів функціонування 

національної правової системи. 

РН 19. Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності 

та змісту основних конституційно-правових інститутів і норм. 

РН 20. Пояснювати природу та зміст основних правових  явищ 

і процесів суспільного життя  

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні для 

вивчення дисципліни  

 

Максимальна кількість 

студентів, які можуть одночасно 

навчатися  

 

 

 

Теми аудиторних занять 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теорія держави і права, Конституційне право України  

  

  

25 

 

  

  

  

  
1. Конституційний процес як галузь права, юридична наука та 

навчальна дисципліна 

2.Організація підготовки та проведення референдумів в 

Україні. 

3.Виборчий процес. 

4.Державотворчий процес в Україні. 

5. Законодавчий процес в Україні 

6.Конституційний процес в Україні 

7. Правотворчий процес 

8. Порядок реалізації деяких конституційних прав і свобод в 

окремих галузях державного і суспільного життя 

9. Конституційна відповідальність 

  

Теми практичних занять 

  

1. Конституційний процес як галузь права, юридична наука та 

навчальна дисципліна 

2.Організація підготовки та проведення референдумів в 

Україні. 

3.Виборчий процес. 

4.Державотворчий процес в Україні. 

5. Законодавчий процес в Україні 

6.Конституційний процес в Україні 

7. Правотворчий процес 



 8. Порядок реалізації деяких конституційних прав і свобод в 

окремих галузях державного і суспільного життя 

9. Конституційна відповідальність 

Мова викладання Українська 

 

  



 

 

Назва дисципліни 

 

 

Міграційне право 

 

Викладач 

Макарчук Віталій Володимирович 

кандидат юридичних наук, 

асистент кафедри теоретико-правових та 

соціально-гуманітарних дисциплін 

Курс та семестр, у 

якому планується 

вивчення 

дисципліни 

 

2 курс, 2 семестр 

Факультети, 

студентам 

яких пропонується 

вивчати дисципліну 

 

Факультет права та лінгвістики 

 

 

 

 

Перелік 

компетентностей та 

відповідних 

результатів 

навчання, що 

забезпечує 

дисципліна 

Загальні компетентності: 

ЗК 1. Здатність до абстрактного, логічного та критичного 

мислення, аналізу і синтезу. 

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК 3. Знання і розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК 7. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 14. Цінування та повага різноманітності і 

мультикультурності. 

Спеціальні компетентності: 

СК 13. Здатність до критичного та системного аналізу 

правових явищ і застосування набутих знань у професійній 

діяльності. 

СК 16. Здатність до логічного, критичного і системного 

аналізу документів, розуміння їх правового характеру і 

значення. 

Результати навчання з дисципліни: 

РН 3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з 

різних джерел. 

РН 4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі 

аналізу відомої проблеми. 

РН 5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних 

обставин з достатньою обґрунтованістю. 

РН 8. Використовувати різноманітні інформаційні джерела 

для повного та всебічного  встановлення певних обставин. 

РН 9. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні  яких 

потрібна допомога і діяти відповідно до отриманих  

рекомендацій. 

РН 18. Виявляти знання і розуміння основних сучасних 

правових доктрин, цінностей та принципів функціонування 

національної правової системи. 



  

РН 19. Демонструвати необхідні знання та розуміння 

сутності та змісту основних правових інститутів і норм 

фундаментальних галузей права. 

РН 20. Пояснювати природу та зміст основних правових  

явищ і процесів. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, 

необхідні для 

вивчення 

дисципліни 

 

Максимальна 

кількість студентів, 

які можуть 

одночасно навчатися 

 

Теми аудиторних 

занять 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мова викладання 

 

Немає 

 

 

 

 

25 студентів 

 

 

 

Теми лекцій 

1. Поняття, предмет і метод міграційного права 

2. Система міграційного права та його джерела 

3. Поняття, класифікація міграції фізичних осіб та мігрантів 

4. Інститут імміграції в міграційному праві України 

5. Інститути еміграції та свободи пересування територією 

України людини і громадянина в міграційному праві 

України 

6. Інститут громадянства в міграційному праві України 

7. Правовий статус іноземців та осіб без громадянства в 

Україні та юридичні підстави його зміни в процесі міграції  

8. Інститут притулку в міграційному праві України 

9. Політичні, юридичні та практичні проблеми повернення 

раніше депортованих народів до України 

 Теми практичних занять 

1. Поняття, предмет і метод міграційного права 

2. Система міграційного права та його джерела 

3. Поняття, класифікація міграції фізичних осіб та мігрантів 

4. Інститут імміграції в міграційному праві України 

5. Інститути еміграції та свободи пересування територією 

України людини і громадянина в міграційному праві 

України 

6. Інститут громадянства в міграційному праві України 

7. Правовий статус іноземців та осіб без громадянства в 

Україні та юридичні підстави його зміни в процесі міграції  

8. Інститут притулку в міграційному праві України 

9. Політичні, юридичні та практичні проблеми повернення 

раніше депортованих народів до України  

Українська 



Назва дисципліни Страхове право 

Викладач  

Мельник Олеся Григорівна 

кандидат юридичних наук, 

старший викладач кафедри теоретико-правових та соціально-

гуманітарих дисциплін 

Курс та семестр,  у якому 

планується  вивчення 

дисципліни 

2 курс, 2 семестр  

Факультети, студентам 

яких пропонується 

вивчати дисципліну 

Факультет права та лінгвістики  

 

Перелік компетентностей 

та відповідних 

результатів навчання, що 

забезпечує дисципліна 

Загальні компетентності: 
ЗК 1. Здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, 

аналізу і синтезу. 

ЗК 2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 3 Знання і розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК 7 Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 

Спеціальні компетентності: 
СК12. Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та 

обґрунтовувати правові позиції 

СК 13. Здатність до критичного та системного аналізу правових 

явищ і застосування набутих знань у професійній діяльності. 

СК15. Здатність до самостійної підготовки проектів актів 

правозастосування 

СК16. Здатність до логічного, критичного і системного аналізу 

документів, розуміння їх правового характеру і значення 

Результати навчання з дисципліни: 
РН 4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу 

відомої проблеми. 

РН 5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин 

з достатньою обґрунтованістю. 

РН 8. Використовувати різноманітні інформаційні джерела для 

повного та всебічного  встановлення певних обставин.  

РН 9. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні  яких 

потрібна допомога і діяти відповідно до отриманих  рекомендацій.  

РН 13. Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням 

професійного та суспільного контексту. 

РН 17. Працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання 

завдань групи. 

РН 20. Пояснювати природу та зміст основних правових  явищ і 

процесів суспільного життя 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 

для вивчення дисципліни 

 

Максимальна кількість 

студентів, які можуть 

одночасно навчатися  

 

Теми аудиторних занять  

 

 

Немає 

 

 

25 студентів 

 

 

Теми лекцій 

Тема 1. Страхове право України: поняття, завдання і принципи. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мова викладання 

Тема 2. Суб’єкти та об’єкти страхування.  

Тема 3.Страхові ризики. 

Тема 4. Державне регулювання страхової діяльності. 

Тема 5. Договір страхування. Правова відповідальність 

сторін за порушення норм страхового законодавства. 

Тема 6. Страхові організації. Порядок створення, 

реорганізації і ліквідації страховика. 

Тема 7. Класифікація страхування. Перестрахування і 

співстрахування.  

Тема 8. Добровільне та обов’язкове страхування. 

Тема 9. Особисте страхування.  

Тема 10. Майнове страхування. 

Тема 11.Страхування відповідальності. 

 

Теми практичних занять 

Тема 1. Страхове право України: поняття, завдання і принципи. 

Тема 2. Суб’єкти та об’єкти страхування 

Тема 3. Поняття та економічна суть страхових ризиків. 

Страховий випадок 

Тема 4. Державне регулювання страхової діяльності. 

Ліцензування страхової діяльності. 

Тема 4. Договір страхування. Правова відповідальність сторін 

за порушення норм страхового законодавства.  

Тема  5. Страхові організації. Порядок створення, реорганізації і 

ліквідації страховика. 

Тема 6. Класифікація страхування. Перестрахування і 

Співстрахування. 

Тема 7.  Нормативно-правове регулювання 

добровільного та обов’язкового страхування в Україні 

та країнах ЄС: порівняльна характеристика. 

Тема 8.  Майнове страхування в Україні та країнах ЄС.  

Тема 9.  Особливості страхування відповідальності в Україні та 

за кордоном: порівняльний аналіз. 

Тема 10. Захист права на страхові виплати: судова практика. 

 

 

Українська, англійська 

 

  



Назва дисципліни Медичне право  

Викладач  

Настіна Ольга Іванівна 

кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри цивільно-правових дисциплін 

Курс та семестр,  у якому 

планується  вивчення 

дисципліни 

3 курс, 1 семестр  

Факультети, студентам 

яких пропонується вивчати 

дисципліну 

Факультет права та лінгвістики  

 

Перелік компетентностей та 

відповідних результатів 

навчання, що забезпечує 

дисципліна 

 ЗК 1. Здатність до абстрактного, логічного та критичного 

мислення, аналізу і синтезу. 

ЗК 2  Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК 3  Знання і розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК 7 Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК8 Здатність бути критичним та самокритичним 

ЗК 11Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод людини  і громадянина в 

Україні.   

ЗК 12 Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні 

проблеми. 

СК 8 Знання  і розуміння особливостей реалізації та 

застосування норм матеріального і процесуального права. 

СК 11  Здатність визначати належні та прийнятні для 

юридичного аналізу факти. 

СК 12 Здатність аналізувати правові проблеми,   формувати 

та обґрунтовувати  правові позиції. 

СК 13 Здатність до критичного та системного аналізу 

правових явищ і застосування набутих знань у професійній 

діяльності 
СК16 Здатність до логічного, критичного і системного аналізу 

документів, розуміння їх правового характеру і значення 

РН 2. Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті 

аналізованої проблеми і демонструвати власне бачення 

шляхів її розв’язання. 

РН 3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних 

джерел. 

РН 4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі 

аналізу відомої проблеми. 

РН 5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних 

обставин з достатньою обґрунтованістю. 

РН7.  Складати та узгоджувати план власного дослідження і 

самостійно збирати  матеріали за визначеними джерелами. 

РН8.  Використовувати різноманітні інформаційні джерела 

для повного та всебічного  встановлення певних обставин. 

РН9. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні  яких 

потрібна допомога і діяти відповідно до отриманих  

рекомендацій. 

РН13 Пояснювати характер певних подій та процесів з 

розумінням професійного та суспільного контексту 

РН17.Працювати в групі, формуючи власний внесок у 



виконання завдань групи. 

РН18. Виявляти знання і розуміння основних сучасних 

правових доктрин, цінностей та принципів функціонування 

національної правової системи. 

РН19. Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності 

та змісту основних правових інститутів і норм 

фундаментальних галузей права. 

РН20. Пояснювати природу та зміст основних правових  явищ 

і процесів 

РН21. Застосовувати набуті знання у різних правових 

ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти і 

формувати обґрунтовані правові висновки. 

РН22.  Готувати проекти необхідних актів застосування права 

відповідно до правового висновку зробленого у різних 

правових ситуаціях. 

РН 23.  Надавати консультації щодо можливих способів 

захисту прав та інтересів клієнтів у різних правових 

ситуаціях. 

 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 

для вивчення дисципліни 

 

Максимальна кількість 

студентів, які можуть 

одночасно навчатися  

 

Теми аудиторних занять  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мова викладання 

 

Немає 

 

 

25 студентів 

 

 

Теми лекцій 

Тема 1: Медичне право в системі соціального регулювання 

медичної діяльності  

Тема 2: Правова регламентація медичної діяльності в Україні  

Тема 3:  Права людини у сфері охорони здоров’я    

Тема 4: Правова регулювання медичної таємниці     

Тема 5: Правові основи організації системи охорони здоров’я   

Тема 6: Захист прав у сфері охорони здоров’я     

 

Теми практичних занять 

Тема 1. Правове забезпечення функціонування 

 ринку земель  

Тема 1: Правові засади одержання мендичної допомоги  

Тема 2: Правове регулювання надання медичної допомоги  

Тема 3:  Правове регулювання надання психіатричної 

допомоги  

Тема 4: Правове регулювання надання паліатичної допомоги  

Тема 5: Правова регламентація проведення медичних 

експертиз     

Тема 7: Правове забезпечення трансплантації органів    

Тема 8: Юридична відповідальність у сфері охорони 

здоров’я   

 

Українська, англійська 

 

 

 



Назва дисципліни Корпоративне право 

Викладач  

Мельник Вікторія Олександрівна 

кандидат юридичних наук, 

асистент кафедри цивільно-правових дисциплін 

Курс та семестр,  у якому 

планується  вивчення 

дисципліни 

3 курс, 1 семестр  

Факультети, студентам 

яких пропонується вивчати 

дисципліну 

Факультет права та лінгвістики  

 

Перелік компетентностей та 

відповідних результатів 

навчання, що забезпечує 

дисципліна 

Загальні компетентності: 
ЗК 1. Здатність до абстрактного, логічного та критичного 

мислення, аналізу і синтезу. 

ЗК 2  Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК 3  Знання і розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК 6 Навички використання  інформаційних  і 

комунікаційних технологій. 

ЗК 7 Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 9 Здатність працювати в команді. 

ЗК 10 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  

ЗК 11Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод людини  і громадянина в 

Україні.   

Спеціальні компетентності: 
СК 3  Повага до честі і гідності людини як найвищої 

соціальної цінності, розуміння їх правової природи. 

СК 4 Знання і розуміння міжнародних стандартів прав 

людини, положень Конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод, а також практики Європейського 

суду з прав людини. 

СК 14  Здатність до консультування 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. 

Результати навчання з дисципліни: 
РН 2. Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті 

аналізованої проблеми і демонструвати власне бачення 

шляхів її розв’язання. 

РН 3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних 

джерел. 

РН 4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі 

аналізу відомої проблеми. 

РН 5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних 

обставин з достатньою обґрунтованістю. 

РН7.  Складати та узгоджувати план власного дослідження і 

самостійно збирати  матеріали за визначеними джерелами. 

РН8.  Використовувати різноманітні інформаційні джерела 

для повного та всебічного  встановлення певних обставин. 



РН9. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні  яких 

потрібна допомога і діяти відповідно до отриманих  

рекомендацій. 

РН13 Пояснювати характер певних подій та процесів з 

розумінням професійного та суспільного контексту. 

РН17.Працювати в групі, формуючи власний внесок у 

виконання завдань групи. 

РН18. Виявляти знання і розуміння основних сучасних 

правових доктрин, цінностей та принципів функціонування 

національної правової системи. 

РН19. Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності 

та змісту основних правових інститутів і норм 

фундаментальних галузей права. 

РН20. Пояснювати природу та зміст основних правових  явищ 

і процесів 

 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 

для вивчення дисципліни 

 

Максимальна кількість 

студентів, які можуть 

одночасно навчатися  

 

Теми аудиторних занять  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мова викладання 

 

Немає 

 

 

25 студентів 

 

 

Теми лекцій 

Тема 1: Поняття, предмет та методи корпоративного права 

Тема 2: Корпоративні утворення 

Тема 3:  Корпоративні права громадян 

Тема 4: Управління корпоративною організацією  

Тема 5: Державно-правове регулювання корпоративних 

відносин 

Тема 6: Договірна робота в корпоративній організації 

Тема 7: Претензійно-позовна робота в корпоративній 

організації  

Теми практичних занять 

Тема 1: Поняття, предмет та методи корпоративного права 

Тема 2: Джерела корпоративного права 

Тема 3:  Корпоративні права громадян 

Тема 4: Управління корпоративною організацією  

Тема 5: Державно-правове регулювання корпоративних 

відносин 

Тема 6: Договірна робота в корпоративній організації 

Тема 7: Відповідальність за порушення норм 

корпоративного права  

 

Українська, англійська 

  



Назва дисципліни Інвестиційне право 

Викладач  

Мельник Вікторія Олександрівна 

кандидат юридичних наук, 

асистент кафедри цивільно-правових дисциплін 

Курс та семестр,  у якому 

планується  вивчення 

дисципліни 

3 курс, 1 семестр  

Факультети, студентам 

яких пропонується вивчати 

дисципліну 

Факультет права та лінгвістики  

 

Перелік компетентностей та 

відповідних результатів 

навчання, що забезпечує 

дисципліна 

Загальні компетентності: 
ЗК 1. Здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, 

аналізу і синтезу. 

ЗК 2  Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК 3  Знання і розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК 6 Навички використання  інформаційних  і комунікаційних 

технологій. 

ЗК 7 Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 9 Здатність працювати в команді. 

Спеціальні компетентності: 
СК 7 Здатність застосовувати знання засад, принципів і доктрин 

національного права, а також змісту правових інститутів таких  

галузей права, як: конституційне право, адміністративне право і 

адміністративне процесуальне право, цивільне і цивільне 

процесуальне право, кримінальне і кримінальне процесуальне право. 

СК 8 Знання  і розуміння особливостей реалізації та застосування 

норм матеріального і процесуального права. 

СК 13 Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ 

і застосування набутих знань у професійній діяльності. 
СК 16 Здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів, 

розуміння їх правового характеру і значення 

Результати навчання з дисципліни: 
РН 2. Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті 

аналізованої проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її 

розв’язання. 

РН 3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних 

джерел. 

РН 4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу 

відомої проблеми. 

РН 5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин 

з достатньою обґрунтованістю. 

РН7.  Складати та узгоджувати план власного дослідження і 

самостійно збирати  матеріали за визначеними джерелами. 

РН8.  Використовувати різноманітні інформаційні джерела для 

повного та всебічного  встановлення певних обставин. 

РН9. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні  яких потрібна 

допомога і діяти відповідно до отриманих  рекомендацій. 

РН13 Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням 

професійного та суспільного контексту. 

РН17.Працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання 

завдань групи. 

РН18. Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових 



доктрин, цінностей та принципів функціонування національної 

правової системи. 

РН19. Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та 

змісту основних правових інститутів і норм фундаментальних 

галузей права. 

РН20. Пояснювати природу та зміст основних правових  явищ і 

процесів 

 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 

для вивчення дисципліни 

 

Максимальна кількість 

студентів, які можуть 

одночасно навчатися  

 

Теми аудиторних занять  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мова викладання 

 

Немає 

 

 

25 студентів 

 

 

Теми лекцій 

Тема 1: Поняття інвестицій та правове регулювання інвестиційної 

діяльності 

Тема 2: Інвестиційна діяльність та інвестиційні відносини 

Тема 3:  Державне регулювання інвестиційної діяльності 

Тема 4: Гарантії прав суб'єктів інвестиційної діяльності та захист 

інвестицій 

Тема 5: Договірна форма інвестування             

Тема 6: Корпоративна форма інвестування 

Тема 7: Особливості правового регулювання інвестування  за межі 

України 

 

Теми практичних занять 

Тема 1. Поняття інвестицій та правове регулювання інвестиційної 

діяльності  

Тема 2. Інвестиційна діяльність та інвестиційні відносини  

Тема 3. Державне регулювання інвестиційної діяльності  

Тема 4. Корпоративна форма інвестування  

Тема 5. Особливості правового регулювання інвестування  за межі 

України  

Тема 6. Правове регулювання іноземного інвестування  

Тема 7. Державне регулювання інвестиційної діяльності 

 

Українська, англійська 

 



Назва дисципліни Конфліктологія 

Викладач  

Сімакова Світлана Іванівна  

кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри публічно-правових дисциплін 

Курс та семестр,  у 

якому планується  

вивчення 

дисципліни 

3 курс, 2 семестр  

Факультети, 

студентам яких 

пропонується 

вивчати 

дисципліну 

Факультет права та лінгвістики  

 

Перелік 

компетентностей 

та відповідних 

результатів 

навчання, що 

забезпечує 

дисципліна 

Загальні компетентності: 
ЗК 1. Здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, аналізу і 

синтезу. 

ЗК 2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 3 Знання і розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК 7 Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 

Спеціальні компетентності: 
СК 13 Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і 

застосування набутих знань у професійній діяльності. 

Результати навчання з дисципліни: 
РН 2. Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої 

проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання. 

РН 3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел. 

РН 4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої 

проблеми. 

РН 8. Використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та 

всебічного  встановлення певних обставин. 

РН 13. Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням 

професійного та суспільного контексту. 

РН 17. Працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань 

групи. 

РН 18. Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, 

цінностей та принципів функціонування національної правової системи. 

РН 20. Пояснювати природу та зміст основних правових  явищ і процесів 

суспільного життя. 

 

Опис дисципліни 

Попередні умови, 

необхідні для 

вивчення 

дисципліни 

 

 

Максимальна 

кількість 

студентів, які 

Передумовою до вивчення навчальної дисципліни «Конфліктоглогія» є 

оволодіння фаховими компетентностями, що формуються під час вивчення 

дисциплін «Філософія»,  «Логіка». 

 

 

 

25 студентів 

 

 

 



 

 

  

можуть одночасно 

навчатися  

 

Теми аудиторних 

занять  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мова викладання 

 

 

 

Теми лекцій 

 

Тема : 1 Поняття  Конфліктології, мета, завдання, функції 

Тема : 2. Поняттяч,сутність і структура конфлікту 

Тема : 3 Основні типи і види конфліктів 

Тема : 4 Передумови виникнення та стадії розвитку конфлікту 

Тема : 5 Змістовий та структурно-функціональний аналіз конфлікту 

Тема : 6  Стратегії, тактики та стилі поведінки учасників конфлікту 

Тема :   Психологічні методики подолання негативних емоцій у конфліктів  

Тема : 8 Сутність, правила та способи розв’язання і врегулювання конфліктів  

Тема : 9  Сутність профілактики та передумови успішності запобігання 

конфліктам  

 

Теми практичних занять 

Тема : 1 Конфліктологія: наука і мистецтво 

Тема : 2. Сутність і структура конфлікту 

Тема : 3 Основні типи і види конфліктів 

Тема : 4 Передумови виникнення та стадії розвитку конфлікту 

Тема : 5 Змістовий та структурно-функціональний аналіз конфлікту 

Тема : 6  Стратегії, тактики та стилі поведінки учасників конфлікту 

Тема :   Психологічні методики подолання негативних емоцій у конфліктів  

Тема : 8 Сутність, правила та способи розв’язання і врегулювання конфліктів 

Тема : 9  Сутність профілактики та передумови успішності запобігання 

конфліктам  

 

Українська 



Назва дисципліни Історія політичних і правових вчень 

 

Викладач 

Росавицький Олександр Олексійович, 

старший викладач кафедри теоретико-правових та 

соціально-гуманітарних дисциплін 

Курс та семестр, у 

якому планується 

вивчення 

дисципліни 

 

3 курс, 2 семестр 

Факультети, 

студентам 

яких пропонується 

вивчати дисципліну 

 

Факультет права та лінгвістики 

 

 

 

 

Перелік 

компетентностей та 

відповідних 

результатів 

навчання, що 

забезпечує 

дисципліна 

Загальні компетентності: 

ЗК 1. Здатність до абстрактного, логічного та критичного 

мислення, аналізу і синтезу. 

ЗК 13. Зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства на основі 

розуміння історії та закономірностей розвитку права, його 

місця у загальній системі знань про природу і суспільство 

та у розвитку суспільства, техніки, технологій. 

Спеціальні компетентності: 

СК 2.  Знання  і розуміння ретроспективи формування 

правових та  державних інститутів. 

СК 3.  Повага до честі і гідності людини як найвищої 

соціальної цінності, розуміння їх правової природи. 

Результати навчання з дисципліни: 

РН 2. Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті 

аналізованої проблеми і демонструвати власне бачення 

шляхів її розв’язання. 

РН 3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з 

різних джерел. 

РН 13. Пояснювати характер певних подій та процесів з 

розумінням професійного та суспільного контексту. 

РН 18. Виявляти знання і розуміння основних сучасних 

правових доктрин, цінностей та принципів 

функціонування національної правової системи. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, 

необхідні для 

вивчення 

дисципліни 

 

Максимальна 

кількість студентів, 

які можуть 

одночасно навчатися 

 

Немає 

 

 

 

 

25 студентів 

 

 



Теми аудиторних 

занять 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мова викладання 

Теми лекцій 

10. Політико-правові вчення Давнього Сходу 

11. Політико-правові вчення Античної Греції 

12. Політико-правові вчення Античного Риму 

13. Політико-правові вчення християнства 

14. Політико-правові вчення епохи Середньовіччя 

15. Політико-правові вчення в Голландії 

16. Політико-правові вчення в Англії 

17. Політико-правові вчення у Франції 

18. Політико-правові вчення в Італії 

19. Політико-правові вчення в США 

20. Політико-правові вчення в Німеччині 

21. Історична школа права 

22. Політико-правові вчення в Росії 

 

Теми практичних занять 

10. Політико-правові вчення Давнього Сходу 

11. Політико-правові вчення Античної Греції 

12. Політико-правові вчення Античного Риму 

13. Політико-правові вчення християнства 

14. Політико-правові вчення епохи Середньовіччя 

15. Політико-правові вчення в Голландії 

16. Політико-правові вчення в Англії 

17. Політико-правові вчення у Франції 

18. Політико-правові вчення в Італії 

19. Політико-правові вчення в США 

20. Політико-правові вчення в Німеччині 

21. Історична школа права 

22. Політико-правові вчення в Росії 

 

Українська 
  



Назва дисципліни Адвокатура в Україні  

Викладач  

Обіюх Наталія Михайлівна, 

кандидат юридичних наук, 

асистент кафедри цивільно-правових дисциплін 

Курс та семестр,  у якому 

планується  вивчення 

дисципліни 

3 курс, 2 семестр  

Факультети, студентам 

яких пропонується вивчати 

дисципліну 

Факультет права та лінгвістики  

 

Перелік компетентностей та 

відповідних результатів 

навчання, що забезпечує 

дисципліна 

Загальні компетентності  

ЗК 1. Здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, 

аналізу і синтезу. 

ЗК 2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 3 Знання і розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК 4 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово. 

ЗК 7 Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК8. Здатність бути критичним та самокритичним. 

ЗК9 Здатність працювати в команді. 

ЗК 10 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

ЗК 11Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і 

свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗК 12 Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні 

проблеми.  

 

Спеціальні компетентності  

СК 3 Повага до честі і гідності людини як найвищої соціальної 

цінності, розуміння їх правової природи. 

СК4 Знання і розуміння міжнародних стандартів прав людини, 

положень Конвенції про захист прав людини та основоположних 

свобод, а також практики Європейського суду з прав людини.  

СК 7 Здатність застосовувати знання засад, принципів і доктрин 

національного права, а також змісту правових інститутів таких 

галузей права, як: конституційне право, адміністративне право і 

адміністративне процесуальне право, цивільне і цивільне 

процесуальне право, кримінальне і кримінальне процесуальне 

право. 

СК 8 Знання і розуміння особливостей реалізації та застосування 

норм матеріального і процесуального права.  

СК 11 Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного 

аналізу факти. 

СК 12 Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та 

обґрунтовувати правові позиції. 

СК 13 Здатність до критичного та системного аналізу правових 

явищ і застосування набутих знань у професійній діяльності.  

СК 15 Здатність до самостійної підготовки проектів актів 

правозастосування. 

СК16 Здатність до логічного, критичного і системного аналізу 

документів, розуміння їх правового характеру і значення. 

 



Результати навчання  

РН 2. Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті 

аналізованої проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її 

розв’язання. 

РН 3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних 

джерел. 

РН 4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу 

відомої проблеми. 

РН 5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних 

обставин з достатньою обґрунтованістю. 

РН 7. Складати та узгоджувати план власного дослідження і 

самостійно збирати матеріали за визначеними джерелами. 

РН 8. Використовувати різноманітні інформаційні джерела для 

повного та всебічного встановлення певних обставин. 

РН 9. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких 

потрібна допомога і діяти відповідно до отриманих рекомендацій. 

РН 13. Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням 

професійного та суспільного контексту. 

РН 17. Працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання 

завдань групи. 

РН 18. Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових 

доктрин, цінностей та принципів функціонування національної 

правової системи. 

РН 19. Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та 

змісту основних правових інститутів і норм фундаментальних 

галузей права. 

РН 20. Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і 

процесів. 

 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 

для вивчення дисципліни 

 

Максимальна кількість 

студентів, які можуть 

одночасно навчатися  

 

Теми аудиторних занять  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Судові та правоохоронні органи 

Основи діяльності юридичних клінік 

 

25 студентів 

 

 

 

Теми лекцій  

Тема 1. Історичний розвиток адвокатури в Україні та у світі. 

Тема 2. Поняття, зміст та функції адвокатури в Україні. 

Тема 3. Право на заняття адвокатською діяльністю. 

Тема 4. Організаційно-правові форми адвокатури. 

Тема 5. Види адвокатської діяльності. 

Тема 6. Адвокатське самоврядування. 

Тема 7. Правовий статус адвоката. 

Тема 8. Етико-правові засади діяльності адвоката. 

Тема 9. Принципи та гарантії адвокатської діяльності. 

Тема 10. Документи в діяльності адвоката. 

Тема 11. Договір про надання правової допомоги. 

Тема 12. Дисциплінарна відповідальність адвоката. 

Тема 13. Участь адвоката в цивільному процесі. 

Тема 14. Правові засади захисту у кримінальному судочинстві. 

Тема 15. Участь адвоката у кримінальному процесі на різних 

стадіях провадження. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мова викладання 

Тема 16. Участь адвоката в адміністративному процесі. 

 

Теми практичних занять 

Тема 1. Зародження адвокатської професії у зарубіжних країнах та 

в Україні. 

Тема 2. Адвокатура як інститут громадянського суспільства. 

Принципи адвокатури. 

Тема 3. Поняття та види правової допомоги. 

Тема 4. Право на зайняття адвокатською діяльністю. 

Тема 5. Правові гарантії адвокатської діяльності. 

Тема 6. Дисциплінарна відповідальність адвоката. 

Тема 7. Правова характеристика організаційних форм діяльності 

адвокатури. Види адвокатської діяльності. 

Тема 8. Правовий статус адвоката. 

Тема 9. Поняття та зміст договору про надання правової допомоги. 

Тема 10. Органи адвокатського самоврядування та їх основні 

функції 

Тема 11. Етичні норми відносин адвоката з клієнтами. Керівні 

положення про роль адвокатів. 

Тема 12. Представництво у цивільному процесі. 

Тема 13. Основні повноваження адвоката як представника.  

Тема 14. Конституційні гарантії забезпечення права на захисника. 

Завдання захисту у кримінальному процесі 

Тема 15. Права та обв’язки захисника відповідно до КПК України. 

Участь захисника у збиранні доказів. 

Тема 16. Правові засади участі адвоката в адміністративному 

провадженні 

 

Українська, англійська 

 

 

 

  



Назва дисципліни Нотаріат України 

Викладач  

Єфремова Ірина Іванівна 

кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри цивільно-правових дисциплін 

Курс та семестр,  у якому 

планується  вивчення 

дисципліни 

3 курс, 2 семестр  

Факультети, студентам 

яких пропонується вивчати 

дисципліну 

Факультет права та лінгвістики  

 

Перелік компетентностей та 

відповідних результатів 

навчання, що забезпечує 

дисципліна 

Загальні компетентності: 
ЗК 1. Здатність до абстрактного, логічного та критичного 

мислення, аналізу і синтезу. 

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 3. Знання і розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК 4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово 

ЗК 7. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 8. Здатність бути критичним та самокритичним. 

ЗК 9. Здатність працювати в команді. 

ЗК 10. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

ЗК 11. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства 

права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗК 12. Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні 

проблеми 

Спеціальні компетентності: 
СК 3. Повага до честі і гідності людини як найвищої соціальної 

цінності, розуміння їх правової природи. 

СК 4. Знання і розуміння міжнародних стандартів прав людини, 

положень Конвенції про захист прав людини та основоположних 

свобод, а також практики Європейського суду з прав людини. 

СК 7. Здатність застосовувати знання засад, принципів і доктрин 

національного права, а також змісту правових інститутів таких 

галузей права, як: конституційне право, адміністративне право і 

адміністративне процесуальне право, цивільне і цивільне 

процесуальне право, кримінальне 

і кримінальне процесуальне право. 

СК 8. Знання і розуміння особливостей реалізації та застосування 

норм матеріального і процесуального права. 

СК 11. Здатність визначати належні та прийнятні для 

юридичного аналізу 

факти. 

СК 12. Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та 

обґрунтовувати правові позиції. 

СК 13. Здатність до критичного та системного аналізу правових 

явищ і застосування набутих знань у професійній діяльності. 

СК 15. Здатність до самостійної підготовки проектів актів 

правозастосування. 

СК 16. Здатність до логічного, критичного і системного аналізу 

документів, розуміння їх правового характеру і значення 



Результати навчання з дисципліни: 
РН 2. Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті 

аналізованої проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її 

розв’язання. 

РН 3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних 

джерел. 

РН 4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі 

аналізу відомої проблеми. 

РН 5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних 

обставин з достатньою обґрунтованістю 

РН 7. Складати та узгоджувати план власного дослідження і 

самостійно збирати матеріали за визначеними джерелами. 

РН 8. Використовувати різноманітні інформаційні джерела для 

повного та всебічного встановлення певних обставин. 

РН 9. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких 

потрібна допомога і діяти відповідно до отриманих 

рекомендацій. 

РН 13. Пояснювати характер певних подій та процесів з 

розумінням професійного та суспільного контексту. 

РН 17. Працювати в групі, формуючи власний внесок у 

виконання завдань групи. 

РН 18. Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових 

доктрин, цінностей та принципів функціонування національної 

правової системи. 

РН 19. Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та 

змісту основних правових інститутів і норм фундаментальних 

галузей права. 

РН 20. Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і 

процесів 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 

для вивчення дисципліни 

 

Максимальна кількість 

студентів, які можуть 

одночасно навчатися  

 

Теми аудиторних занять  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисципліни «Конституційне право», «Цивільне право», 

«Кримінальне право». 

 

25 студентів 

 

 

Теми лекцій 

Тема 1. Організація нотаріату в Україні. Правовий статус 

нотаріуса 

Тема 2. Державна та приватна нотаріальна діяльність. 

Тема 3. Компетенція нотаріальних органів щодо вчинення 

нотаріальних дій. 

Тема 4. Особливості посвідчення заповітів і доручень, 

прирівняних до нотаріального посвідчення 

Тема 5. Порядок вчинення нотаріальних дій 

Тема 6. Посвідчення безспірних фактів та безспірних прав 

Тема 7. Охоронні нотаріальні дії 

Тема 8. Нотаріальні дії, спрямовані на надання документам 

виконавчої сили. 

Тема 9. Застосування законодавства іноземних держав. 

Міжнародні договори 

 

Теми практичних занять 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мова викладання 

Тема 1. Поняття нотаріату та завдання нотаріальної діяльності. 

Тема 2. Структура нотаріату, організаційні форми нотаріальної 

діяльності. 

Тема 3. Предметна і територіальна компетенція . Компетенція 

приватних нотаріусів щодо вчинення нотаріальних дій, її 

нормативно-правове визначення. Компетенція посадових осіб 

виконавчих комітетів сільських, 

селищних рад і консульських установ щодо вчинення 

нотаріальних. 

Тема 4. Організація роботи державної нотаріальної контори. 

Приватна нотаріальна діяльність. 

Тема 5. Місце, строки вчинення нотаріальних дій; порядок і 

підстави призупинення вчинення таких дій. 

Тема 6. Відмова у вчиненні нотаріальних дій. Оскарження 

нотаріальних дій або відмови в їх вчиненні. 

Тема 7. Посвідчення безспірних фактів. Нотаріальні дії, які за 

своїми особливостями і метою вчинення входять до цієї групи. 

Тема 8. Свідоцтво про право на спадщину. Підстави для 

спадкування. Місце і час відкриття спадщини. Юридичні факти, 

що створюють право на видачу свідоцтв про право на спадщину. 

Порядок і строки видачі свідоцтв про право на спадщину. 

Тема 9. Нотаріальне оформлення документів, призначених для 

дії за кордоном. Прийняття нотаріусами документів, складених 

за кордоном. Актуальні проблеми щодо подальшого 

удосконалення діяльності нотаріату в Україні. 

 

Українська, англійська (окремі теми) 

 

  



Назва дисципліни Складання процесуальних документів 

Викладач  

Єфремова Ірина Іванівна 

кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри цивільно-правових дисциплін 

Курс та семестр,  у якому 

планується  вивчення 

дисципліни 

3 курс, 2 семестр  

Факультети, студентам 

яких пропонується вивчати 

дисципліну 

Факультет права та лінгвістики  

 

Перелік компетентностей та 

відповідних результатів 

навчання, що забезпечує 

дисципліна 

Загальні компетентності: 
ЗК 1. Здатність до абстрактного, логічного та критичного 

мислення, аналізу і синтезу. 

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 3. Знання і розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК 4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово 

ЗК 7. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 8. Здатність бути критичним та самокритичним. 

ЗК 9. Здатність працювати в команді. 

ЗК 10. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

ЗК 11. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в 

Україні. 

ЗК 12. Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні 

проблеми 

Спеціальні компетентності: 
СК 3. Повага до честі і гідності людини як найвищої 

соціальної цінності, розуміння їх правової природи. 

СК 4. Знання і розуміння міжнародних стандартів прав 

людини, положень Конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод, а також практики Європейського 

суду з прав людини. 

СК 7. Здатність застосовувати знання засад, принципів і 

доктрин національного права, а також змісту правових 

інститутів таких галузей права, як: конституційне право, 

адміністративне право і адміністративне процесуальне право, 

цивільне і цивільне процесуальне право, кримінальне 

і кримінальне процесуальне право. 

СК 8. Знання і розуміння особливостей реалізації та 

застосування норм матеріального і процесуального права. 

СК 11. Здатність визначати належні та прийнятні для 

юридичного аналізу 

факти. 

СК 12. Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та 

обґрунтовувати правові позиції. 

СК 13. Здатність до критичного та системного аналізу 

правових явищ і застосування набутих знань у професійній 

діяльності. 



СК 15. Здатність до самостійної підготовки проектів актів 

правозастосування. 

СК 16. Здатність до логічного, критичного і системного 

аналізу документів, розуміння їх правового характеру і 

значення 

Результати навчання з дисципліни: 
РН 2. Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті 

аналізованої проблеми і демонструвати власне бачення 

шляхів її розв’язання. 

РН 3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних 

джерел. 

РН 4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі 

аналізу відомої проблеми. 

РН 5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних 

обставин з достатньою обґрунтованістю 

РН 7. Складати та узгоджувати план власного дослідження і 

самостійно збирати матеріали за визначеними джерелами. 

РН 8. Використовувати різноманітні інформаційні джерела 

для повного та всебічного встановлення певних обставин. 

РН 9. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких 

потрібна допомога і діяти відповідно до отриманих 

рекомендацій. 

РН 13. Пояснювати характер певних подій та процесів з 

розумінням професійного та суспільного контексту. 

РН 17. Працювати в групі, формуючи власний внесок у 

виконання завдань групи. 

РН 18. Виявляти знання і розуміння основних сучасних 

правових доктрин, цінностей та принципів функціонування 

національної правової системи. 

РН 19. Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності 

та змісту основних правових інститутів і норм 

фундаментальних галузей права. 

РН 20. Пояснювати природу та зміст основних правових явищ 

і процесів 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 

для вивчення дисципліни 

 

Максимальна кількість 

студентів, які можуть 

одночасно навчатися  

 

Теми аудиторних занять  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисципліни: «Цивільне прав», «Цивільний процес», 

«Адміністративне право», «Адміністративний процес», 

«Кримінальне право». 

 

25 студентів 

 

 

Теми лекцій 

Тема 1. Правова регламентація роботи з юридичними 

документами. 

Тема 2. Юридична техніка складання процесуальних актів 

цивільного судочинства. 

Тема 3. Юридична техніка складання процесуальних актів 

адміністративного судочинства 

Тема 4. Юридична техніка створення господарсько-

процесуальних документів. 

Тема 5. Юридична техніка створення процесуальних актів 

кримінального судочинства. 

Тема 6. Юридична техніка складання процесуальних актів 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мова викладання 

конституційного судочинства. 

Тема 7. Юридична техніка створення звернення до 

Європейського суду з прав людини. 

 

Теми практичних занять 

Тема 1. Поняття, зміст та значення процесуальних 

документів. 

Тема 2. Види процесуальних актів-документів з цивільних 

справ. Поняття позовної заяви. Види позовних заяв. Форма і 

зміст позовної заяви. Заяви та клопотання у цивільному 

судочинстві. 

Тема 3. Правила складання й оформлення адміністративних 

постанов та адміністративних протоколів. Допоміжні 

адміністративно-правові документи: правила їх складання й 

оформлення 

Тема 4. Досудове регулювання господарських спорів. 

Правила складання та оформлення претензії. Мирова угода та 

вимоги до її складання і оформлення. Позов у 

господарському процесі. Форма і зміст позовної заяви. 

Тема 5. Класифікація кримінально-процесуальних 

документів. Особливості оформлення 

кримінальнопроцесуальних документів. 

Тема 6. Підстава, зміст та форма конституційного звернення 

громадян та юридичних осіб до Конституційного Суду 

України. Конституційне подання та вимоги до його 

складання і оформлення. Рішення і висновки 

Конституційного Суду України. 

Тема 7. Поняття та підстави звернення до Європейського 

суду з прав людини. Порядок подання заяви до Суду. Типові 

помилки у зверненні до Європейського суду з прав людини. 

 

Українська, англійська (окремі теми) 

 

  



Назва дисципліни Кримінологія 

Викладач  

Сімакова Світлана Іванівна  

кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри публічно-правових дисциплін 

Курс та семестр,  у якому 

планується  вивчення 

дисципліни 

3 курс, 2 семестр  

Факультети, студентам 

яких пропонується вивчати 

дисципліну 

Факультет права та лінгвістики  

 

Перелік компетентностей та 

відповідних результатів 

навчання, що забезпечує 

дисципліна 

ЗК 1. Здатність до абстрактного, логічного та критичного 

мислення, аналізу і синтезу. 

ЗК 2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 3 Знання і розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК 7 Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 

СК 12 Здатність аналізувати правові проблеми,   формувати 

та обґрунтовувати  правові позиції. 

СК 13 Здатність до критичного та системного аналізу 

правових явищ і застосування набутих знань у професійній 

діяльності. 

РН 2. Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті 

аналізованої проблеми і демонструвати власне бачення 

шляхів її розв’язання. 

РН 3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з 

різних джерел. 

РН 4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі 

аналізу відомої проблеми. 

РН 7. Складати та узгоджувати план власного дослідження і 

самостійно збирати  матеріали за визначеними джерелами. 

РН 8. Використовувати різноманітні інформаційні джерела 

для повного та всебічного  встановлення певних обставин. 

РН 13. Пояснювати характер певних подій та процесів з 

розумінням професійного та суспільного контексту. 

РН 17. Працювати в групі, формуючи власний внесок у 

виконання завдань групи. 

РН 18. Виявляти знання і розуміння основних сучасних 

правових доктрин, цінностей та принципів функціонування 

національної правової системи. 

РН 20. Пояснювати природу та зміст основних 

правових  явищ і процесів суспільного життя. 

 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 

для вивчення дисципліни 

 

 

 

 

 

Передумовою до вивчення навчальної дисципліни 

«Кримінологія» є оволодіння фаховими 

компетентностями, що формуються під час вивчення 

дисциплін «Кримінальне право», «Адміністративне 

право». 

 

 

25 студентів 

 



Максимальна кількість 

студентів, які можуть 

одночасно навчатися  

 

Теми аудиторних занять  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мова викладання 

 

Теми лекцій 

 

Тема №1 Поняття, завдання, функції кримінології у системі 

юридичних наук. 

Тема № 2 Методика кримінологічних досліджень 

Тема № 3 Поняття злочинності та  її показники.  

Тема № 4 Правова статистика і її застосування у 

кримінології 

Тема № 5 Індивідуальна злочинна поведінка 

 Тема №6 Віктимологічний аспект конкретного злочину 

Тема №7  Кримінологічне планування і прогнозування 

попереджувальної діяльності. 

Tema № 8 Economic crimes and prevention  

Tema № 9 Crimes related to drug abuse and prevention 

Tema № 10 Female deliquency: key concepts and prevention 

Tema № 11 Juvenile delinquency: key concepts and prevention 

 

Теми практичних занять 

 

Тема №1 Поняття, завдання, функції кримінології у системі 

юридичних наук 

Тема № 2 Методика кримінологічних досліджень 

Тема № 3 Поняття злочинності та  її показники. Латентна 

злочинність. Причини і умови вчинення злочинів 

Тема № 4 Правова статистика і її застосування у 

кримінології 

Тема № 5 Індивідуальна злочинна поведінка 

 Тема №6 Поняття віктимології.  Віктимологічний аспект 

конкретного злочину 

Тема №7  Кримінологічне планування і прогнозування 

попереджувальної діяльності 

Tema № 8 Economic crimes and prevention  

Tema № 9 Crimes related to drug abuse and prevention 

Tema № 10 Female deliquency: key concepts and prevention 

Tema № 11 Juvenile delinquency: key concepts and prevention 

 

Українська, англійська 

 

  



Назва дисципліни Криміналістика 

Викладач  

Сокиринська Оксана Анатоліївна 

кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри публічно-правових дисциплін 

Курс та семестр,  у якому 

планується  вивчення 

дисципліни 

4 курс, 1 семестр  

Факультети, студентам 

яких пропонується вивчати 

дисципліну 

Факультет права та лінгвістики  

 

Перелік компетентностей та 

відповідних результатів 

навчання, що забезпечує 

дисципліна 

Загальні компетентності: 
ЗК 1. Здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, 

аналізу і синтезу 

ЗК 2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 3 Знання і розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК 7 Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 8 Здатність бути критичним та самокритичним. 

ЗК 9 Здатність працювати в команді. 

ЗК10 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). СК 1 

Здатність застосовувати знання з основ теорії та філософії права, 

знання і розуміння структури правничої професії та її ролі у 

суспільстві. 

Спеціальні компетентності: 
СК 7 Здатність застосовувати знання засад, принципів і доктрин 

національного права, а також змісту правових інститутів таких  

галузей права, як: конституційне право, адміністративне право і 

адміністративне процесуальне право, цивільне і цивільне 

процесуальне право, кримінальне і кримінальне процесуальне право. 

СК 11 Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного 

аналізу факти. 

СК 12 Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та 

обґрунтовувати правові позиції. 

СК 13 Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ 

і застосування набутих знань у професійній 

діяльності. 

СК 15 Здатність до самостійної підготовки проектів актів 

правозастосування. 

СК16 Здатність до логічного, критичного і системного аналізу 

документів, розуміння їх правового характеру і значення. 

Результати навчання з дисципліни: 
РН 1. Визначати  переконливість аргументів в процесі оцінки 

заздалегідь невідомих умов та обставин.  

РН 3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних 

джерел. 

РН 4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу 

відомої проблеми. 

РН 5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин 

з достатньою обґрунтованістю. 

РН 7. Складати та узгоджувати план власного дослідження і 

самостійно збирати матеріали за визначеними джерелами. 

РН 8. Використовувати різноманітні інформаційні джерела для 

повного та всебічного встановлення певних обставин. 



РН 9. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні  яких потрібна 

допомога і діяти відповідно до отриманих  рекомендацій. 

РН 12. Доносити до респондента  матеріал з певної проблематики 

доступно і зрозуміло. 

РН 14. Належно використовувати  статистичну інформацію, 

отриману з першоджерел та вторинних джерел для своєї професійної 

діяльності. 

РН 15. Вільно використовувати для професійної діяльності доступні 

інформаційні технології і бази даних. 

РН 17. Працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання 

завдань групи. 

РН 19. Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та 

змісту основних правових інститутів і норм фундаментальних 

галузей права. 

 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 

для вивчення дисципліни 

 

Максимальна кількість 

студентів, які можуть 

одночасно навчатися  

 

Теми аудиторних занять  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Немає 

 

 

25 студентів 

 

 

Теми лекцій 

Тема 1. Поняття,предмет і методи криміналістики 

Тема 2. Криміналістична ідентифікація 

Тема 3. Загальні положення криміналістичної техніки. Судова 

фотографія і відеозапис 

Тема 4. Основи криміналістичного слідознавства. Сліди рук. Сліди 

ніг і взуття. Сліди знаряддя злому. Встановлення цілого за 

частинами. Субстанціональні та інші сліди 

Тема 5. Судова балістика 

Тема 6. Техніко-криміналістичне дослідження документів. Судове 

почеркознавство 

Тема 7. Ідентифікація особи за зовнішніми ознаками 

Тема 8. Загальні положення криміналістичної тактики. Тактика 

захисту. Організація розслідування. Версії 

Тема 9. Тактика слідчого огляду. Тактика обшуку 

Тема 10. Допит свідків і потерпілих. Допит підозрюваних і 

обвинувачених 

Тема 11. Відтворення обстановки і обставин події. Тактика 

пред’явлення для впізнання. Призначення судових експертиз 

Тема 12.  Загальні положення криміналістичної методики. 

Розслідування вбивств. 

Розслідування зґвалтувань. Розслідування крадіжок, грабежів і 

розбоїв 

Тема 13. Розслідування розкрадань шляхом зловживання службовим 

становищем. Розслідування службових злочинів 

Тема 14. Розслідування злочинів, пов’язаних з розкраданням та 

незаконним обігом вогнепальної зброї 

Теми практичних занять 

Тема 1. Поняття,предмет і методи криміналістики 

Тема 2. Криміналістична ідентифікація 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мова викладання 

Тема 3. Загальні положення криміналістичної техніки. Судова 

фотографія і відеозапис 

Тема 4. Основи криміналістичного слідознавства. Сліди рук. Сліди 

ніг і взуття. Сліди знаряддя злому. Встановлення цілого за 

частинами. Субстанціональні та інші сліди 

Тема 5. Судова балістика 

Тема 6. Техніко-криміналістичне дослідження документів. Судове 

почеркознавство 

Тема 7. Ідентифікація особи за зовнішніми ознаками 

Тема 8. Загальні положення криміналістичної тактики. Тактика 

захисту. Організація розслідування. Версії 

Тема 9. Тактика слідчого огляду. Тактика обшуку 

Тема 10. Допит свідків і потерпілих. Допит підозрюваних і 

обвинувачених 

Тема 11. Відтворення обстановки і обставин події. Тактика 

пред’явлення для впізнання. Призначення судових експертиз 

Тема 12.  Загальні положення криміналістичної методики. 

Розслідування вбивств. 

Розслідування зґвалтувань. Розслідування крадіжок, грабежів і 

розбоїв 

Тема 13. Розслідування розкрадань шляхом зловживання службовим 

становищем. Розслідування службових злочинів 

Тема 14. Розслідування злочинів, пов’язаних з розкраданням та 

незаконним обігом вогнепальної зброї 

 

Українська 

 

 

  



Назва дисципліни Судова експертиза 

Викладач  

Сокиринська Оксана Анатоліївна 

кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри публічно-правових дисциплін 

Курс та семестр,  у якому 

планується  вивчення 

дисципліни 

4 курс, 1 семестр  

Факультети, студентам 

яких пропонується вивчати 

дисципліну 

Факультет права та лінгвістики  

 

Перелік компетентностей та 

відповідних результатів 

навчання, що забезпечує 

дисципліна 

Загальні компетентності: 
ЗК 1. Здатність до абстрактного, логічного та критичного 

мислення, аналізу і синтезу 

ЗК 2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 3 Знання і розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК 7 Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 8 Здатність бути критичним та самокритичним. 

ЗК 9 Здатність працювати в команді. 

ЗК10 Здатність діяти на основі етичних міркувань 

(мотивів). 

 Спеціальні компетентності: 
СК 7 Здатність застосовувати знання засад, принципів і 

доктрин національного права, а також змісту правових 

інститутів таких  галузей права, як: конституційне право, 

адміністративне право і адміністративне процесуальне право, 

цивільне і цивільне процесуальне право, кримінальне і 

кримінальне процесуальне право. 

СК 11 Здатність визначати належні та прийнятні для 

юридичного аналізу факти. 

СК 12 Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та 

обґрунтовувати правові позиції. 

СК 13 Здатність до критичного та системного аналізу 

правових явищ і застосування набутих знань у професійній 

діяльності. 

СК 15 Здатність до самостійної підготовки проектів актів 

правозастосування. 

СК16 Здатність до логічного, критичного і системного 

аналізу документів, розуміння їх правового характеру і 

значення. 

Результати навчання з дисципліни: 
РН 1. Визначати  переконливість аргументів в процесі оцінки 

заздалегідь невідомих умов та обставин.  

РН 3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних 

джерел. 

РН 4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі 

аналізу відомої проблеми. 

РН 5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних 

обставин з достатньою обґрунтованістю. 

РН 7. Складати та узгоджувати план власного дослідження і 

самостійно збирати матеріали за визначеними джерелами. 

РН 8. Використовувати різноманітні інформаційні джерела 

для повного та всебічного встановлення певних обставин. 



РН 9. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні  яких 

потрібна допомога і діяти відповідно до отриманих  

рекомендацій. 

РН 12. Доносити до респондента  матеріал з певної 

проблематики доступно і зрозуміло. 

РН 14. Належно використовувати  статистичну інформацію, 

отриману з першоджерел та вторинних джерел для своєї 

професійної діяльності. 

РН 17. Працювати в групі, формуючи власний внесок у 

виконання завдань групи. 

 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 

для вивчення дисципліни 

Максимальна кількість 

студентів, які можуть 

одночасно навчатися  

Теми аудиторних занять  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Немає 

 

25 студентів 

 

Теми лекцій 

Тема 1. Поняття судової експертизи, її значення і види 

Тема 2. Судово-експертна діяльність 

Тема 3. Процесуальні, організаційні й тактичні засади 

залучення експерта, підготовки і проведення судової 

експертизи. Призначення судових експертиз 

Тема 4. Експертні завдання та експертні дослідження. Їх 

види. Стадії експертних дослідження. Експертні технології 

Тема 5. Висновок експерта та його оцінка  

Тема 6. Можливості окремих видів криміналістичних 

експертиз 

Тема 7. Можливості товарознавчої експертизи 

Тема 8. Можливості окремих видів технічних та 

технологічної експертиз 

Тема 9. Можливості фармацевтичної та фармакологічної 

експертиз 

Тема 10. Можливості експертизи отруйних речовин 

подразнюючої дії та експертизи харчових продуктів 

Тема 11. Можливості ґрунтознавчої та біологічної експертиз  

Тема 12.  Можливості ветеринарної та судово-медичної 

експартиз 

Тема 13. Можливості та особливості проведення 

психіатричної та психологічної експертиз 

Тема 14. Експертизи  матеріалів і речовин 

Теми практичних занять 

Тема 1. Поняття судової експертизи, її значення і види 

Тема 2. Судово-експертна діяльність 

Тема 3. Процесуальні, організаційні й тактичні засади 

залучення експерта, підготовки і проведення судової 

експертизи. Призначення судових експертиз 

Тема 4. Експертні завдання та експертні дослідження. Їх 

види. Стадії експертних дослідження. Експертні технології 

Тема 5. Висновок експерта та його оцінка  

Тема 6. Можливості окремих видів криміналістичних 

експертиз 

Тема 7. Можливості товарознавчої експертизи 

Тема 8. Можливості окремих видів технічних та 

технологічної експертиз 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мова викладання 

Тема 9. Можливості фармацевтичної та фармакологічної 

експертиз 

Тема 10. Можливості експертизи отруйних речовин 

подразнюючої дії та експертизи харчових продуктів 

Тема 11. Можливості ґрунтознавчої та біологічної експертиз  

Тема 12.  Можливості ветеринарної та судово-медичної 

експартиз 

Тема 13. Можливості та особливості проведення 

психіатричної та психологічної експертиз 

Тема 14. Експертизи  матеріалів і речовин 

Українська 

 

  



Назва дисципліни Кримінально-виконавче право  

Викладач  

Сімакова Світлана Іванівна  

кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри публічно-правових дисциплін 

Курс та семестр,  у якому 

планується  вивчення 

дисципліни 

4 курс, 1 семестр  

Факультети, студентам 

яких пропонується вивчати 

дисципліну 

Факультет права та лінгвістики  

 

Перелік компетентностей та 

відповідних результатів 

навчання, що забезпечує 

дисципліна 

ЗК 1. Здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, 

аналізу і синтезу. 

ЗК 2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 7 Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 

СК 13 Здатність до критичного та системного аналізу правових 

явищ і застосування набутих знань у професійній діяльності. 

СК16 Здатність до логічного, критичного і системного аналізу 

документів, розуміння їх правового характеру і значення. 

РН 3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних 

джерел 

РН 5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин 

з достатньою обґрунтованістю. 

РН 7. Складати та узгоджувати план власного дослідження і 

самостійно збирати  матеріали за визначеними джерелами. 

РН 13. Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням 

професійного та суспільного контексту. 

РН 17. Працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання 

завдань групи. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 

для вивчення дисципліни 

 

 

 

 

Максимальна кількість 

студентів, які можуть 

одночасно навчатися  

 

 

 

 

 

Теми аудиторних занять  

 

 

 

 

 

 

 

 

Передумовою до вивчення навчальної дисципліни «Кримінальне-

виконавче право України» є оволодіння фаховими 

компетентностями, що формуються під час вивчення дисциплін 

«Кримінальне право», «Кримінальне процесуальне право», 

«Кримінологія». 

 

 

25 студентів 

 

 

 

 

 

Теми лекцій 

Тема : 1 Поняття кримінально-виконавчого права, предмет і 

система курсу. Кримінально-виконавче законодавство 

Тема : 2 Органи і установи виконання покарань 

Тема: 3 Засуджені – суб’єкти кримінально-виконавчого права 

Тема : 4,5 Виконання покарань не пов’язаних з позбавленням волі 

Тема : 6 Виконання покарань  пов’язаних з позбавленням волі 

Тема : 7 Особливості відбування покарання у виді позбавлення волі 

засудженими жінками і неповнолітніми 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мова викладання 

Тема : 8 Класифікація засуджених до позбавлення волі та їх 

розподіл по   установах виконання покарань 

Тема : 9 Виконання покарання у виді довічного позбавлення волі 

Тема : 10 Міжнародні стандарти поводження із засудженими 

Тема : 11  Звільнення від відбування покарання 

Тема:  12  Допомога особам, які звільнені від відбування покарання 

Тема : 13 Встановлення адміністративного нагляду за особами, які 

звільнені від відбування покарання 

Тема : 14 Нагляд за особами, звільненими від відбування покарання 

 

Теми практичних занять 

Тема : 1 Поняття кримінально-виконавчого права, предмет і 

система курсу. Кримінально-виконавче законодавство 

Тема : 2 Органи і установи виконання покарань 

Тема: 3 Засуджені – суб’єкти кримінально-виконавчого права 

Тема : 4,5 Виконання покарань не пов’язаних з позбавленням волі 

Тема : 6 Виконання покарань  пов’язаних з позбавленням волі 

Тема : 7 Особливості відбування покарання у виді позбавлення волі 

засудженими жінками і неповнолітніми 

Тема : 8 Класифікація засуджених до позбавлення волі та їх 

розподіл по   установах виконання покарань 

Тема : 9 Виконання покарання у виді довічного позбавлення волі 

Тема : 10 Міжнародні стандарти поводження із засудженими 

Тема : 11  Звільнення від відбування покарання 

Тема:  12  Допомога особам, які звільнені від відбування покарання 

Тема : 13 Встановлення адміністративного нагляду за особами, які 

звільнені від відбування покарання 

Тема : 14 Нагляд за особами, звільненими від відбування покарання 

 

Українська 

 

  



Назва дисципліни  Виконання актів державних органів 

Викладач  

Нікітенко Олександр Іванович, доктор юридичних наук, професор, 

Заслужений юрист України, 

професор кафедри публічно-правових дисциплін 

 

Самойлович Артур Андрійович, старший викладач кафедри 

публічно-правових дисциплін 

Курс та семестр,  у якому 

планується  вивчення 

дисципліни 

4 курс, 1 семестр  

Факультети, студентам 

яких пропонується вивчати 

дисципліну 

Факультет права та лінгвістики  

 

Перелік компетентностей та 

відповідних результатів 

навчання, що забезпечує 

дисципліна 

ЗК 1. Здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, 

аналізу і синтезу. 

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 7. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 

  

СК 13. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ 

і застосування набутих знань у професійній діяльності. 

СК16. Здатність до логічного, критичного і системного аналізу 

документів, розуміння їх правового характеру і значення 

 

РН 3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел 

РН 5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин 

з достатньою обґрунтованістю. 

РН 7. Складати та узгоджувати план власного дослідження і 

самостійно збирати  матеріали за визначеними джерелами.  

РН 13. Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням 

професійного та суспільного контексту.  

РН 17. Працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання 

завдань групи  

 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 

для вивчення дисципліни 

 

Максимальна кількість 

студентів, які можуть 

одночасно навчатися  

 

 

 

Теми аудиторних занять  

 

 

 

 

 

 

 

 

немає 

 

 

 

 

25 студентів 

 

 

  

Теми лекцій 

1. Акти державного управління, поняття та види. 

2. Акти Президента України та організація їх виконання. 

3. Виконання рішень Конституційного Суду України. 

4. Правові акти Верховної Ради та організація їх виконання. 

5. Види актів державного управління Кабінету Міністрів та їх 

виконання. 

6. Управлінська діяльність Головного управління державної служби.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мова викладання 

7. Управлінська діяльність Міністерства аграрної політики та 

продовольства. 

8. Процесуальні акти про адміністративні правопорушення та 

порядок їх виконання.  

9. Статус антикорупційного суду України та його процесуальні 

рішення. 

10. Процесуальні рішення судових органів у кримінальних справах, 

звернення їх до виконання. 

11. Порядок виконання кримінальних покарань. 

12. Виконання судових рішень у цивільних справах.  

13. Виконання рішень іноземних судів в Україні. 

14. Виконання рішень Європейського суду з прав людини. 

 

   

Теми практичних занять 

1. Акти державного управління, поняття та види. 

2. Акти Президента України та організація їх виконання. 

3. Виконання рішень Конституційного Суду України. 

4. Правові акти Верховної Ради та організація їх виконання. 

5. Види актів державного управління Кабінету Міністрів та їх 

виконання. 

6. Управлінська діяльність Головного управління державної служби.  

7. Управлінська діяльність Міністерства аграрної політики та 

продовольства. 

8. Процесуальні акти про адміністративні правопорушення та 

порядок їх виконання.  

9. Статус антикорупційного суду України та його процесуальні 

рішення. 

10. Процесуальні рішення судових органів у кримінальних справах, 

звернення їх до виконання. 

11. Порядок виконання кримінальних покарань. 

12. Виконання судових рішень у цивільних справах.  

13. Виконання рішень іноземних судів в Україні. 

14. Виконання рішень Європейського суду з прав людини.  

 

Українська 

 

  



Назва дисципліни Податкове право 

Викладач  

Ковальчук Інна Валентинівна 

кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри публічно-правових дисциплін 

Курс та семестр,  у 

якому планується  

вивчення дисципліни 

4 курс, 2 семестр  

Факультети, 

студентам яких 

пропонується вивчати 

дисципліну 

Факультет права та лінгвістики  

 

Перелік 

компетентностей та 

відповідних 

результатів навчання, 

що забезпечує 

дисципліна 

ЗК 1. Здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, аналізу 

і синтезу. 

ЗК 2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 3 Знання і розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК 7 Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 

СК 2  Знання  і розуміння ретроспективи формування правових та  

державних інститутів 

СК 9 Знання і розуміння основ правового регулювання обігу публічних 

грошових коштів. 

СК 13 Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і 

застосування набутих знань у професійній діяльності. 

СК 16 Здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів, 

розуміння їх правового характеру і значення. 

РН 2. Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої 

проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання. 

РН 3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел 

РН 4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу 

відомої проблеми. 

РН 5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин з 

достатньою обґрунтованістю. 

РН 7. Складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно 

збирати матеріали за визначеними джерелами. 

РН 8.  Використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та 

всебічного  встановлення певних обставин 

РН 9. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні  яких потрібна 

допомога і діяти відповідно до отриманих  рекомендацій 

РН 13 Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням 

професійного та суспільного контексту 

РН 14. Належно використовувати статистичну інформацію, отриману з 

першоджерел та вторинних джерел для своєї професійної діяльності. 

РН 17. Працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань 

групи. 

РН18. Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, 

цінностей та принципів функціонування національної правової системи 

РН 19. Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту 

основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей права 

РН20. Пояснювати природу та зміст основних правових  явищ і процесів 

Опис дисципліни 

Максимальна 

кількість студентів, 

 

75 студентів 



які можуть одночасно 

навчатися  

 

Теми аудиторних 

занять  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мова викладання 

 

 

 

Теми лекцій 

Тема 1. Основи загальної теорії податків: сутність і правова природа 

податків 

Тема 2. Правові основи податкової системи України. 

Тема 3. Податкове право як галузь права України. 

Тема 4. Уникнення подвійного оподаткування 

Тема 5. Правові основи адміністрування податків в Україні 

Тема 6. Гарантії забезпечення виконання податкового зобов'язання і 

погашення податкового боргу 

Тема 7. Відповідальність за невиконання вимог податкового зобов’язання 

Тема 8. Податок на прибуток підприємств 

Тема 9. Податок на доходи фізичних осіб 

Тема 10. Податок на нерухоме майно 

Тема 11. Податок на додану вартість 

Тема 12. Акцизний податок  

Тема 13. Правове регулювання сплати мита 

Теми практичних занять 

Тема 1. Основи загальної теорії податків: сутність і правова природа 

податків 

Тема 2. Правові основи податкової системи України. 

Тема 3. Податкове право як галузь права України. 

Тема 4. Уникнення подвійного оподаткування 

Тема 5. Правові основи адміністрування податків в Україні 

Тема 6. Гарантії забезпечення виконання податкового зобов'язання і 

погашення податкового боргу 

Тема 7. Відповідальність за невиконання вимог податкового зобов’язання 

Тема 8. Податок на прибуток підприємств 

Тема 9. Податок на доходи фізичних осіб 

Тема 10. Податок на нерухоме майно 

Тема 11. Податок на додану вартість 

Тема 12. Акцизний податок  

Тема 13. Правове регулювання сплати мита 

 

Українська, англійська 

 

  



Назва дисципліни Митне право 

Викладач  

Нікітенко Олександр Іванович 

доктор юридичних наук, Заслужений юрист України 

професор кафедри публічно-правових дисциплін, 

 

Самойлович Артур Андрійович, старший викладач кафедри 

публічно-правових дисциплін 

Курс та семестр,  у якому 

планується  вивчення 

дисципліни 

4 курс, 2 семестр  

Факультети, студентам 

яких пропонується вивчати 

дисципліну 

Факультет права та лінгвістики  

 

Перелік компетентностей та 

відповідних результатів 

навчання, що забезпечує 

дисципліна 

ЗК 2 Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціяЗК 3 Знання і розуміння предметної області та 

розуміння професійної діяльності. 

ЗК 7 Здатність вчитися та оволодівати сучасними 

знаннями. 
 

СК 8  Знання і розуміння особливостей реалізації  та 

застосування матеріального і процесуального права. 

СК 12 Здатність аналізувати правові проблеми, формувати 

та обґрунтовувати правові позиції  
  

РН 3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з 

різних джерел. 

РН 4. Формулювати власні обґрунтовані судження на 

основі аналізу відомої проблеми. 

РН 5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних 

обставин з достатньою обґрунтованістю. 

РН 8.  Використовувати різноманітні інформаційні джерела 

для повного та всебічного  встановлення певних обставин. 

РН 21. Застосовувати набуті знання у різних правових 

ситуаціях , виокремлювати юридично значущі факти і 

формувати обґрунтовані правові висновки. 
 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 

для вивчення дисципліни 

 

Максимальна кількість 

студентів, які можуть 

одночасно навчатися  

 

 

 

Теми аудиторних занять  

 

 

Вивчення дисциплін “Теорія держави і права”, “Судові та 

правоохоронні органи”, “Конституційне право”, “Адміністративне 

право”, Адміністративний процес” 

 

25 студентів 

 

 

 

 

Теми лекцій 

Тема 1.   Митне право України як комплексна галузь права. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мова викладання 

Тема 2.  Митні органи України як суб’єкти митного права.  Тема 3.   

Служба в митних органах, спеціалізованих митних установах і 

організаціях.        

Тема 4.   Правове регулювання переміщення товарів, предметів, 

транспортних засобів через митний кордон України. 

Тема 5.  Поняття та види митного режиму. 

Тема 6.  Валютне законодавство та валютний контроль. 

Тема 7.  Організація та здійснення митного контролю. 

Тема 8.  Митне оформлення. Декларування. 

Тема 9. Правові основи митно-тарифного й нетарифного 

регулювання  зовнішньоекономічної діяльності. 

Тема 10. Порушення митних правил. 

Тема 11. Провадження у справах про порушення митних   правил.      

Тема 12. Поняття та основні аспекти кримінально-правової охорони 

зовнішньоекономічної діяльності України. 

Тема 13. Поняття та система міжнародного митного права 

Тема 14. Міжнародні організації у митному праві 

Тема 15. Міжнародно-правова система митних пільг і привілеїв 

Тема 16. Міжнародно-правове співробітництво з питань  

взаємодопомоги держав в митних питаннях  

     

Теми практичних занять 

 Тема 1.   Митне право України як комплексна галузь права. 

Тема 2.  Митні органи України як суб’єкти митного права.  Тема 3.   

Служба в митних органах, спеціалізованих митних установах і 

організаціях.        

Тема 4.   Правове регулювання переміщення товарів, предметів, 

транспортних засобів через митний кордон України. 

Тема 5.  Поняття та види митного режиму. 

Тема 6.  Валютне законодавство та валютний контроль. 

Тема 7.  Організація та здійснення митного контролю. 

Тема 8.  Митне оформлення. Декларування. 

Тема 9. Правові основи митно-тарифного й нетарифного 

регулювання  зовнішньоекономічної діяльності. 

Тема 10. Порушення митних правил. 

Тема 11. Провадження у справах про порушення митних   правил.      

Тема 12. Поняття та основні аспекти кримінально-правової охорони 

зовнішньоекономічної діяльності України. 

Тема 13. Поняття та система міжнародного митного права 

Тема 14. Міжнародні організації у митному праві 

Тема 15. Міжнародно-правова система митних пільг і привілеїв 

Тема 16. Міжнародно-правове співробітництво з питань  

взаємодопомоги держав в митних питаннях  

  

Українська 

 

  



Назва дисципліни Правове регулювання фермрства в Україні  

Викладач  
Ломакіна Ірина Юріївна кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри цивільно-правових дисциплін 

Курс та семестр,  у якому 

планується  вивчення 

дисципліни 

4 курс, 1 семестр  

Факультети, студентам 

яких пропонується вивчати 

дисципліну 

Факультет права та лінгвістики  

 

Перелік компетентностей та 

відповідних результатів 

навчання, що забезпечує 

дисципліна 

ЗК 1. Здатність до абстрактного, логічного та критичного 

мислення, аналізу і синтезу. 

 ЗК 2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК 3 Знання і розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК 7 Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК  9 Здатність працювати в команді. 

ЗК 13 Зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння 

історії та закономірностей розвитку права, його місця у 

загальній системі знань про природу і суспільство та у 

розвитку суспільства, техніки, технологій. 

ЗК 15 Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

СК 2 Знання і розуміння ретроспективи формування правових 

та державних інститутів.  

СК 3 Повага до честі і гідності людини як найвищої соціальної 

цінності, розуміння їх правової природи. 

СК 7 Здатність застосовувати знання засад, принципів і 

доктрин національного права, а також змісту правових 

інститутів таких галузей права, як: конституційне право, 

адміністративне право і адміністративне процесуальне право, 

цивільне і цивільне процесуальне право, кримінальне і 

кримінальне процесуальне право. 

СК 12 Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та 

обґрунтовувати правові позиції. СК 13 Здатність до 

критичного та системного аналізу правових явищ і 

застосування набутих знань у професійній діяльності 

РН 2. Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті 

аналізованої проблеми і демонструвати власне бачення 

шляхів її розв’язання.  

РН 3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних 

джерел.  

РН 4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі 

аналізу відомої проблеми. 

 РН 5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних 

обставин з достатньою обґрунтованістю. 

РН 7. Складати та узгоджувати план власного дослідження і 

самостійно збирати матеріали за визначеними джерелами. РН 

8. Використовувати різноманітні інформаційні джерела для 

повного та всебічного встановлення певних обставин. РН 9. 

Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких 

потрібна допомога і діяти відповідно до отриманих 

рекомендацій. 

 



РН 13. Пояснювати характер певних подій та процесів з 

розумінням професійного та суспільного контексту 

РН 15. Вільно використовувати для професійної діяльності 

доступні інформаційні технології і бази даних. 

РН 17. Працювати в групі, формуючи власний внесок у 

виконання завдань групи. 

РН 19. Демонструвати необхідні знання та розуміння 

сутності та змісту основних правових інститутів і норм 

фундаментальних галузей права.  

РН 20. Пояснювати природу та зміст основних правових 

явищ і процесів 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 

для вивчення дисципліни 

 

Максимальна кількість 

студентів, які можуть 

одночасно навчатися  

 

Теми аудиторних занять  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мова викладання 

 

Немає 

 

 

25 студентів 

 

 

Теми лекцій 

Тема 1: Поняття фермерство в Україні 

Тема 2: Правовий статус фермерських господарств 

Тема3.Правове регулювання малих фермерських господарств 

в Україні 

Тема 4:  Правове регулювання створення та діяльності 

сімейних фермерських господарств 

Тема 5: Правовий та соціальний захист фермерів України. 

Тема 6: Механізми публічного управління фермерством в 

Україні 

Тема 7: Особливості правового регулвання  фермерства в 

Україні 

 

Теми практичних занять 

Тема 1. Поняття фермерство в Україні 

Тема 2. Правове регулювання фермерських господарств в 

Україні. 

Тема 3. Державне регулювання фермерств вУкраїні 

.Наслідки державного регулювання розвитку фермерства в 

Україні 

Тема 4. Інституціональне середовище розвитку фермерських 

господарств як об’єкт державного впливу 

 Тема 5. Підвищення ефективності публічного управління 

фермерством ураїнитема  

6. Створення мережі громадських організацій для 

лобіювання інтересів фермерства України у законотворчій 

діяльності. 

Тема 7. Світовий досвід підтримки фермерства.. 

 

 

Українська, англійська 

 

  



Назва дисципліни Правове регулювання оцінки землі  

Викладач  

Настіна Ольга Іванівна 

кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри цивільно-правових дисциплін 

Курс та семестр,  у якому 

планується  вивчення 

дисципліни 

4 курс, 2 семестр  

Факультети, студентам 

яких пропонується вивчати 

дисципліну 

Факультет права та лінгвістики  

 

Перелік компетентностей та 

відповідних результатів 

навчання, що забезпечує 

дисципліна 

 ЗК 1. Здатність до абстрактного, логічного та критичного 

мислення, аналізу і синтезу. 

ЗК 2  Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК 3  Знання і розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК 7 Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 15  Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

СК 13 Здатність до критичного та системного аналізу 

правових явищ і застосування набутих знань у професійній 

діяльності. 

РН 2. Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті 

аналізованої проблеми і демонструвати власне бачення 

шляхів її розв’язання. 

РН 3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних 

джерел. 

РН 4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі 

аналізу відомої проблеми. 

РН 5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних 

обставин з достатньою обґрунтованістю. 

РН7.  Складати та узгоджувати план власного дослідження і 

самостійно збирати  матеріали за визначеними джерелами. 

РН8.  Використовувати різноманітні інформаційні джерела 

для повного та всебічного  встановлення певних обставин. 

РН9. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні  яких 

потрібна допомога і діяти відповідно до отриманих  

рекомендацій. 

РН13 Пояснювати характер певних подій та процесів з 

розумінням професійного та суспільного контексту 

РН17.Працювати в групі, формуючи власний внесок у 

виконання завдань групи. 

РН18. Виявляти знання і розуміння основних сучасних 

правових доктрин, цінностей та принципів функціонування 

національної правової системи. 

РН19. Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності 

та змісту основних правових інститутів і норм 

фундаментальних галузей права. 

РН20. Пояснювати природу та зміст основних правових  явищ 

і процесів 

 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 

для вивчення дисципліни 

 

Немає 



 

Максимальна кількість 

студентів, які можуть 

одночасно навчатися  

 

Теми аудиторних занять  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мова викладання 

 

 

25 студентів 

 

 

Теми лекцій 

Тема 1: Історичні етапи становлення інституту оцінки землі. 

Тема 2: Поняття та сутність землеоціночної діяльності 

Тема 3:  Зміст та процедура проведення оцінки землі 

Тема 4: Економічна оцінка землі – основа грошової оцінки 

Тема 5: Нормативно-грошова оцінка земель 

Тема 6: Експертна оцінка земель  

Тема 7: Методики застосування оцінки земель 

Тема 8: Грошова оцінка земель сільскогосподарського 

призначення 

 

Теми практичних занять 

Тема 1. Історичні етапи становлення інституту оцінки землі. 

Тема 2. Поняття та сутність землеоціночної діяльності 

Тема 3. Зміст та процедура проведення оцінки землі 

Тема 4. Економічна оцінка землі – основа грошової оцінки 

Тема 5. Нормативно-грошова оцінка земель 

Тема 6. Експертна оцінка земель 

Тема 7. Сучасні проблеми оцінки земель  

Тема 8: Особливості оцінки несільскогосподарських угідь 

Тема 9: Процедура оцінки земель населених  пунктів 

 

Українська, англійська 

 

 

 

  



Назва дисципліни Правове регулювання ринку землі  

Викладач  

Настіна Ольга Іванівна 

кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри цивільно-правових дисциплін 

Курс та семестр,  у якому 

планується  вивчення 

дисципліни 

4 курс, 1 семестр  

Факультети, студентам 

яких пропонується вивчати 

дисципліну 

Факультет права та лінгвістики  

 

Перелік компетентностей та 

відповідних результатів 

навчання, що забезпечує 

дисципліна 

 ЗК 1. Здатність до абстрактного, логічного та критичного 

мислення, аналізу і синтезу. 

ЗК 2  Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК 3  Знання і розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК 7 Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 15  Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

СК 13 Здатність до критичного та системного аналізу 

правових явищ і застосування набутих знань у професійній 

діяльності. 

РН 2. Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті 

аналізованої проблеми і демонструвати власне бачення 

шляхів її розв’язання. 

РН 3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних 

джерел. 

РН 4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі 

аналізу відомої проблеми. 

РН 5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних 

обставин з достатньою обґрунтованістю. 

РН7.  Складати та узгоджувати план власного дослідження і 

самостійно збирати  матеріали за визначеними джерелами. 

РН8.  Використовувати різноманітні інформаційні джерела 

для повного та всебічного  встановлення певних обставин. 

РН9. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні  яких 

потрібна допомога і діяти відповідно до отриманих  

рекомендацій. 

РН13 Пояснювати характер певних подій та процесів з 

розумінням професійного та суспільного контексту 

РН17.Працювати в групі, формуючи власний внесок у 

виконання завдань групи. 

РН18. Виявляти знання і розуміння основних сучасних 

правових доктрин, цінностей та принципів функціонування 

національної правової системи. 

РН19. Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності 

та змісту основних правових інститутів і норм 

фундаментальних галузей права. 

РН20. Пояснювати природу та зміст основних правових  явищ 

і процесів 

 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 

для вивчення дисципліни 

 

Немає 



 

Максимальна кількість 

студентів, які можуть 

одночасно навчатися  

 

Теми аудиторних занять  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мова викладання 

 

 

25 студентів 

 

 

Теми лекцій 

Тема 1: Історичні, теоретичні, законодавчі засади 

становлення ринку земель в Україні 

Тема 2: Земельна реформа як передумова формування ринку 

земель 

Тема 3:  Правові механізми запровадження вільного  земель 

ринку земель   

Тема 4: Сучасні моделі ринку земель    

Тема 5: Особливості інфраструктури ринку земель  

Тема 6: Сучасні моделі ринку земель    

Тема 7: Правове особливості відчуження земель державної 

та комунальної власності   

 

Теми практичних занять 

Тема 1. Правове забезпечення функціонування 

 ринку земель  

Тема 1: Законодавчі засади становлення ринку земель в 

Україні 

Тема 2: Зміст сучасної земельної реформи щодо ринку землі 

Тема 3:  Правові механізми запровадження вільного  земель 

ринку земель   

Тема 4: Сучасні моделі ринку земель    

Тема 5: Особливості інфраструктури ринку земель Тема 6: 

Сучасні моделі ринку земель    

Тема 7: Правове особливості відчуження земель державної 

та комунальної власності   

Тема 8: Правовий зміст мораторію на відчудження земель  

 

Українська, англійська 

 

 

  



Назва дисципліни Природоресурсне право 

Викладач  

Обіюх Наталія Михайлівна, 

кандидат юридичних наук, 

асистент кафедри цивільно-правових дисциплін 

Курс та семестр,  у якому 

планується  вивчення 

дисципліни 

4 курс, 2 семестр  

Факультети, студентам 

яких пропонується вивчати 

дисципліну 

Факультет права та лінгвістики  

 

Перелік компетентностей та 

відповідних результатів 

навчання, що забезпечує 

дисципліна 

Загальні компетентності 

ЗК 1. Здатність до абстрактного, логічного та критичного 

мислення, аналізу і синтезу. 

ЗК 2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 3 Знання і розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК 7 Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК9 Здатність працювати в команді.  

ЗК 13 Зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння 

історії та закономірностей розвитку права, його місця у 

загальній системі знань про природу і суспільство та у 

розвитку суспільства, техніки, технологій.  

ЗК 15 Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

 

Спеціальні компетентності  

СК 2. Знання і розуміння ретроспективи формування 

правових та державних інститутів. 

СК 3 Повага до честі і гідності людини як найвищої 

соціальної цінності, розуміння їх правової природи.  

СК 7 Здатність застосовувати знання засад, принципів і 

доктрин національного права, а також змісту правових 

інститутів таких галузей права, як: конституційне право, 

адміністративне право і адміністративне процесуальне право, 

цивільне і цивільне процесуальне право, кримінальне і 

кримінальне процесуальне право.  

СК 12 Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та 

обґрунтовувати правові позиції. 

СК 13 Здатність до критичного та системного аналізу 

правових явищ і застосування набутих знань у професійній 

діяльності. 

 

Результати навчання 

РН 2. Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті 

аналізованої проблеми і демонструвати власне бачення 

шляхів її розв’язання. 

РН 3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних 

джерел. 

РН 4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі 

аналізу відомої проблеми. 

РН 5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних 

обставин з достатньою обґрунтованістю. 

РН 7. Складати та узгоджувати план власного дослідження і 

самостійно збирати матеріали за визначеними джерелами. 



РН 8. Використовувати різноманітні інформаційні джерела 

для повного та всебічного встановлення певних обставин. 

РН 9. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких 

потрібна допомога і діяти відповідно до отриманих 

рекомендацій. 

РН 13. Пояснювати характер певних подій та процесів з 

розумінням професійного та суспільного контексту. 

РН 15. Вільно використовувати для професійної діяльності 

доступні інформаційні технології і бази даних. 

РН 17. Працювати в групі, формуючи власний внесок у 

виконання завдань групи. 

РН 19. Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності 

та змісту основних правових інститутів і норм 

фундаментальних галузей права. 

РН 20. Пояснювати природу та зміст основних правових явищ 

і процесів. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 

для вивчення дисципліни 

 

Максимальна кількість 

студентів, які можуть 

одночасно навчатися  

 

Теми аудиторних занять  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екологічне право, Земельне право 

 

 

 

 

25 студентів 

 

 

Теми лекцій 

Тема 1. Природоресурсне право як галузь права. 

Тема 2. Джерела природоресурсного права. 

Тема 3. Загальна характеристика права 

природокористування. 

Тема 4. Суб’єкти права природокористування. 

Тема 5. Дозволи на використання природних ресурсів. 

Тема 6. Правове регулювання охорони атмосферного повітря. 

Тема 7. Правове регулювання водокористування. 

Тема 8. Правове регулювання надрокористування. 

Тема 9. Правова регламентація поводження з відходами. 

Тема 10. Правове регулювання відносин у сфері 

лісокористування. 

Тема 11. Правове регулювання використання та охорони 

об’єктів природно-заповідного фонду. 

Тема 12. Особливості спеціального використання об’єктів 

тваринного світу. 

Тема 13. Основні принципи природоресурсного права ЄС. 

Тема 14. Правове регулювання охорони біорізноманіття. 

Тема 15. Правове регулювання зміни клімату. 

Тема 16. Правове регулювання використання природних 

ресурсів Антарктики. 

 

Теми практичних занять 

Тема 1. Становлення та розвиток природо ресурсного права. 

Тема 2. Джерела природоресурсного права. 

Тема 3. Загальна характеристика права 

природокористування. 

Тема 4. Об’єкти та суб’єкти права природокористування. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мова викладання 

Тема 5. Дозволи на використання природних ресурсів. 

Тема 6. Правове регулювання охорони атмосферного повітря. 

Тема 7. Правове регулювання водокористування. 

Тема 8. Правове регулювання надрокористування. 

Тема 9. Правова регламентація поводження з відходами. 

Тема 10. Правове регулювання відносин у сфері 

лісокористування. 

Тема 11. Особливості спеціального використання об’єктів 

тваринного світу. 

Тема 12. Правове регулювання використання та охорони 

об’єктів природно-заповідного фонду. 

Тема 13. Правове регулювання використання природних 

ресурсів континентального шельфу та виключної (морської) 

економічної зони. 

Тема 14. Основні принципи природоресурсного права ЄС. 

Тема 15. Правове регулювання охорони біорізноманіття. 

Тема 16. Правове регулювання зміни клімату. 

Тема 17. Правове регулювання використання природних 

ресурсів Антарктики. 

 

Українська, англійська 

 


