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ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС 

Структура та організація факультету 

Адреса 

76014, м. Івано-Франківськ, 

вул. Є. Коновальця, 35 

Контактні телефони 

Деканат  +3 (0342)716680 

Навчально-методичне відділення +3 (0342)711494 

Кількість студентів ОКР бакалавр (ліцензійний обсяг) 

Денна форма навчання – 100 студентів. 

Заочна форма навчання – 100 студентів. 

Деканат юридичного факультету 

Луцький Роман Петрович – декан факультету, кандидат юридичних наук,  

Лотоцький Михайло Васильович – заступник декана факультету, кандидат 

юридичних наук 

Чекіль Ростислав Ігорович – помічник 

Навчально-методичне відділення 
Януш Галина Всилівна – начальник 

Кафедри факультету  

– Кафедра теорії та історії держави і права  

(завідувач кафедри - к.ю.н. Жукевич Ігор Васильович)   

– Кафедра цивільного права і процесу  

(завідувач кафедри - к.ю.н. Турчак Ірина Олександрівна) 

– Кафедра кримінального права і процесу 

(завідувач кафедри – к.ю.н. Острогляд Олександр Васильович) 

– Кафедра церковно-канонічних і державно-правових дисциплін  

(завідувач кафедри – д.ю.н., проф. Луцький Іван Михайлович) 

 

Комп’ютерно-інформаційний центр 

Криміналістична лабораторія 

Юридична клініка 

Шулятицький Святослав Ігорович – завідувач   

 

Координатор від факультету 

Луцький Роман Петрович  

Робоча адреса:  

76014, м. Івано-Франківськ, 

вул. Є. Коновальця, 35 

Тел. роб. +3 (0342)716680 

Тел. моб. +3 (050) 1001588 
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Перелік запропонованих спеціальностей з присвоєнням ступеня і тривалості навчання 

Спеціальність «Правознавство» 

Ступінь бакалавра (4 роки навчання) 

Умови для навчання 

Аудиторна площа юридичного факультету становить 15м
2
 на одного студента. Для 

забезпечення навчального процесу використовуються 5 лекційних аудиторії та 12 аудиторій 

для проведення семінарських (практичних) занять, комп’ютерно-інформаційний центр (понад 

70 комп’ютерів),  криміналістична лабораторія, зал судового засідання, юридична клініка. 

На факультеті функціонує 6 кафедр: 

 кафедра теорії та історії держави і права  

 кафедра цивільного права і процесу  

 кафедра церковно-канонічних і державно-правових дисциплін  

 кафедра кримінального права і процесу 

Для послуг студентів фонди бібліотеки університету, читальний зал, спортивний зал, 

спортивний майданчик, їдальня, медичний пункт, перукарня. 

 

Опис основних методів та форм викладання і навчання, що використовуються на 

факультеті 
Навчальний процес на юридичному факультеті здійснюється у таких формах, як 

навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота студентів, 

практична підготовка та контрольні заходи. 

Основні види навчальних занять: 

- Лекція є елементом курсу лекцій, який охоплює основний теоретичний матеріал 

навчальної дисципліни. Тематика курсу лекцій визначається освітньо-професійною 

програмою та робочою навчальною програмою. 

- Практичне заняття є формою навчального заняття, при якій викладач організує 

детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та 

формулює вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання 

студентом відповідно сформульованих завдань. Практичні заняття проводяться в аудиторіях, 

оснащених необхідними технічними засобами навчання тощо. 

- Семінарське заняття - форма навчального заняття, при якій викладач організовує 

дискусію навколо попередньо визначених тем, до котрих студенти готують тези виступів на 

підставі індивідуально виконаних завдань. Викладач оцінює підготовлені студентами 

реферати, їх виступи, активність у дискусії, уміння формулювати і відстоювати свою позицію 

тощо. 

- Консультація - це форма навчального заняття, при якій студент отримує відповіді від 

викладача на конкретні запитання або пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх 

практичного застосування. 

Індивідуальні завдання виконуються студентом самостійно при консультуванні 

викладачем з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентами за 

час навчання та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання. 

Самостійна робота студентів є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у 

час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Вона забезпечується системою навчально-

методичних засобів, передбачених для вивчення конкретної навчальної дисципліни. 

Практична підготовка студентів має на меті набуття студентом професійних навичок і 

вмінь. Вона проводиться в умовах професійної діяльності під організаційно-методичним 

керівництвом викладача юридичного факультету та спеціаліста з даного фаху. Програма 

практичної підготовки та терміни її проведення визначається навчальним планом. 

Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль. Поточний контроль 

здійснюється під час проведення практичних і семінарських занять і має на меті перевірку 

рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Підсумковий контроль 

проводиться з метою оцінки результатів навчання на певному освітньому (кваліфікаційному) 

рівні (державна атестація студентів) або на окремих його завершальних етапах (семестровий 

контроль). 

Семестровий контроль проводиться у формах семестрового екзамену або заліку з 
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конкретної навчальної дисципліни в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною 

програмою, і в терміни, встановлені навчальним планом. 

Методика оцінювання знань студентів    
 Оцінювання знань студентів здійснюється у відповідності до Положення про систему 

оцінювання знань та визначення рейтингу студентів відповідно до вимог Європейської 

кредитно-трансферної системи, схваленого Науково-методичною Радою Івано-Франківського 

університету права  ім. Короля Данила Галицького 30.09.2011р. Контроль успішності 

студента - це перевірка розуміння та засвоєння певного матеріалу, вироблених навичок 

проведення індивідуальної і самостійної роботи згідно робочої навчальної програми, вміння 

самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислити зміст теми чи розділу, вміння усно чи 

письмово викласти певний матеріал. 

Контроль успішності студента - це перевірка розуміння та засвоєння певного матеріалу, 

вироблених навичок проведення індивідуальної і самостійної роботи згідно робочої 

навчальної програми, вміння самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислити зміст 

теми чи розділу, вміння усно чи письмово викласти певний матеріал. 

Співідношення обсягів аудиторних занять, самостійної та індивідуальної роботи  

студентів визначається з урахуванням специфіки та змісту  конкретної навчальної 

дисципліни. 

Контроль успішності студента здійснюється з використанням методів і засобів навчання, 

обраних університетом.  

Академічні успіхи студента університету з навчальної дисципліни визначаються за 

стобальною шкалою з наступним переведенням балів до національної шкали та шкали ECTS, 

яке здійснюється в такому порядку: 

Шкала оцінювання знань студентів за ЄКТС  

Шкала в балах Національна шкала Шкала ЄКТС 

90-100 балів 5 «відмінно» А 

80-89 балів 4 «дуже добре» В 

65-79 балів 4 «добре» С 

55-64 бали 3 «задовільно» D 

50-54 бали 3 «достатньо» Е 

35-49 балів 2 «незадовільно» FX 

1-34 бали 2 «неприйнятно» F 

Курс вивчення навчальної дисципліни складається з освоєння змістових модулів (ЗМ) та 

складання підсумкового контролю (ПК). Структурними елементами ЗМ, які підлягають 

оцінюванню є аудиторна робота (АР), індивідуальна навчально-дослідна робота (ІНДРС), 

самостійна робота студентів (СРС).  

За результатами вивчення кожного ЗМ студент може одержати максимальну кількість 

балів - 100, при цьому має місце наступний розподіл балів між структурними елементами ЗМ: 

Види навчальної діяльності (структурні елементи 

ЗМ) 

Кількість балів (максимальна) 

Денна ф.н. Заочна ф.н. 

1. Аудиторна робота,  

в тому числі: 
- поточний контроль (на семінар-ських, практичних, 

лабораторних заняттях);   

- модульна контрольна робота. 

70 

 
50 

 

20 

20 

2. Самостійної робота студентів (СРС) 15 - 

3.Індивідуальна навчально-дослідна робота 

студентів (ІНДРС) 

15 80 

Об'єктом оцінювання аудиторної роботи виступає програмний матеріал різного 

характеру і рівня складності, засвоєння якого перевіряється під час проведення семінарських, 

практичних, лабораторних занять та модульних контрольних робіт.  

Оцінювання студентів на семінарських, практичних та лабораторних заняттях 

проводиться за шестибальною шкалою (від нуля до п’яти), із виставленням оцінок у Журнал 
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обліку успішності академічної групи.  

Студенту повинні бути виставлені оцінки не менше, ніж за 60% проведених семінарських, 

практичних, лабораторних занять. 

Модульна контрольна робота, яка проводиться по завершенню вивчення змістового 

модуля (сукупності тем, об’єднаних за логічною структурою та змістом), оцінюється і 

викладається в журнал. Модульні контрольні роботи проводяться викладачем на останньому 

семінарському (практичному) занятті із змістового модуля. Явка студента на модульну 

контрольну роботу обов’язкова. 

Об’єктами оцінювання ІНДРС є творчі та індивідуальні навчально-дослідні завдання  – 

завершені теоретичні або практичні роботи студентів в межах навчальної програми 

дисципліни, які виконуються на основі знань, умінь та навичок, отриманих у процесі 

лекційних, семінарських, практичних та лабораторних занять, зокрема – виконання курсових 

та дипломних робіт (проектів), магістерських робіт, розрахунково-аналітичних робіт; 

складання і розв'язування задач; анотація прочитаної літератури з елементами науково-

дослідної роботи; розробка і розв'язування тестових завдань; підготовка матеріалів на 

науковий семінар чи конференцію тощо. 

Вид і зміст завдань, а також методика проведення ІНДРС визначається  кафедрами 

університету.  

Оцінюванню підлягає кожне обов’язкове для виконання студентом індивідуальне 

завдання. 

Оцінювання ІНДРС проводиться за шестибальною шкалою (від нуля до п’яти), із 

виставленням оцінок у Журнал обліку успішності академічної групи. 

Об'єктом оцінювання самостійної роботи виступає програмний матеріал винесений на 

самостійне опрацювання студентами.  

Ознайомлення студентів з переліком питань, які виносяться на самостійне опрацювання 

повинно здійснюватися викладачем на лекційному занятті з відповідної теми. Оцінюванню 

підлягає самостійна робота студента з кожної теми, передбаченої тематичним планом 

навчальної дисципліни. 

Оцінювання самостійної роботи студентів проводиться за шестибальною шкалою (від 

нуля до п’яти) із виставленням оцінок у Журнал обліку успішності академічної групи.  

Контроль самостійної роботи здійснюється окремим питанням на модульній контрольній 

роботі або пред’явленням конспекту із питаннями самостійного вивчення, або усною 

відповіддю студента на семінарському занятті. 

Методичні вказівки для самостійної роботи, форми та контроль оцінювання визначається 

кафедрами університету із врахуванням специфіки дисципліни. 

Після виставлення оцінок за всі можливі об’єкти оцінювання, їх сума повинна бути 

трансформована у відповідну кількість балів, яка відповідає питомій вазі виду навчальної 

діяльності у підсумковій оцінці за дисципліну.  

Така трансформація здійснюється за формулою: 

М = 
Сума реальна  × Z 

Сума максимальна 

де 

Сума реальна  – сума оцінок, виставлених студенту за час освоєння даного виду  навчальної 

діяльності; Сума реальна  = а+б+в , де а, б, в – оцінки студента за об’єкт оцінювання.  

Сума максимальна = кількість оцінок × 5  (тобто, максимальна сума цих оцінок).   

Z – кількість балів, яка присвоєна даному виду навчальної діяльності.  

Підсумкова кількість балів за змістовий модуль (ЗМ)  є сумою балів, одержаних 

студентом за кожен вид навчальної діяльності, а саме: 

ЗМ =(АР+ СРС+ІНДРС) , 

В межах навчального семестру в структурі навчальної дисципліни може бути виділено 2 

або більше змістових модулі. Підсумкова оцінка за результатами вивчення всіх змістових 

модулів визначається за формулою: 

                 ЗМ1 + ЗМ2 + … ЗМn 
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ЗМn  =  ----------------------------------------, 
                                           n 
де n – кількість змістових модулів з дисципліни. 

 

Якщо студент набрав за підсумками вивчення всіх змістових модулів з дисципліни 90 і 

більше балів, то дана кількість балів разом з її відповідниками у національній шкалі та шкалі 

ECTS заноситься викладачем у відомість обліку успішності та індивідуальний навчальний 

план студента. 

Студенти, які набрали за підсумками вивчення всіх змістових модулів з дисципліни від 50 

до 89 балів, зобов’язані проходити підсумковий контроль.  

Студенти, які набрали за підсумками вивчення всіх змістових модулів з дисципліни 

меншу кількість балів  перед складанням підсумкового контролю зобов’язані 

відпрацювати незадовільні оцінки та пропуски занять. 

Завданням підсумкового контролю є перевірка розуміння студентом програмного 

матеріалу в цілому, логіки та взаємозв'язків між окремими розділами, здатності творчого 

використання накопичених знань, уміння сформувати своє ставлення до певної проблеми 

навчальної дисципліни тощо.  

Підсумковий контроль проводиться у формі екзамену або заліку. Форма підсумкового 

контролю з дисципліни визначається освітньо-професійною програмою підготовки 

бакалаврів, спеціалістів та магістрів відповідної галузі знань, напряму підготовки чи 

спеціальності та навчальним планом.  

В програмових вимогах для проведення підсумкового та модульного контролю викладач 

зобов'язаний включити питання, винесені на самостійне опрацювання та здійснити розподіл 

балів між завданнями, включеними до структури залікових чи екзаменаційних білетів. 

Підсумковий контроль проводиться: 

а) екзамени – в усній формі; 

б) заліки – у формі виконання письмових завдань. 

На підсумковий контроль виносяться вузлові питання, типові та комплексні задачі, 

ситуації, завдання, що потребують творчої відповіді та уміння синтезувати отримані знання і 

застосовувати їх при вирішенні практичних задач тощо.  

За результатами підсумкового контролю студент може отримати 100 балів. При цьому 

розподіл таких балів між завданнями, включеними до структури залікових чи екзаменаційних 

білетів, здійснюється викладачем навчальної дисципліни шляхом їх визначення у робочих 

навчальних програмах та навчально-методичних комплексах.  

Підсумкова кількість балів (ПОд) за дисципліну після складання студентом підсумкового 

контролю (ПКб) визначається за формулою:  

ПОд = (ЗМn + ПКб) / 2 

Результати модульних контрольних робіт, підсумки за змістовий модуль, оцінка за 

семестр, оцінка за підсумковий контроль, підсумкова оцінка з навчальної дисципліни 

виставляються в Журналі обліку успішності академічної групи протягом трьох днів з моменту 

здійснення відповідних контрольних заходів.  

Розподіл змісту освітньо-професійної програми за циклами дисциплін та критеріями 

нормативності і вибірковості наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 

 

РОЗПОДІЛ ЗМІСТУ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ЗА ЦИКЛАМИ 

ДИСЦИПЛІН ТА КРИТЕРІЯМИ НОРМАТИВНОСТІ І ВИБІРКОВОСТІ 

 

Цикл дисципліни 

Нормативна 

кількість 

навчальних 

годин/кредитів 

У тому числі 

нормативні 

дисципліни, 

годин/кредитів 

Вибіркові дисципліни 

(варіативна 

компонента), 

годин/кредитів 

Гуманітарних та 

соціально-

720 год. /20 кред. 

15% 

576 год. /16 кред. 

44% 

720 год. /20 кред. 

56% 
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економічних 

Фундаментальних 5544 год. /154 кред. 

64% 

4374 год. /121,5 кред. 

79% 

1170 год. /32,5 кред. 

21% 

Професійно-

орієнтованих 

1800 год. /50 кред. 

20% 

1206 год. /33,5 кред. 

67% 

594 год. /16,5 кред. 

33% 

Поза кредитні 288 год. /8 кред. 

1% 

288 год. /8 кред. 

100% 

 

Усього 8640 год. /240 кред. 

100% 

6444 год. /179 кред. 

75% 

2484 год. /69 кред. 

25% 
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1. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 

Шифр дисципліни – 6.030401 

Курс – 1; семестр –  1; всього годин – 108; на тиждень – 3 год. (л/с); 3 кредитів. 

Нормативна дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін 

Мета курсу: поглиблення знань студентів про етапи розвитку Української держави від 

найдавніших часів до сьогодення, аналіз історичних подій, визначення їх причин та наслідків, 

використання  історичного досвіду для вирішення актуальних проблем сьогодення. 

Завдання: вивчення основних етапів історичного розвитку рідного народу; суті 

історичних процесів, що відбулися в минулому й відбуваються нині в Україні; механізмів 

формування української державності, їх особливості, роль окремих постатей у цьому процесі; 

зародження й розвиток української національної свідомості. 

Предмет:  історичний досвід державотворчих процесів в Україні, політичні, соціально-

економічні, духовні процеси і тенденції історичного розвитку українського народу. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 
1. Витоки українського народу 

2. Давньоруський період української історії 

3. Галицько-Волинська держава 

4. Українські землі у складі Великого князівства Литовського і Речі Посполитої 

5. Виникнення українського козацтва. Визвольний рух XVI – першої половини            

XVII ст. 

6. Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст. 

7. Україна в другій половині XVII ст. 

8. Україна (Гетьманщина) у складі Російської імперії у XVIII ст. 

9. Правобережжя і Західна Україна у XVIII ст. у складі Польщі 

10. Україна в ХІХ ст. 

11. Українські землі під владою Австрійської (Австро-Угорської) імперії (кін. XVIII – 

ХІХ ст.) 

12. Україна на початку ХХ ст. 

13. Українська національно-демократична революція (1917–1920 рр.) 

14. Україна в міжвоєнний період 

15. Україна в роки другої світової війни (1939–1945 рр.) 

16. Україна – незалежна держава 

17. Україна в 1965–1985 рр. Перебудова 

18. Повоєнна відбудова і розвиток України в 1945 – середині 1960-х років 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні заняття, 

консультації, самостійна робота. 

Оцінювання: екзамен усний за результатами семестру. 

 

2. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 

Шифр дисципліни – 6.030401 

Курс – 1; семестр – 1, 2; всього годин – 252; на тиждень – 4 год. (л/с); 7 кредитів. 

Нормативна дисципліна циклу фундаментальних дисциплін 

Мета курсу: формування знань про сутність,  зміст і форми держави і права та основних 

умінь щодо використання категоріального апарату юридичної  науки  в професійній 

діяльності.  

Завдання: вивчення основних понять юриспруденції; теорій, причин, закономірностей 

виникнення, розвитку та функціонування держави і права.  

Предмет: закономірності походження, розвитку та функціонування держави і права, їх 

призначення у суспільстві.  

Зміст дисципліни розкривається в темах: 
1. Вступ. Предмет науки загальної теорії права і держави, її місце в системі 

правознавства. 

2. Загальне поняття і основні риси держави. Тип і функції держави як основні 

характеристики її соціальної сутності. 
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3. Форми держав. 

4. Механізм і апарат держави 

5. Держава у політичній системі суспільства. 

6. Правова держава-головний організатор і гарант здійснення та захисту основних прав 

людини 

7. Сутність сучасних держав соціально-демократичної орієнтації. 

8. Основні права людини, права нації, народу і права людства як загально-соціальні 

явища. 

9. Право як державно-обов’язкове явище. Права людини і суб’єктивне юридичне право. 

Правовий статус особи. 

10. Право як    державно-обов’язкове явище. Об’єктивне юридичне право 

11. Об’єктивне юридичне право у соціальній системі. 

12. Типологія об’єктивного права. Сутність права соціально-демократичної орієнтації. 

13. Правотворчість. Форми об’єктивного права. 

14. Система права. Система і систематизація нормативно-правових актів. 

15. Правові /юридичні/ норми. 

16. Правомірна поведінка. Реалізація права. 

17. Законність і правопорядок. 

18. Тлумачення правових норм. 

19. Застосування правових норм. 

20. Правові відносини. 

21. Юридична відповідальність за правопорушення. 

22. Правове регулювання суспільних відносин. 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні заняття, 

консультації, самостійна робота. 

Оцінювання: екзамен усний за результатами навчального року. 

 

3. ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 

Шифр дисципліни – 6.030401 

Курс – 1; семестр – 1, 2; всього годин – 216; на тиждень – 3 год. (л/с); 6 кредитів. 

Нормативна дисципліна циклу фундаментальних дисциплін 

Мета курсу: поглиблення теоретичних знань про виникнення, розвиток, суть і причини 

падіння історичних держав і систем права, причини і наслідки організаційних та структурних 

змін у державному апараті та системах права країн світу, які не дивлячись на різні епохи 

свого існування, залишили значний слід в історії людства, досвід яких широко 

використовується наступним поколінням. 

Завдання: всебічний аналіз сучасного стану проблематики науки історії держави і права 

зарубіжних країн; системи органів  влади  і управління  в  країнах Стародавнього світу, 

Середніх віків, Нового часу і Новітнього часу; основних джерел рабовласницького, 

феодального (середньовіччя) та буржуазного (нового і новітнього) права; державно-правових 

інститутів у країнах Європи, Азії, Африки, Північної та Латинської Америки; принципів 

континентальної та англосаксонської системи права; структури судових органів. 

Предмет: інструментарії науки історії держави і права зарубіжних країн, конкретні 

державні інститути та системи права, основні закономірності державно-правового розвитку, 

починаючи з часів виникнення держави і права і закінчуючи політичними і правовими 

структурами сьогодення. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 
1. Стародавній Єгипет і Вавилон. 

2. Стародавня Індія і Китай. 

3. Афіни і Спарта. 

4. Стародавній Рим. 

5. Держава і право франків. 

6. Феодальна держава і право Франції. 

7. Феодальна держава і право Англії. 
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8. Феодальна держава і право Німеччини. 

9. Виникнення та розвиток Арабського Халіфату. 

10. Держава і право Візантії. 

11. Держава і право Болгарії, Сербії, Польщі, Чехії. 

12. Римо-католицька церква. 

13. Міста і міські республіки в містах Західної Європи. 

14. Держава і право Росії (ХІІІ-сер. ХVІІст.). 

15. Буржуазна Англія. 

16. Сполучені Штати Америки. 

17. Буржуазна Франція. 

18. Буржуазна Німеччина. 

19. Буржуазна Японія. 

20. Південно-східна та Східна Європа. 

21. Абсолютна монархія в Росії (ХVІІІст. – 1917р.). 

22. Сполучені Штати Америки. 

23. Великобританія. 

24. Франція. 

25. ФРН. 

26. Держава і право СРСР. 

27. Держава і право Польщі, Чехії, Словакії, Румунії, Болгарії, Югославії. 

28. Італія. 

29. Японія. 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні заняття, 

консультації, самостійна робота. 

Оцінювання: екзамен усний за результатами навчального року. 

 

4. ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ 

Шифр дисципліни – 6.030401 

Курс – 1, 2; семестр –  2, 3; всього годин – 234; на тиждень – 3 год. (л/с); 6,5 кредитів. 

Нормативна дисципліна циклу фундаментальних дисциплін. 

Мета курсу: формування у студентів уявлення про етапи розвитку державності і права 

України від найдавніших часів до сьогодення, вміння проводити аналіз подій та історико-

правових явищ, визначення їх причин та наслідків, навчити використовувати державно-

правовий досвід для вирішення актуальних проблем сьогодення, розвиток пізнавальних 

інтересів студентів, інтересу до більш глибокого дослідження окремих фактів в історії 

державно-правової думки України. 

Завдання: опанування  знань еволюції української державної традиції в цілому; 

розвитку механізмів державної влади в Україні; зародження та функціонування правової 

системи в цілому і окремих галузей права України, самостійно поповнювати свої знання 

шляхом вивчення першоджерел, монографій, наукових праць, статей вчених; виявляти 

закономірності історичного розвитку.  

Предмет: політичні явища та юридичні факти, основні державно-правові системи, 

органи влади, центрального та місцевого управління, юстиції, основні тенденції розвитку 

державно-правових явищ. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 
1. Предмет і завдання курсу. Періодизація державності. 

2. Стародавні державні утворення на території України. 

3. Виникнення Київської Русі. 

4. Суспільний устрій і право Київської Русі. 

5. Галицько-Волинська держава. 

6. Українські землі у складі Великого князівства Литовського. 

7. Україна у складі Речі Посполитої. 

8. Запорізька Січ. 

9. Козацько-гетьманська держава.  



 13 

10. Автономія України в складі Росії. 

11. Державність і право в українських землях (ХІХ - поч. ХХ ст.). 

12. Українські землі в складі Австро-Угорської імперії. 

13. Україна напередодні відродження державності (поч. ХХ ст.). 

14. УНР періоду Центральної Ради. 

15. Українська держава (період Гетьманщини).  

16. УНР у часи Директорії. 

17. ЗУНР. 

18. Утвердження російсько-більшовицького режиму на українських землях. 

19. Псевдо-конституційне оформлення більшовицького поневолення України. 

20. Україна в роки тоталітарно-репресивного режиму (1929-1941 рр.). 

21. Правова система в Україні у 1920-1930 рр. 

22. Українські землі під гнітом польських загарбників (1919-1939 рр.) 

23. Українські землі у складі Румунії та Чехословаччини у міжвоєнний період. 

24. Держава і право України в період Другої світової війни. 

25. Державність і право в повоєнні роки (1946-1956 рр.) 

26. Україна в роки десталінізації і хрущовської «відлиги». 

27. Україна в період «застою» (сер. 60-х – сер. 80-хрр. ХХ ст.) 

28. Державність і право в період «перебудови» (1985-1991 рр.). 

29. Вибори 1990 р. і законодавча діяльність ВРУ І-го скликання. 

30. Держава і право України в період в період 1994-2004 рр.  

31. Початок реалізації Конституції після виборів 2004 р. 

32. Актуальні проблеми розвитку держави і права в Україні. 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні заняття, 

консультації, самостійна робота. 

Оцінювання: екзамен усний за результатами навчального року 

 

5. ІСТОРІЯ ВЧЕНЬ ПРО ДЕРЖАВУ І ПРАВО 

Шифр дисципліни – 6.030401 

Курс – 2; семестр – 4; всього годин – 72; на тиждень – 2 год. (л/с); 2 кредита. 

Нормативна дисципліна циклу професійно-орієнтованих дисциплін. 

Мета курсу: висвітлення закономірностей суспільного прогресу, розкриття процесу 

становлення та розвитку знань про державу та право, поступового осягнення людською 

думкою суті держави і права від найдавніших часів до наших днів. 

Завдання: аналіз найвизначніших вчень про державу і право, зокрема особливостей і 

тенденцій їх розвитку, формування політико-правової думки в Україні в контексті 

Європейської цивілізації, найсучасніших державно-правових вчень, встановлення причинно-

наслідкових зв’язків.  

Предмет: найвизначніші вчення про державу і право які теоретично обґрунтовано і 

концептуально викладено. А також ті, які пізнавальною глибиною і цінністю перевершують 

повсякденні форми відображення політико-правової дійсності. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 
1.Предмет науки, метод вивчення та значення. 

2.Виникнення та розвиток поглядів на державу і право у країнах Стародавнього Світу. 

3.Особливості розвитку вчень про державу і право середньовічного суспільства. 

4.Політичні та правові вчення  у Західній Європі в ХV-ХVІІ столітті. 

5.Вчення про державу і право Західноєвропейського просвітництва ХVІІІ ст. та періоду 

боротьби за незалежність США. 

6.Вчення про державу і право в Західній Європі кінця ХVІІІ поч. ХІХ ст. 

7.Зародження політичних вчень та політико-правова ідеологія в Росії 

8.Становлення і розвиток вчень про державу і право в Україні. 

9.Державно-правові вчення соціалістичного та комуністичного спрямування. 

10. Основні державно-правові вчення Західної Європи др. пол. ХІХ-ХХ ст. 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні заняття, 
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консультації, самостійна робота. 

Оцінювання: залік письмовий за результатами семестру. 

 

6. ДЕРЖАВНЕ ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 

Шифр дисципліни – 6.030401 

Курс – 4; семестр – 7; всього годин – 180; на тиждень – 4 год. (л/с); 5 кредитів. 

Нормативна дисципліна циклу фундаментальних дисциплін 

Мета курсу: формування знань про правове регулювання державно-правових (конституційно-

правових) відносин в правовій системі зарубіжних країн. 

Завдання: вивчення сучасного стану проблеми науки держави і права зарубіжних країн та 

розвиток суспільного ладу на різних етапах зарубіжної історії; вивчити систему органів влади і 

управління. Навчитися використовувати суспільно-політичний досвід всесвітньої історії в побудові 

сучасної держави; аналізувати законодавчі акти. 

Предмет: сукупність суспільних відносин, які складаються у процесі здійснення державної 

влади, порядку її формування та взаємодії між законодавчою, виконавчою та судовою гілками влади 

у зарубіжних країнах. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 
1. Поняття, предмет і система державного (конституційного) права. 

2. Державно-правові основи суспільного ладу. 

3. Конституції і основні закони держав. 

4. Форми правління. 

5. Форми державного устрою. 

6. Конфедерація як міждержавне об’єднання (СНД, ЄС). 

7. Державно-політичний режим. 

8. Виборче право і виборчі системи. 

9. Партійні системи. 

10. Державно-правовий статус особи. 

11. Вищі політичні інститути держави (глава держави, парламент, уряд). 

12. Конституційний принцип поділу влади (на прикладі США). 

13. Основи місцевого управління і самоуправління. 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні заняття, 

консультації, самостійна робота. 

Оцінювання: екзамен усний за результатами семестру. 

 

7. ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ 

Шифр дисципліни – 6.030401 

Курс – 1; семестр – 1; всього годин – 72; на тиждень – 3 год. (л/с); 2 кредита. 

Вибіркова дисципліна циклу фундаментальних та професійно-орієнтованих 

дисциплін 

Мета курсу: формування у студентів первинних знань про правові основи державного і 

громадського життя; дбайливого ставлення до інтересів суспільства, держави та особи; 

формування ціннісних орієнтирів щодо моральної оцінки діяльності юриста-професіонала; 

ознайомлення з вимогами, що ставляться до працівників юридичної сфери; вивчення історії 

виникнення юридичних спеціальностей, головних ознак професії юриста, місця її серед інших 

спеціальностей, її значення для розбудови правової держави та становлення цивілізованого 

суспільства. 

Завдання: виходячи з вимог соціального прогресу, особливостей та умов 

функціонування українського суспільства, навчити студентів визначати роль та призначення 

юридичної діяльності у структурі соціальної діяльності; ознайомити студентів з 

особливостями сфери здійснення юридичної діяльності як одного з видів соціальної 

діяльності, що здійснюється у сфері права; висвітлити характерні риси практичної діяльності 

юристів за окремими напрямами спеціалізації юридичної роботи; розкрити роль юридичної 

науки у здійсненні практичної діяльності, охарактеризувати систему наукових юридичних 

знань, їх сучасний стан, перспективи розвитку; всебічно охарактеризувати особу юриста як 
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теоретичну модель професіонала шляхом визначення системи професійних та особистих 

якостей, сформульованих у приписах нормативно-правового та морального походження; 

навчити студентів на підставі наявних результатів наукових досліджень прогнозувати 

тенденції розвитку юридичної науки, визначати необхідні зміни щодо системи 

кваліфікаційних вимог у межах конкретних юридичних спеціальностей; зміцнити світоглядну 

та громадську позицію майбутніх правозахисників, підготувати їх психологічно до 

самостійної напруженої та відповідальної роботи на користь суспільства та держави. 

Предмет: система загальних наукових знань про юридичну науку та юридичну 

практику, про вимоги до працівників юридичної сфери та систему формування професійних і 

особистих якостей працівників. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Теоретичні та методологічні засади юридичної деонтології. 

2. Деонтологічна правосвідомість та обов’язки юриста. 

3. Аспекти духовно-національного почуття юриста. 

4. Аспекти морально-правового почуття юриста. 

5. Аспекти психологічно-естетичного почуття юриста. 

6. Аспекти професійного почуття юриста. 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні заняття, 

консультації, самостійна робота. 

Оцінювання: залік письмовий за результатами семестру. 

 

8. ЦИВІЛЬНЕ ТА СІМЕЙНЕ ПРАВО  

Шифр дисципліни - 6.030401  

Курс – 2,3; семестр – 3,4,5,6; всього годин – 576; на тиждень – 4 год; 16 кредитів.  

Нормативна дисципліна циклу фундаментальних дисциплін 
Мета: Формування знань про правове регулювання цивільних та  сімейних відносин  та 

основних навиків по застосуванню цивільного та сімейного законодавства; формування знань 

про правове регулювання цивільних відносин   в частині  інститутів договірного, 

позадоговірного і спадкового права та основних умінь по застосуванню цивільного 

законодавства.   

Завдання: вивчити теоретичні положення, що регулюють майнові та особисті немайнові 

відносини, основані на юридичній рівності, вільному  волевиявленні, майновій самостійності 

їх учасників ( фізичних і юридичних осіб), у тому числі відносини, які складаються у сфері 

підприємництва; зміст цивільно-правових інститутів, об’єктивні закономірності їх розвитку 

сімейно-правові відносини, які виникають у зв’язку з укладенням, існуванням і припиненням 

шлюбу, їх майновий характер. Навчити студентів застосовувати свої теоретичні знання на  

практиці, тобто застосовувати  норми цивільного та сімейного права щодо конкретних 

життєвих ситуацій; тлумачити та вільно  користуватися нормативно-правовим матеріалом 

Цивільного та Сімейного кодексів та їх коментарями; вирішувати практичні завдання, 

використовуючи конкретні статті кодексів та вміння посилатися на керівні роз’яснення 

пленумів Верховного Суду України, в яких аналізується і узагальнюється судова практика з 

різних категорій цивільно-правових справ; складати відповідні цивільно-правові та сімейні 

документи щодо порядку подачі заяв та позовних заяв до звичайних та господарських судів; 

вивчити теоретичні положення, що регулюють майнові  та особисті немайнові відносини, 

основані на юридичній рівності, вільному  волевиявленні, майновій самостійності їх 

учасників (фізичних і юридичних осіб), у тому числі відносини, які складаються у сфері 

підприємництва; зміст цивільно-правових інститутів, об’єктивні закономірності їх розвитку. 

Навчити студентів застосовувати свої теоретичні знання на  практиці, тобто застосовувати  

норми цивільного щодо конкретних життєвих ситуацій; тлумачити та вільно  користуватися 

нормативно-правовим матеріалом Цивільного та Сімейного кодексів та їх коментарями; 

вирішувати практичні завдання, використовуючи конкретні статті кодексів та вміння 

посилатися на керівні роз’яснення пленумів Верховного Суду України, в яких аналізується і 

узагальнюється судова практика з різних категорій цивільно-правових справ; складати 

відповідні цивільно-правові та сімейні документи щодо порядку подачі заяв та позовних заяв 
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до судів загальної юрисдикції та їх спеціалізації .  

Предмет: цивільне право як галузь права, що регулює особисті немайнові та майнові 

відносини, засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності 

їх учасників. Сімейне право як галузь права, що регулює суспільні відносини, що виникають з 

шлюбу, народження дитини, взяття дитини на виховання тощо; цивільне право як галузь 

права, що регулює особисті немайнові та майнові відносини, засновані на юридичній рівності, 

вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників.  

Зміст дисципліни розкривається в темах:  

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

1. Загальні положення цивільного права. Цивільне законодавство України. 

2. Особливості цивільного права зарубіжних країн. 

3. Цивільне право як наука і навчальна дисципліна. 

4. Поняття та особливості цивільних правовідносин. 

5. Здійснення та захист цивільних прав. 

6. Відповідальність у цивільному праві. 

7. Об’єкти цивільних прав. 

8. Загальні положення про фізичну особу. Фізична особа – підприємець. 

9. Особисті немайнові права фізичної особи. Особисті немайнові права, що 

забезпечують природне існування фізичної особи. Особисті немайнові права, що 

забезпечують соціальне  буття фізичної особи. 

10. Загальні положення про юридичних осіб. 

11. Підприємницькі товариства: господарські товариства та виробничий кооператив. 

12. Участь держави, АРК, територіальних громад у цивільних відносинах. 

13. Підстави виникнення,  зміни та припинення цивільних правовідносин. 

14. Загальні положення про правочини. 

15. Представництво. Довіреність. 

16. Строки та  терміни у цивільному праві. 

17. Позовна давність. 

18. Загальні  положення  про право власності. Набуття права власності. Припинення 

права власності. 

19. Право приватної власності фізичних осіб. 

20. Право власності юридичних осіб. 

21. Право державної власності. 

22. Право комунальної власності. 

23. Право спільної власності. 

24. Право власності на землю (земельну ділянку). Право власності на житло. 

25. Захист права власності. 

26. Речові права на чуже майно. Володіння річчю. 

27. Загальні положення про право інтелектуальної власності. 

28. Право  інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське 

право). 

29. Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму 

(передачу) організації мовлення (суміжні права). 

30. Право інтелектуальної власності на наукове відкриття, винахід, корисну модель, 

промисловий зразок. 

31. Право  інтелектуальної власності на компонування  інтегральної мікросхеми та на 

раціоналізаторську пропозицію. 

32. Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин. 

33. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування та комерційну 

таємницю. 

34. Право інтелектуальної власності на торговельну марку та географічне зазначення.  

35. Поняття, предмет, принципи та система сімейного права. Етапи  розвитку  сімейного 

права. 

36. Сімейні правовідносини. Шлюб. Припинення шлюбу. Визнання шлюбу недійсним. 
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37. Особисті права та обов’язки подружжя. Особливості  законного правового режиму 

подружжя. 

38. Особливості  правового режиму майна подружжя за шлюбним контрактом 

(договором). 

39. Права та обов’язки подружжя по утриманню. 

40. Встановлення походження дітей. 

41. Особисті  немайнові  права та обов’язки батьків і дітей. 

42. Майнові  правовідносини батьків і дітей. 

43. Усиновлення. Опіка, піклування  та патронат над дітьми. 

44. Права і  обов’язки інших членів сім’ї та родичів.  

45. Застосування Сімейного кодексу України  до  іноземців та  осіб без громадянства і 

застосування законів іноземних держав та міжнародних договорів в Україні.   

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА 

1. Поняття зобов’язання. Сторони у зобов’язанні. Виконання зобов’язання. 

2. Забезпечення  виконання зобов’язання. 

3. Цивільно-правовий договір. 

4. Договір купівлі-продажу. Договір роздрібної купівлі-продажу. 

5. Договір поставки. 

6. Договір контрактації сільськогосподарської продукції. Договір міни. Договір 

постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу. 

7. Договір дарування. 

8. Договір ренти. 

9. Договір довічного утримання (догляду). 

10. Договір найму (оренди). 

11. Договір прокату. 

12. Договір  найму (оренди) земельної ділянки. 

13. Найм  будівлі або іншої капітальної споруди. Найм (оренда) транспортного засобу. 

14. Договір лізингу. 

15. Договір найму (оренди) житла. 

16. Договір позички. 

17. Загальні положення про підряд. Побутовий підряд. Договір  будівельного підряду. 

Договір  підряду  на проведення проектних та пошукових робіт. 

18. Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та  

технологічних робіт. 

19. Договір про надання послуг. 

20. Договір оренди державного та комунального майна. 

21. Договір перевезення. 

22. Договір зберігання. Зберігання   на   товарному складі. Спеціальні види зберігання. 

23. Авторські договори. 

24. Договір страхування. 

25. Договір доручення. Договір комісії. Договір управління майном. 

26. Договір позики. Кредитний договір. Договір банківського вкладу. 

27. Договір банківського рахунка. 

28. Договір факторингу. 

29. Загальні положення  про розрахунки. 

30. Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. 

31. Комерційна концесія. 

32. Спільна діяльність. 

33. Зобов’язання у сфері зовнішньоекономічної діяльності, іноземного інвестування та 

виробничої кооперації. 

34. Договір  простого товариства. 

35. Договори  про використання промислової власності. 

36. Установчі договори. 

37. Правове регулювання біржової  діяльності  в  Україні. 
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38. Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу. Публічна обіцянка 

нагороди за результатами конкурсу. 

39. Вчинення  дій в  майнових інтересах іншої особи без її доручення. 

40. Рятування здоров’я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи, 

усунення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи. 

41. Загальні  положення зобов’язань з відшкодування шкоди. 

42. Відповідальність за шкоду, заподіяну працівником юридичної або фізичної особи. 

Відповідальність за  шкоду, заподіяну органами державної влади. Відповідальність за шкоду, 

заподіяну правоохоронними та судовими органами. 

43. Відповідальність за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю фізичної особи. 

44. Відповідальність за шкоду, заподіяну малолітніми, неповнолітніми, недієздатними, 

обмежено дієздатними та дієздатними особами. Відповідальність   за  шкоду, заподіяну 

джерелом  підвищеної небезпеки. 

45. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг). 

46. Відповідальність за шкоду, заподіяну внаслідок злочину. 

47. Відшкодування моральної шкоди. 

48. Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави.  

49. Загальні положення про спадкування. 

50. Спадкування за заповітом. Спадкування за законом. 

51. Здійснення права  на спадкування. 

52. Виконання заповіту. 

53. Оформлення права  на спадщину. Спадковий договір.  

 Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні робота , 

самостійна робота, консультації,  

Оцінювання: залік, іспит усний.  

 

9. ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС 

Шифр дисципліни - 6.030401  

Курс – 3; семестр – 5, 6; всього годин – 252; на тиждень – 4 год; 7 кредитів.  

Нормативна дисципліна циклу фундаментальних дисциплін 

Мета: формування знань про правове регулювання порядку здійснення правосуддя у 

цивільних справах та основних умінь по застосуванню цивільного процесуального 

законодавства. 

Завдання: вивчити зміст цивільного процесуального законодавства,  постанови 

Пленуму Верховного Суду України у цивільних справах, накази Генерального прокурора 

України з питань застосування цивільно-процесуального закону, структуру і повноваження 

органів, які реалізують цивільно-процесуальну діяльність, її форми і методи, практику 

застосування цивільного процесуального законодавства, практичну діяльність осіб, які беруть 

участь у справі, прокурора, суду, адвоката-представника в цивільному судочинстві; уміти 

використовувати дані науки цивільного процесу при тлумаченні та застосуванні норм 

цивільного процесуального права,  орієнтуватися в системі цивільного процесуального права 

та в судовій практиці з цивільних справ,  збирати практичні дані, аналізувати і оцінювати їх 

достатність для прийняття правомірних процесуальних рішень, всебічно, повно, об’єктивно і 

швидко встановлювати всі необхідні обставини цивільної справи, відповідно до 

процесуального законодавства здійснювати функцію  представництва, приймати обґрунтовані 

рішення в цивільній справі, правильно оформляти процесуальні документи.  

Предмет: судова форма захисту порушених цивільних прав (цивільне процесуальне 

право, як галузь права, що регулює суспільні відносини у сфері здійснення правосуддя у 

цивільних справах) та несудові форми захисту порушених цивільних прав (господарське 

судочинство, нотаріат, третейське судочинство).  

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1.Предмет і система цивільного процесуального права 

2.Принципи цивільного процесуального права 

3.Цивільні процесуальні правовідносини 
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4.Сторони у цивільному процесі 

5.Треті особи у цивільному процесі 

6.Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати 

права, свободи та інтереси інших осіб  

7.Представництво у цивільному процесі 

8.Цивільна юрисдикція. Підсудність цивільних справ 

9.Процесуальні строки 

10.Судові витрати 

11.Цивільна процесуальна відповідальність 

12.Докази і доказування у цивільному процесі 

13.Засоби доказування в цивільному процесі 

14.Позов 

15.Відкриття провадження у справі  

16.Провадження у справі до судового розгляду 

17.Судовий розгляд 

18.Судові рішення 

19.Заочний розгляд справи 

20.Наказне провадження 

21.Окреме провадження 

22.Апеляційне провадження 

23.Касаційне провадження 

24.Провадження у зв’язку з винятковими обставинами 

25.Провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами 

26.Виконавче провадження у цивільних справах 

27.Визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні 

28.Відновлення втраченого судового провадження 

29.Провадження у справах за участю іноземних осіб 

30.Господарське судочинство 

31.Нотаріальний процес 

32.Третейське судочинство  

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари,  індивідуальна робота , 

самостйна робота, консультації. 

Оцінювання: залік, іспит усний. 

 

10. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО 

Шифр дисципліни – 6.030401 

Курс – 4; семестр – 7; всього годин - 108; на тиждень – 3 год.; 3 кредити.  

Нормативна дисципліна циклу фундаментальних дисциплін 

Мета: формування знань про правове регулювання суспільних відносин, що 

регулюються нормами господарського права як комплексною галуззю права України, та 

основних умінь по застосуванню господарського законодавства. 

Завдання: вивчити діюче господарське законодавство, правовий статус учасників 

господарських  відносин; навчити студентів тлумачити господарське законодавство, 

застосовувати на практиці норми господарського права.  

Предмет: суспільні відносини, які виникають в результаті здійснення господарської 

діяльності. 

Зміст дисципліни розкривається в темах:  

1.Поняття та предмет господарського права 

2.Господарське законодавство        

3.Суб’єкти господарського  права. 

4.Правовий статус підприємств     

5.Правовий статус господарських товариств 

6.Господарські об’єднання 

7.Майно суб’єктів господарювання 
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8.Господарські договори. 

9.Виконання господарських зобов’язань. 

10.Господарсько-правова відповідальність. 

11.Державне регулювання економіки. Ліцензування та патентування господарської 

діяльності. 

12.Правове регулювання банкрутства 

13.Оренда державного і комунального майна, лізинг 

14.Приватизація державного і комунального майна 

15.Правові основи створення та діяльності банківських установ 

16.Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. Розрахункові відносини та кредит. 

17.Політика ціноутворення 

18.Правове регулювання реклами 

19.Монопольне становище на ринку та зловживання ним 

20.Біржова діяльність 

21.ЗЕД та іноземні інвестиції 

22.Спеціальні режими господарської діяльності. Правовий статус ВЕЗ та офшорних зон. 

23.Захист прав в господарському суді   

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальна робота, 

самостійна робота,  консультації.  

Оцінювання: іспит усний. 

 

11. ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС 

Шифр дисципліни – 6.030401  

Курс – 4; семестр – 8, всього годин – 144, на тиждень – 4 год.; 4 кредити.  

Нормативна дисципліна циклу професійно-орієнтованих дисциплін 

Мета: формування знань про правове регулювання суспільних відносин, що 

регулюються нормами господарського процесуального права, та основних умінь по 

застосуванню чинного законодавства. 

Завдання: вивчити діюче господарське процесуальне законодавство, правовий статус 

учасників процесуальних відносин, правовий стан господарського суду в Україні; навчити 

студентів застосовувати законодавчі акти, тлумачити чинне законодавство, складати 

претензії, відповіді на претензії, позовні заяви, відзив на позовну заяву, заяви та клопотання. 

Предмет: суспільні відносини, які виникають в результаті цивільних спорів до і під час 

господарського процесу. Механізм функціонування господарських судів  в Україні. 

Зміст дисципліни розкривається в темах:  

1.Правовий стан господарського суду в Україні. Поняття господарського процесу та 

господарського процесуального права. 

2.Досудове врегулювання господарських спорів. Підвідомчість і підсудність 

господарських справ господарським судам. 

3.Учасники господарського процесу. Докази в господарському процесі. 

4.Судові витрати. Процесуальні строки. 

5.Позов у господарському процесі. Порушення провадження у справі. 

6.Підготовка матеріалів до розгляду в засіданні господарського суду. Вирішення 

господарських спорів. 

7.Рішення, ухвала, постанова господарського суду.   Провадження у суді апеляційної 

інстанції. 

8.Провадження у суді касаційної інстанції. Перегляд рішення, ухвали, постанови 

господарського суду за нововиявленими обставинами. 

9.Виконання судових рішень господарських судів. Міжнародно-правові проблеми 

вирішення господарських спорів. 

10.Особливості розгляду справ про банкрутство. Третейський розгляд  господарських 

спорів.   

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальна робота, 

самостійна робота,  консультації.  
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Оцінювання: залік письмовий.  

 

12. ЖИТЛОВЕ ПРАВО  

Шифр дисципліни – 6.030401 

Курс – 3; семестр – 6; всього годин – 54; на тиждень – 2 год.; (л/с ); 1,5 кредити.  

Дисципліна за вибором студента циклу професійно-орієнтованих дисциплін. 

Дисципліна «Житлове право» входить до циклу нормативних дисциплін для підготовки 

бакалаврів і спеціалістів зі спеціальності «Право».  

Мета: вивчення питань, пов’язаних із забезпеченням громадян житлом, набуття знань з 

питань житлового законодавства, особливостей правового регулювання житлових відносин в 

умовах переходу до ринкової економіки.  

Предмет: норми права, які регулюють суспільні відносини в сфері забезпечення 

громадян житлом та засади, на яких базується законодавча база житлового права. 

Завдання: допомога в засвоєнні студентами значення норм, які регулюють житлові 

правовідносини в Україні, ознайомити студентів з необхідними джерелами житлового права; 

сприяти глибокому засвоєнню нормативних актів, прищепити вміння працювати з ними; 

ознайомити з принципами права і навчити використовувати їх зміст при вирішенні 

конкретних правових питань; навчити застосовувати теоретичні положення на практиці; 

прищепити навички складання документів; дати чітке уявлення про роль, права, обов’язки і 

конкретну діяльність різних суб’єктів житлових правовідносин, про вимоги, що ставляться до 

них  як з правової, так і моральної точок зору; це підготовка  високопрофесійних юристів до 

будь-якої форми практичної юридичної діяльності.  

Зміст навчальної дисципліни розкривається в наступних темах: 

1. Поняття, предмет, метод, система, джерела, функції та місце житлового права в 

системі права України. 

2. Житловий фонд України. Управління житловим фондом. Забезпечення громадян 

жилими приміщеннями. 

3. Договір найму жилого приміщення. 

4. Право користування службовими жилими приміщеннями та гуртожитками. 

5. Право користування жилими приміщеннями в будинках житлово-будівельних 

кооперативів. 

6. Право користування жилими приміщеннями в будинках приватного житлового 

фонду. 

7. Відповідальність за порушення житлового законодавства. 

8. Порядок розгляду і вирішення житлових спорів.  

 Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальна робота, 

самостійна робота, консультації. 

Оцінювання: залік письмовий. 

 

13. ОСНОВИ РИМСЬКОГО ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА 

Шифр дисципліни – 6.030401 

Курс - 2; семестр - 3; всього годин - 144; на тиждень – 2; 4 кредити. 

Нормативна дисципліна циклу професійно-орієнтованих дисциплін 

Мета: засвоєння основ римського цивільного права в сучасних правових системах.   

Завдання: знати поняття права власності, види прав власності, захист прав власності, 

види прав на чужі речі, набуття і припинення права власності, поняття та процес приватизації; 

вміти аналізувати і тлумачити правові норми, володіти правовою термінологією, вміти 

засвоювати теоретичні положення застосовуючи їх на практиці. 

Предмет: джерела та основні інститути римського цивільного права. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Предмет  і система римського цивільного права. 

2. Джерела римського цивільного права. 

3. Особи (суб’єкти) права. 

4. Сімейні правовідносини. 
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5. Вчення про позов. 

6. Право власності за римським цивільним правом. 

7. Загальне вчення про зобов’язання і договори. 

8. Окремі види договорів. 

9. Зобов’язання ніби з договорів. Зобов’язання   із приватних деліктів. 

10. Спадкове право. 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальна робота, 

самостійна робота, консультації. 

Оцінювання: залік письмовий. 

 

14. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО 

Шифр дисципліни – 6.030401 

Курс – 2,3; семестр – 3,4,5,6; всього годин – 576; на тиждень – 4 год. (л/с); 16 

кредитів.  

Нормативна дисципліна циклу фундаментальних професійно-орієнтованих 

дисциплін 

Мета курсу: 

- засвоєння студентами основних правових понять, категорій, кримінально-правових 

інститутів, базою для яких є Конституція України та чинне кримінальне законодавство;  

- зокрема, досконале знання законодавчих та теоретичних питань, які стосуються 

підстав кримінальної відповідальності, чинності закону в часі та просторі, поняття злочину та 

його видів, стадій вчинення злочину, складу злочину, співучасті у злочині, множини злочинів, 

звільнення від кримінальної відповідальності, поняття та мета покарання, його видів, 

призначення покарання і звільнення від нього та деякі інші; 

- засвоєння різних концепцій, поглядів, дискусійних положень з найбільш важливих 

питань, які є в науці кримінального права, розвиток вміння критично обмірковувати проблемні 

питання, щоб мати про них свою аргументовану думку, а також розвиток правового мислення, що 

допоможе правильно орієнтуватися в матеріалі; 

- детальне вивчення конспектів лекцій та чинного законодавства, керівних роз’яснень 

пленуму Верховного суду України, підручників і навчальних посібників, а й необхідність 

вивчення додаткової літератури; 

- сприяння правильному вмінню аналізувати та тлумачити кримінально-правові норми, 

положення постанов пленуму Верховного суду України, застосовувати їх до конкретних 

обставин;  

- засвоєння основних проблем науки кримінального права;  

- знання сучасних тенденцій кримінально-правової політики в Україні; 

- формування знань про кримінальне право та умінь щодо кваліфікації злочинів та 

призначення покарання. 

Завдання:  

- формувати у студентів глибокі теоретичні та практичні знання щодо використання їх у 

своїй професійній діяльності; 

- сприяти вихованню у студентів поважного ставлення до кримінального закону як 

важливого засобу захисту людини, її прав, свобод і законних інтересів, інтересів суспільства і 

держави від злочинних посягань; 

- поглиблене вивчення загальних базових положень кримінального права про злочин і 

покарання.  

- вивчення кримінального законодавства України, його принципів, підстав кримінальної 

відповідальності та загальних ознак злочину, ознак окремих злочинів, правил їх кваліфікації, 

відокремлення їх злочинів один від одного та суміжних з ними діянь, систему, види 

кримінальних покарань, підстави та порядок призначення покарань, умови звільнення рід 

кримінальної відповідальності, її заміну іншими заходами примусового впливу, погашення та 

зняття судимості. Навчити студентів чітко орієнтуватися в діючому кримінальному 

законодавстві, вміти тлумачити закон та грамотно кваліфікувати злочин. 

Предмет: кримінальний закон та практика його застосування. 
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Зміст дисципліни розкривається в темах: 
1. Поняття, предмет, метод, система, завдання та наука кримінального права. 

2. Кримінальний закон. 

3. Поняття, ознаки та види злочинів. 

4. Поняття, ознаки та форми кримінальної відповідальності. 

5. Поняття, структура та види складу злочину. 

6. Об’єкт злочину. 

7. Об’єктивна сторона складу злочину. 

8. Суб’єкт злочину. 

9. Суб’єктивна сторона  складу злочину. 

10. Стадії вчинення злочинів. 

11. Співучасть у вчинені злочину. 

12. Множинність злочинів. 

13. Обставини, що виключають злочинність діяння. 

14. Поняття, мета і  система покарань. 

15. Призначення покарання. 

16. Звільнення від кримінальної відповідальності. 

17. Звільнення від покарання та його відбування. 

18. Амністія. Помилування. Судимість. 

19. Примусові заходи медичного характеру. 

20. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх. 

21. Поняття Особливої частини Кримінального права, її система і значення. 

22. Наукові основи кваліфікації злочинів. 

23. Злочини проти основ національної безпеки України. 

24. Злочини проти життя та здоров’я особи. 

25. Злочини проти волі, честі та гідності особи. 

26. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи. 

27. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і 

громадянина. 

28. Злочини проти власності. 

29. Злочини в сфері господарської діяльності. 

30. Злочини проти довкілля. 

31. Злочини проти громадської безпеки. 

32. Злочини проти безпеки виробництва. 

33. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту. 

34. Злочини проти громадського порядку та моральності. 

35. Злочини у сфері обігу наркотичних речовин, їх прекурсорів та інші злочини проти 

здоров’я населення. 

36. Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів, 

забезпечення призову та мобілізації. 

37. Злочини проти авторитету органів державної влади, місцевого самоврядування та 

об’єднань громадян. 

38. Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), 

систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку. 

39. Злочини у сфері службової діяльності. 

40. Злочини у сфері службової діяльності в юридичних особах приватного права та 

професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг. 

41. Злочини проти правосуддя. 

42. Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові 

злочини). 

43. Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні заняття, 

консультації, самостійна робота. 

Оцінювання: екзамен усний за результатами 2-х навчальних років. 
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15. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС 

Шифр дисципліни – 6.030401 

Курс – 3; семестр – 5,6; всього годин – 252; на тиждень – 3 год. (л/с); 7 кредитів. 

Нормативна дисципліна циклу фундаментальних дисциплін 

Мета курсу: вивчення предмету науки кримінального процесу і головних її категорій, 

принципів кримінально-процесуальної діяльності і правового статусу її суб’єктів, порядку 

порушення та розслідування кримінальних справ, порядку провадження справ в суді першої 

інстанції, порядку перегляду вироків, постанов та ухвал суду в апеляційній чи касаційній 

інстанції, порядку розгляду питань, що виникають при виконанні вироків. 

Завдання:  знати предмет кримінально-процесуального права, його джерела та їх 

структуру, функції судової влади в кримінальному судочинстві, теорію прийняття процесуальних 

рішень, вимоги закону до їх захисту та структури, кримінально-процесуальні засоби доказування 

обставин, що підлягають встановленню у справі, процесуальні гарантії захисту прав та законних 

інтересів фізичних і юридичних осіб, способи тлумачення і застосування кримінально-

процесуальних норм, процесуальні форми взаємодії органів та осіб, що здійснюють кримінальну 

– процесуальну діяльність між собою, а також з іншими державними органами, вміти 

орієнтуватися в системі кримінально-процесуального права та в судовій практиці з кримінальних 

справ, збирати фактичні дані, аналізувати і оцінювати їх достатність для прийняття правомірних 

процесуальних рішень, організовувати виконання прийнятих рішень. 

Предмет:  кримінально-процесуальні норми і інститути та порядок і практика їх 

застосування. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 
1. Поняття, суть та завдання кримінального  процесу України. Предмет і система курсу. 

2. Кримінально-процесуальне право України. Кримінально-процесуальний закон. 

3. Принципи (засади) кримінального процесу. 

4. Суб’єкти кримінального процесу. 

5. Докази і доказування в кримінальному процесі. 

6. Цивільний позов у кримінальному судочинстві. 

7. Обчислення строків і судові витрати. Поняття та значення процесуальних строків у 

кримінальному судочинстві. 

8. Кримінально-процесуальний примус. 

9. Порушення кримінальної справи. 

10. Загальні умови досудового розслідування. 

11. Провадження слідчих дій 

12. Притягнення особи як обвинуваченого 

13.    Зупинення і закінчення  досудового розслідування. 

14. Прокурорський нагляд  за законністю проведення досудового розслідування. 

15. Підсудність кримінальних справ. Попередній розгляд справ суддею. 

16. Судовий розгляд кримінальної справи. 

17. Апеляційне провадження. 

18. Касаційне провадження. 

19. Виконання вироку, ухвали і постанови суду. 

20. Перегляд судових рішень в порядку виняткового провадження. 

21. Застосування примусових заходів медичного характеру. 

22. Протокольна форма досудової підготовки матеріалів (прискорене провадження в 

кримінальній справі). 

23. Особливості провадження в справах про злочини неповнолітніх, та у справах  

приватного обвинувачення. 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні заняття, 

консультації, самостійна робота. 

Оцінювання: екзамен усний за результатами навчального року. 
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16. КРИМІНАЛІСТИКА 

Шифр дисципліни – 6.030401 

Курс – 4; семестр – 7,8; всього годин – 252; на тиждень – 3 год. (л/с); 7 кредитів. 

Нормативна дисципліна циклу фундаментальних дисциплін 

Мета курсу: формування знань про основні засоби, прийоми та методи розкриття та 

розслідування злочинів і вмінь по їх застосуванню. 

Завдання: засвоєння студентами системи знань, вмінь та навиків з використання 

криміналістичних засобів і методів розслідування злочинів; опанування тактичними 

прийомами та організаційними формами проведення окремих слідчих дій, їх належною 

фіксацією; оволодіння навичками використання досягнень криміналістики, психології, 

кримінології та інших наук для потреб розслідування і попередження злочинів. 

Предмет: закономірності механізму вчинення злочинів та виникнення інформації про 

злочин і його учасників; закономірності збирання, дослідження, оцінки і використання 

доказів; спеціальні засоби та методи розслідування та попередження злочинів. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 
1. Поняття, предмет і система криміналістики.  

2. Розвиток, становлення та сучасний стан криміналістики в Україні.  

3. Методи криміналістики.  

4. Криміналістична ідентифікація та діагностика.  

5. Загальні положення криміналістичної техніки.  

6. Судова фотографія.  

7. Криміналістична трасологія.  

8. Розшук і ототожнення людини за ознаками її зовнішності.  

9. Криміналістичне дослідження документів.  

10. Судове почеркознавство.  

11. Судова балістика.  

12. Основи криміналістичної одорології.  

13. Криміналістична реєстрація.  

14. Загальні положення криміналістичної тактики.  

15. Злочинна діяльність як об’єкт криміналістичного вивчення.  

16. Традиційні та нетрадиційні джерела криміналістичної інформації.  

17. Організація та планування розслідування.  

18. Тактика слідчого огляду.  

19. Тактика розшуку і затримання.  

20. Тактика обшуку і виїмки.  

21. Тактика допиту.  

22. Тактика перевірки показань на місці.  

23. Тактика слідчого експерименту.  

24. Тактика пред’явлення для впізнання.  

25. Тактика призначення та проведення експертиз. 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні заняття, 

консультації, самостійна робота. 

Оцінювання: екзамен усний за результатами навчального року. 

 

17. КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО 

Шифр дисципліни – 6.030401 

Курс – 4; семестр – 8; всього годин – 144; на тиждень – 4 год. (л/с); 4 кредитів. 

Дисципліна за вибором навчального закладу циклу професійно-орієнтованих 

дисциплін  

Мета курсу: вивчення кримінально-виконавчого права України як навчальної 

дисципліни та підготовка фахівців у сфері виконання покарань, які б могли забезпечити 

належне виконання кримінального покарання, зі сторони спеціально уповноважених 

державою органів.  

Завдання: з одного боку, висвітлення основних та дискусійних проблем в цій галузі, а з 
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іншого засвоєння студентами матеріалу який допоможе їм правильно використовувати 

правові норми, що регламентують порядок  відбуття та виконання кримінального покарання.   

Предмет: правові норми, що регулюють суспільні відносини які виникають в процесі 

виконання та відбуття кримінального покарання. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 
1.Поняття, предмет, система та принципи кримінально-виконавчого права України. 

2.Поняття, предмет, система та принципи кримінально-виконавчого права України. 

3.Порядок і умови виконання покарання у виді позбавлення волі та довічного 

позбавлення волі. 

4.Порядок та умови виконання покарання у виді громадських та виправних робіт. 

5.Порядок та умови виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні 

посади або займатися певною діяльністю, а також позбавлення військового спеціального 

звання, рангу, чину чи кваліфікаційного класу. 

6.Порядок та умови виконання кримінальних покарань у виді штрафу, конфіскації майн, 

арешту і обмеження волі. 

7.Підстави та порядок звільнення від відбування покарання засуджених. 

8.Здійснення нагляду та контролю за поведінкою осіб, звільнених від відбування 

покарання. 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні заняття, 

консультації, самостійна робота. 

Оцінювання: залік письмовий за результатами навчального семестру. 

 

18. СУДОВІ ТА ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ УКРАЇНИ 

Шифр дисципліни – 6.030401 

Курс – 1; семестр – 2; всього годин – 144; на тиждень – 4 год. (л/с); 4 кредитів. 

Нормативна дисципліна циклу фундаментальних та професійно-орієнтованих 

дисциплін 

Мета курсу: формування знань про організацію та діяльність органів судової влади 

правоохоронних та правозахисних органів, знання сутності правоохоронної політики держави 

і механізму захисту прав громадян інституціями держави, місця правоохоронних органів у 

механізмі держави; системи судових, правоохоронних і правозахисник органів України; 

організаційно-правових основ діяльності як державних, так і недержавних органів, які 

виконують правоохоронні завдання, їх персоналу; основ взаємодії правоохоронних органів 

України між собою та з міжнародними органами, які захищають права громадян та 

протидіють злочинності. 

Завдання: аналізувати правовідносини, що виникають у зв’язку з діяльністю 

правоохоронних органів; системно усвідомлювати правоохоронну діяльність державних та 

недержавних правоохоронних інституцій; формулювати і тлумачити цілі й завдання 

діяльності правоохоронних органів; розуміти положення нормативно-правових актів щодо 

правоохоронної діяльності у системі та в динаміці; додержуватися вимог закону, основних 

положень міжнародних норм і стандартів правозастосування. Практично тлумачити та 

застосовувати положення нормативно-правових актів щодо правоохоронної діяльності; 

формулювати механізми взаємодії правоохоронних органів між собою та з громадськими 

утвореннями для досягнення цілей правоохоронних, проблемного обговорення положень 

правоохоронної діяльності. 

Предмет: вивчення відомостей щодо нормативно-правової бази, основних принципів, 

організації, завдань, функцій, повноважень та основних напрямків діяльності державних 

органів, які здійснюють судову та правоохоронну діяльність, а також недержавних 

організацій, покликаних сприяти реалізації правоохоронної функції держави. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 
1.Основні поняття курсу «Судові та правоохоронні органи України». Суд і   правосуддя. 

2.Професійні судді, народні засідателі та присяжні. 

3.Місцеві суди. Військові суди. 

4.Апеляційні суди. Вищі спеціалізовані суди України. Касаційний суд    України. 
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5.Верховний Суд України. Державна судова адміністрація України. 

6.Кваліфікаційні комісії суддів України. 

7.Конституційний Суд України. 

8.Служба безпеки України. 

9.Прокуратура України. 

10.Органи внутрішніх справ України. 

11.Державна податкова адміністрація України. Контрольно-ревізійне  управління 

України. 

12.Органи юстиції України. 

13.Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Органи, які здійснюють 

оперативно – розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство. 

14.Адвокатура України. 

15.Нотаріат України. 

16.Військова служба охорони правопорядку у Збройних силах України. Управління 

державної охорони. 

17.Правоохоронна діяльність інших правоохоронних органів України. 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні заняття, 

консультації, самостійна робота. 

Оцінювання: екзамен усний за результатами навчального семестру. 

 

19.СУДОВА МЕДИЦИНА І ПСИХІАТРІЯ 

Шифр дисципліни – 6.030401 

Курс – 4; семестр – 7,8; всього годин – 288; на тиждень – 4 год. (л/с); 8 кредитів. 

Нормативна дисципліна циклу професійно-орієнтованих дисциплін. 

Мета курсу: засвоєння ряду знань і навичок в ділянці судової медицини і судової 

психіатрії, необхідних для практичної діяльності в боротьбі зі злочинністю та в різних 

ділянках цивільного   права. Студенти повинні знати сучасні можливості судової медицини та 

судової психіатрії і вміти правильно використовувати їх на практиці. Зокрема, повинні знати 

порядок і правила огляду трупа на місці його виявлення, порядок огляду і правила взяття 

речових доказів зі слідами крові, виділень людини, волосся і ін., уміти використати в 

названих випадках науково-технічні засоби і прийоми /огляд в УФП і ІЧ проміннях, 

використання лупи і т.п./знати правові і організаційні основи судово-психіатричної 

експертизи, питання застосування примусових заходів медичного характеру до осі б, що 

страдають психічними захворюваннями, медичні показання для надання першої долікарської 

медичної допомоги, особливості психіатричної допомоги особам, що знаходяться у ВТУ і т.п. 

Завдання: ознайомити студентів з сучасними можливостями судової медицини і судової 

психіатрії і вміти використовувати їх в практичній роботі. Знати правила огляду трупа на 

місці виявлення, порядок його огляду, правила взяття речових доказів з об’єктами 

біологічного походження і порядок їх судово-медичного дослідження. Вміти користуватись у 

згаданих випадках науково-технічними засобами. 

Предмет: особи, що потерпіли від зловмисних дій, підозрювані чи обвинувачені у 

скоєнні злочину – в цілому «живі особи». Мертві люди (трупи) при насильницькій чи 

наглій смерті або при підозрі на них. Речові докази (знаряддя злочину та предмети, що 

зберегли на собі сліди злочинних дій: плями крові, сперми, волосся, мезоній, піт і т.д.). 

Матеріали кримінальних або цивільних справ (як правило медичні документи: історії 

хвороби, амбулаторні картки, довідки, протоколи огляду тощо).    

Зміст дисципліни розкривається в темах: 
1. Вступ до курсу судової медицини. Процесуальні та організаційні основи судово-

медичної експертизи  

2. Вчення про смерть і трупні зміни. 

3. Ушкодження тупими-твердими предметами, транспортна травма 

4. Ушкодження гострими предметами. 

5. Вогнепальні ушкодження. 

6. Розлади здоров’я і смерть від гострого кисневого голодування. 
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7. Травматична смерть новонароджених, дітовбивство.  

8. Ушкодження від впливу межових температур. 

9. Розлади здоров’я і смерть від дії електрики, різкої зміни атмосферного тиску та 

опромінення. 

10. Отрути і отруєння. 

11. Огляд трупа на місці виявлення. 

12. Речові докази, що є об’єктами біологічного походження та порядок їх судово-

медичного дослідження. 

13. Судово-медична експертиза живих осіб. 

14. Предмет і завдання судової психіатрії, Симптоми психічних захворювань.  

15. Причини перебіг і розпізнавання психічних хвороб. Суспільна небезпека психічно 

хворих. Організація психіатричної допомоги і проведення судово-психіатричної експертизи. 

Поняття про неосудність і недієздатність психічно хворих. 

16. Примусові та інші заходи для попередження суспільно-небезпечних дій психічно 

хворих. 

17. Психіатрична експертиза свідків та потерпілих. Психіатрична допомога в місцях 

позбавлення волі.  

18. Шизофренія. Епілепсія та маніакально-депресивний психоз.  

19. Алкоголізм та інші наркоманії. Травми головного мозку. 

20. Психічні розлади при інфекційних захворюваннях головного мозку. Психічні 

захворювання похилого віку. Психічні розлади при хворобах внутрішніх органів та 

інфекційних захворюваннях.   

21. Олігофренія. Психопатії. Неврози. Реактивні стани. Виключні стани. 

22. Судово-психіатрична експертиза неповнолітніх. Симуляція психічних розладів. 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні заняття, 

консультації, самостійна робота. 

Оцінювання: екзамен усний за результатами навчального року. 

 

20. МЕДИЧНЕ ПРАВО 

Шифр дисципліни – 6.030401 

Курс – 4; семестр – 8; всього годин – 144; на тиждень – 4 год. (л/с); 4 кредита. 

Дисципліна за виборомнавчальнго закладу циклу професійно-орієнтованих 

дисциплін. 

Мета курсу: формування у студентів первинних знань про правові основи медичної 

діяльності в Україні.    Формування дбайливого ставлення до інтересів суспільства, держави 

та особи. Формування ціннісних орієнтирів щодо юридичної оцінки діяльності лікаря-

спеціаліста. Ознайомлення з вимогами, що ставляться до працівників медичної сфери. 

Завдання: виходячи з вимог соціального прогресу, особливостей та умов 

функціонування українського суспільства, навчити студентів визначати роль та призначення 

медичної діяльності. Ознайомити студентів з особливостями сфери здійснення медичної 

діяльності як одного з видів соціальної діяльності, що здійснюється у сфері охорони здоров’я. 

Висвітлити характерні риси практичної діяльності лікарів за окремими напрямами 

спеціалізації медичної діяльності. Всебічно розглянути регулювання суспільних відносин у 

сфері охорони здоров’я громадян. Навчити студентів на підставі наявних результатів 

наукових досліджень прогнозувати тенденції розвитку охорони здоров’я в Україні, визначати 

необхідні зміни щодо системи вимог у межах конкретних медичних спеціальностей. Зміцнити 

світоглядну та громадську позицію майбутніх правозахисників, підготувати їх психологічно 

до самостійної напруженої та відповідальної роботи на користь суспільства та держави. 

Предмет: система загальних наукових знань про юридичну науку та охорону здоров’я 

громадян України, про вимоги до працівників медичної сфери та систему формування 

професійних і особистих якостей працівників. 

Зміст дисципліни розкривається в темах:  

1. Поняття і система медичного права. Медичне право в системі соціального 

регулювання медичної діяльності. Юридична регламентація медичної діяльності в Україні.  
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2. Права людини у сфері охорони здоров’я. Права пацієнтів. Інформована згода на 

медичне втручання.  

3. Захист прав пацієнтів. Лікарська таємниця. Правові основи організації охорони 

здоров’я в Україні.  

4. Юридична відповідальність медичних працівників за професійні правопорушення. 

5. Одержання медичної допомоги в контексті реалізації права на життя людини.  Правове 

регулювання медичних експертиз.  

6. Правове регулювання трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людини. 

7. Правове регулювання надання психіатричної допомоги. Правове регулювання 

репродуктивних технологій.  

8.Правове регулювання проведення медичних експериментів.  

9.Правова кваліфікація дефектів надання медичної допомоги. Ятрогенна патологія і її 

медико-правове значення. 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні заняття, 

консультації, самостійна робота. 

Оцінювання: залік письмовий за результатами навчального семестру. 

 

21. ПОДАТКОВЕ ПРАВО 

Шифр дисципліни – 6.030401 

Курс – 3; семестр – 6; всього годин – 54; на тиждень – 2 год. (л/с); 1,5 кредитів. 

Нормативна дисципліна циклу фундаментальних професійно-орієнтованих 

дисциплін 

Мета курсу: ознайомлення з податковим правом як складним інститутом фінансового 

права. Висвітлення питання правового регулювання податків і зборів, що становлять 

податкову систему України. 

Завдання: вивчення основного змісту інститутів податкового права; знати предмет 

податкового права, його джерела та їх структуру, функції податкової системи; вивчення 

комплексу юридичних норм, які забезпечують цілісне регулювання різновиду відносин, 

пов’язаних з надходженням до бюджетів податків і зборів; знати теорію і практику прийняття 

управлінських рішень в сфері адміністрування податків і зборів.  

Предмет: юридичні норми, які регулюють однорідні суспільні відносини, що 

визначають надходження коштів від платників до бюджетів у формі податків і зборів. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 
1.Предмет і метод податкового права. 

2.Правове регулювання податкової системи. 

3.Основні елементи податкового закону. 

4.Відповідальність за порушення податкового закону. 

5.Податок на додану вартість. 

6.Акцизний збір. 

7.Податок на прибуток. 

8.Податок з доходів фізичних осіб 

9.Єдиний податок. 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні заняття, 

консультації, самостійна робота. 

Оцінювання: залік письмовий за результатами навчального семестру. 

 

22. ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО 

Шифр дисципліни – 6.030401 

Курс – 4, семестр – 7, 8 всього годин – 180, на тиждень – 3,4; 5 кредитів. 

Нормативна дисципліна циклу фундаментальних дисциплін 

Мета: засвоєння студентами базових положень з теорії екологічного права України та 

зарубіжних країн, а також оволодіння навиками застосовувати ці знання на практиці; 

формування знань про правове регулювання екологічних відносин та основних умінь з 

застосування екологічного законодавства. 
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Завдання:  вивчити поняття, предмет, методи, принципи, джерела екологічного права, 

екологічні права та обов’язки громадян, функції та систему органів управління і контролю у 

сфері охорони навколишнього середовища; правові заходи охорони навколишнього 

природного середовища; вивчити та  аналізувати екологічне законодавство України; 

аналізувати еколого-правові відносини; знаходити способи вирішення екологічних спорів.  

Предмет: екологічне право як галузь права, норми якого регулюють суспільні відносини 

у сфері охорони навколишнього середовища. 

Зміст дисципліни розкривається в темах:   

1. Поняття, предмет, метод, принципи та система екологічного права.  

2. Джерела екологічного права. 

3. Екологічні права та обов’язки громадян. 

4. Правові засади управління в галузі охорони навколишнього природного середовища. 

5. Функції управління в галузі охорони навколишнього природного середовища. 

6. Правове регулювання екологічної експертизи. 

7. Контроль в галузі охорони навколишнього природного середовища. 

8. Економіко-правовий механізм охорони навколишнього природного середовища. 
9. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення. 
10. Правовий режим територій та об’єктів природно-заповідного фонду. 
11. Правовий режим курортів та лікувально-оздоровчих територій. 

12. Правовий режим рекреаційних зон і територій. 

13. Правове забезпечення екологічної безпеки. 

14. Правовий режим зон надзвичайних екологічних ситуацій. 

15. Правове регулювання поводження з відходами. 

16. Правова охорона навколишнього природного середовища в промисловості, 

енергетиці, на транспорті, у сфері зв’язку і оборони. 

17. Правова охорона навколишнього природного середовища в сільському господарстві. 

18. Правова охорона навколишнього природного середовища в населених пунктах. 

19. Поняття, принципи та джерела міжнародного права навколишнього середовища. 

20. Міжнародно-правова охорона навколишнього середовища.  

21. Екологічне право зарубіжних країн.  

 Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальна робота, 

самостійна робота, консультації. 

Оцінювання: залік, екзамен усний 

 

23. ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО 

Шифр дисципліни – 6.030401 

Курс – 4, семестр – 7 всього годин – 108, на тиждень – 3; 3 кредитів. 

Дисципліни за вибором навчального закладу циклу фундаментальних дисциплін 

Мета: формування знань про правове регулювання земельних відносин і відносин щодо 

охорони, використання природних ресурсів та основних умінь щодо застосуванню земельного 

і природоресурсного законодавства. 

Завдання: вивчити діюче земельне і природоресурсне законодавство; навчитися 

застосовувати земельно- та природоресурсово-правові приписи, узагальнювати практику 

використання земельного та природноресурсового законодавства та робити відповідні 

висновки за результатами узагальнення. 

Предмет: земельне право та природоресурсне прав, як галузі права, норми яких 

регулюють суспільні відносини у сфері охорони, використання та відтворення земель та 

інших природних ресурсів. 

Зміст дисципліни розкривається в темах:   
1. Предмет, метод, принципи та джерела земельного права.  

2. Система і повноваження представницьких та виконавчих органів в галузі 

використання і охорони земель. 

3. Право власності на землю. 

4. Право землекористування та його види. 
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5. Підстави набуття і реалізації прав на землю. 

6. Припинення прав на землю.  

7. Функції управління у галузі охорони та використання земель. 

8. Правові заходи охорони земель та земельних ресурсів.  

9. Гарантії прав на землю. Юридична відповідальність за порушення земельного 

законодавства. 

10. Склад та цільове призначення земель України. Правовий режим земель 

сільськогосподарського призначення.  

11. Правовий режим земель житлової та громадської забудови. 

12. Правовий режим  земель природно-заповідного, оздоровчого та рекреаційного 

призначення.  

13. Правовий регулювання використання земель промисловості, транспорту, зв’язку, 

енергетики, оборони та іншого призначення. 

14. Право власності на природні ресурси та право природокористування.  

15. Правові засади охорони та використання надр. 

16. Правові засади охорони та використання вод.  

17. Правові засади охорони та використання атмосферного повітря. 

18. Правові засади охорони та використання тваринного світу.  

19. Правові засади охорони та використання лісів. 

20. Правові засади охорони та використання рослинного світу. 

21. Правова охорона та використання природних ресурсів виключної (морської) 

економічної зони України і континентального шельфу.  

 Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальна робота, 

самостійна робота, консультації. 

Оцінювання: залік. 

 

24. АГРАРНЕ ПРАВО 

Шифр дисципліни – 6.030401 

Курс – 4, семестр – 7, всього годин – 180, на тиждень – 2,4; 5 кредитів. 

Нормативна дисципліна циклу фундаментальних дисциплін 

Предмет: аграрне право як галузь права, норми якого регулюють суспільні відносини, 

що виникають в аграрно-промисловому комплексі. 

Мета: засвоєння студентами базових положень з теорії аграрного права України та 

зарубіжних країн, а також оволодіння навиками застосовувати ці знання на практиці.   

Завдання: вивчити предмет, метод, принципи, систему, джерела аграрного права, 

об’єкти і суб’єкти аграрного права, специфіку правового статусу окремих суб’єктів аграрних 

правовідносин, особливості правового регулювання майнових, фінансових, виробничо-

господарських, трудових та інших відносин сільського господарських виробників; навчитись 

визначати коло суспільних відносин, аналізувати аграрно-правові відносини, особливо 

спірного характеру, вирішувати спір по суті.    

 Зміст дисципліни розкривається в темах:  
1. Предмет, метод, принципи і система аграрного права. 

2. Джерела аграрного права. 

3. Суб’єкти аграрного права. 

4. Правовий статус фермерських господарств. 

5. Правовий статус сільськогосподарських кооперативів. 

6. Правовий статус особистих селянських господарств громадян. 

7. Правовий статус  колективних сільськогосподарських підприємств.  

8. Державне регулювання сільського господарства.  

9. Правове забезпечення соціального розвитку села. 

10. Правовий режим використання земель в сільському господарстві. 

11. Правовий режим майна сільськогосподарських підприємств. 

12. Організаційно-правові форми управління діяльністю сільськогосподарських   

підприємств. 
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13. Правове регулювання трудових відносин в сільськогосподарських підприємствах. 

14. Правове регулювання виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських  

підприємств. 

15. Правове регулювання фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств. 

16. Договірні відносини сільськогосподарських товаровиробників. 

17. Правове регулювання реалізації сільськогосподарської продукції 

18. Зовнішньоекономічна діяльність аграрних суб’єктів. 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальна робота, 

самостійна робота, консультації. 

Оцінювання: екзамен усний. 

 

25. ТРУДОВЕ ПРАВО 

Шифр дисципліни – 6.030401  

Курс – 3, семестр – 5, 6 всього годин 180, на тиждень –  3,3; 5 кредитів. 

Нормативна дисципліна циклу фундаментальних дисциплін 

Мета: опанування студентами знань у галузі права, яка регулює суспільні відносини у 

найважливішій сфері життєдіяльності людей – праці, розкриття ролі трудового права у 

вирішенні завдань соціального і економічного розвитку суспільства, показ значення 

забезпечення додержання законності в трудових і тісно пов’язаних з ними відносинах, що 

передують або випливають з трудових; набуття теоретичних знань і практичних навичок у 

питанні правового регулювання трудової діяльності в умовах формування ринкових відносин 

в Україні. 

Предмет: система індивідуальних та колективних трудових відносин (або трудових та 

тісно пов’язаних з ними відносин, які передують, супроводять або витікають з останніх).  

Завдання: сприяння формуванню у студентів уміння орієнтуватися в системі джерел 

трудового права, аналізувати у узагальнювати вивчений матеріал, правильно застосовувати 

норми законодавства про працю в практичній діяльності. 

Зміст дисципліни охоплює загальну і особливу частини трудового права і 

розкривається в темах: 

1. Поняття, предмет, метод, система та функції трудового права України. 

2. Основні принципи  та джерела трудового права України. 

3. Правовідносини в сфері трудового права України. Суб’єкти трудового права. 

4. Забезпечення зайнятості та працевлаштування. 

5. Міжнародно-правове регулювання праці. 

6. Трудовий договір. 

7. Правове регулювання робочого часу. 

8. Правове регулювання часу відпочинку. 

9. Правове регулювання оплати праці. 

10. Дисципліна праці. 

11. Дисциплінарна відповідальність. 

12. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору. 

13. Правове регулювання охорони праці. 

14. Професійне навчання і підвищення кваліфікації працівників. 

15. Соціальне партнерство в Україні. 

16. Колективний договір і колективні угоди. 

17. Трудові спори. 

18. Державний нагляд і громадський контроль за додержанням трудового законодавства.    

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальна робота, 

самостійна робота, консультації. 

Оцінювання: 5 семестр – залік письмовий, 6 семестр –  екзамен усний. 

 

26. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО 

Шифр дисципліни – 6. 030401 

Курс - 2; семестр – 3, 4; всього годин - 216; на тиждень – 3, 2 (л/с); 6 кредитів. 
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Нормативна дисципліна циклу фундаментальних дисциплін 

Мета: дослідження адміністративно-правового законодавства та порівняння його із 

законодавством інших галузей права. 
Завдання: знати: сутність адміністративного права, його зв’язок з державним 

управлінням; діюче адміністративне законодавство; функції та принципи державного 

управління; систему виконавчої влади, правове положення суб’єктів, що її здійснюють; 

форми та методи державного управління; поняття та види адміністративного примусу та 

адміністративної відповідальності; поняття та принципи адміністративного процесу, його 

структуру; способи забезпечення законності в державному управлінні та спеціальні 

адміністративно-правові режими; особливості міжгалузевого державного управління. Уміти: 

тлумачити та застосовувати діюче адміністративне законодавство; правильно 

використовувати в практичній діяльності методи державного управління; готувати акти 

державного управління та приймати управлінські рішення, юрисдикційні та інші акти; 

здійснювати функції по забезпеченню законності в державному управлінні, при розгляді 

справ про адміністративні правопорушення. 

Предмет: адміністративне право як галузь права, що регулює управлінські відносини, 

але не всі, а лише ті, що складаються внаслідок виконання органами публічної, насамперед 

державної, влади своїх виконавчо-розпорядчих функцій. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 
1.Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі України 

2.Управління. Соціальне управління. Державне управління  

3.Адміністративно-правові норми та адміністративні правовідносини 

4.Адміністративно-правовий статус громадян 

5.Реалізація окремих адміністративних прав громадян 

6.Захист адміністративних прав громадян від незаконних дій органів виконавчої влади 

7.Органи державної виконавчої влади та їх система 

8.Державна служба в Україні 

9.Форми і методи державного управління 

10.Адміністративна відповідальність 

11.Адміністративні стягнення 

12.Адміністративний судовий процес 

13.Провадження у справах про адміністративні правопорушення 

14.Галузеві, міжгалузеві та регіональні засади в управлінні 

15.Державне управління у сфері будівництва і житлово-комунального господарства 

16.Адміністративно-правове забезпечення управління національною безпекою 

17.Адміністративно-правове забезпечення управління обороною 

18.Адміністративно-правове забезпечення управління внутрішніми справами 

19.Адміністративно-правове забезпечення управління юстицією 

20.Адміністративно-правове забезпечення управління у сфері закордонних справ 

21.Адміністративно-правове забезпечення управління економічною сферою 

22.Основи адміністративно-правового регулювання в сфері міжгалузевого 

(функціонального) управління 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальна робота, 

самостійна робота, консультації. 

Оцінювання: екзамен усний. 

 

27. АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС 

Шифр дисципліни – 6. 030402 

Курс - 3; семестр – 5, 6; всього годин - 126; на тиждень – 3, 2 (л/с); 3,5 кредити. 

Нормативна дисципліна циклу професійно-орієнтованих дисциплін. 

Мета: дослідження адміністративного процесуального законодавства та порівняння 

його із законодавствами інших галузей права. 

Завдання: знати: соціальне призначення адміністративного процесуального права; 

поняття адміністративного процесуального права України; правове регулювання 
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адміністративного процесу України; структуру адміністративних процесуальних правових 

норм; суб’єкти та основні риси адміністративних процесуальних правовідносин; види доказів 

в адміністративному процесі; особливості процесуальних відносин у сфері управлінської 

діяльності; особливості організації адміністративного судочинства в Україні. 
Предмет: суспільні правові відносини у сфері публічного (державного і громадського) 

управління або у сфері публічної діяльності. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Поняття адміністративного процесуального права України 

2.Норми адміністративного процесуального права 

3.Адміністративні процесуальні правовідносини 

4.Суб’єкти і учасники адміністративного процесуального права 

5.Сутність адміністративного процесу та його зміст 

6.Докази в адміністративному процесі 

7.Процесуальні строки в адміністративному процесі 

8.Заходи процесуального примусу в адміністративному процесі 

9.Провадження у сфері управління 

10.Провадження за зверненнями громадян 

11.Організація адміністративного судочинства 

12.Підвідомчість та підсудність справ адміністративному суду 

13.Провадження в суді першої інстанції 

14.Перегляд судових рішень 

15.Виконання судових рішень у справах адміністративного судочинства 

16.Загальна характеристика провадження у справах про адміністративні 

правопорушення 

17.Органи та особи, які беруть участь у провадженні в справах про адміністративні 

правопорушення 

18.Провадження у справах про адміністративні правопорушення 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальна робота, 

самостійна робота, консультації. 

Оцінювання: залік письмовий. 

 

28.МИТНЕ ПРАВО 

Шифр дисципліни – 6.030401 

Курс – 4; семестр – 7; всього годин – 108; на тиждень –  3 год. (л/с); 3 кредити. 

Нормативна дисципліна циклу професійно-орієнтованих дисциплін  

Мета курсу: формування у студентів первинних знань про правові основи митної 

справи в Україні, формування в них ціннісних орієнтирів щодо юридичної оцінки діяльності 

митника, та їх ознайомлення з вимогами, що ставляться до працівників митної сфери. 

Завдання: ознайомити студентів зі суттю та значенням митного права; ознайомити 

студентів з єдиною системою митних органів, їх функціями, правами та обов’язками; 

ознайомити з питаннями відповідальності за порушення митних правил; навчити студентів 

застосовувати здобуті знання в практичній діяльності та сформувати у студентів навички 

оперативних працівників митної служби, необхідні для кваліфікованого виконання службових 

обов’язків. 

Предмет: система загальних наукових та практичних знань про митну справу в Україні.  

Зміст дисципліни розкривається в темах: 
1. Поняття, предмет, метод митного права, його місце в системі права України; 

2. Міжнародні договори в митній справі.  

3. Митна справа в Україні.  

4.  Митні режими. 

5. Митний контроль.  

6. Митне оформлення. 

7. Служба в митних органах.  
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8. Митні процедури при переміщенні товарів через митний кордон України різними 

видами транспорту.  

9. Підприємницька діяльність із надання послуг з декларування товарів і транспортних 

засобів та перевезення товарів. 

10. Переміщення та пропуск через митний кордон України. 

11. Мито і митні збори. 

12. Перевезення, зберігання і розпорядження товарами та іншими предметами, що знаходяться 

під митним контролем. 

13. Контрабанда. Дізнання в справах про контрабанду. 

14. Порушення митних правил та провадження у справах про порушення митних правил. 

15. Контроль за переміщенням об’єктів через митний кордон України.  

16. Митна статистика. 

17. Нетарифне регулювання. 

18. Міжнародне митне право 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальні заняття, 

консультації, самостійна робота. 

Оцінювання: залік письмовий за результатами навчального семестру. 

 

29. ФІНАНСОВЕ ПРАВО  

Шифр дисципліни – 6.030401 

Курс – 2; семестр – 3; всього годин – 108; на тиждень – 3 (л/с); 3 кредити.  

Нормативна дисципліна з циклу фундаментальних дисциплін.  

Мета: формування у студентів теоретичних знань про систему фінансового права 

України, зміст норм фінансового законодавства, про напрями фінансової діяльності держави, 

а також основних практичних навичок по застосуванню фінансового законодавства в 

діяльності спеціалізованих державних органів, які забезпечують мобілізацію, розподіл 

фінансів, а також здійснюють контроль за їх використанням.  

Завдання: навчити студентів аналізувати зміст фінансово-правових норм, напрями 

фінансової політики та фінансової діяльності держави; забезпечити засвоєння ними 

визначених у законодавстві джерел формування публічних фінансів, критеріїв їх розподілу та 

використання; сформувати у них практичні навички по використанню фінансово-правових 

норм на практиці.  

Предмет: фінансове право як галузь права, що регулює суспільні відносини у сфері 

мобілізації, розподілу та використання фінансів та здійснення фінансової діяльності держави.  

Зміст дисципліни розкривається в темах:  

1. Предмет, метод, система, джерела фінансового права.  

2. Поняття фінансів. Фінансова діяльність держави.  

3. Система органів, що здійснюють фінансову діяльність.  

4. Фінансові правовідносини.  

5. Суб’єкти фінансового права та фінансових правовідносин.  

6. Фінансовий контроль.  

7. Бюджетне право.  

8. Бюджетна система та бюджетний устрій.  

9. Міжбюджетні відносини.  

10. Міжбюджетні трансферти.  

11. Бюджетний процес та його стадії.  

12. Цільові державні та місцеві фонди коштів.  

13. Податкове право. Податок, збір, мито.  

14. Система податкових органів.  

15. Державний кредит.  

16. Державні та місцеві позики.  

17. Державний борг.  

18. Державне страхування та його види.  

19. Банківська система та її структура.  
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20. Правовий статус Національного банку України.  

21. Банківське регулювання та банківський нагляд.  

22. Грошова система України та її структура.  

23. Валютне регулювання.  

24. Поняття валюти та валютних цінностей.  

25. Валютні операції. Валютні обмеження.  

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінарські заняття, консультації, 

індивідуальна робота, самостійна робота.  

Оцінювання: екзамен усний.  

 

30. ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Шифр дисципліни – 6.030401 

Курс – 4, семестр – 8, всього годин – 144, на тиждень – 4 (л/с), 4 кредити. 

Дисципліна за вибором студента циклу фундаментальних дисциплін 

Мета: формування у студентів належних знань про правові засади соціального 

забезпечення в Україні та світі і роль соціальної політики як фактора суспільного розвитку та 

державотворення. Завдання: підготовка студентів до практичного застосування норм 

законодавства у сфері соціального забезпечення для дання правової допомоги громадянам 

при реалізації їх конституційних прав, а також для профілактики чи усунення порушень 

охоронюваних законом інтересів суб’єктів соціального забезпечення.  

Предмет: нормативно-правові акти національного законодавства та норм міжнародного 

права, проблеми і тенденції соціального захисту, конкретні види соціального забезпечення, 

соціальні стандарти та гарантії їх дотримання.  

 Зміст дисципліни розкривається в темах:  

1. Право соціального забезпечення у системі національного права України. 

2. Право регулювання основних конституційних прав і свободу соціальній сфері. 

3. Правові норми соціального забезпечення окремих категорій громадян. 

4. Проблеми реалізації конституційних гарантій для соціально незахищених категорій 

населення. 

5. Актуальні завдання вдосконалення соціального захисту громадян України. 

6. Трудовий стаж. 

7. Пенсії за віком як різновид соціальних пенсій. 

8. Трудові пенсії та пенсії за вислугу років. 

9. Пенсії по інвалідності та втраті годувальника як різновиди соціальних пенсій. 

10. Порядок обчислення пенсій. 

11. Призначення пенсій. 

12. Особливості пенсійного забезпечення пільг та компенсацій окремих категорій 

працівників. 

13. Пільги, компенсації та соціальні гарантії постраждалих від природних і техногенних 

катастроф. 

14. Пільги, компенсації та соціальні гарантії жінкам та сім’ям з дітьми. 

15. Правові засади і судова практика щодо порядку та критеріїв компенсаційних виплат, 

державної соціальної допомоги, субсидій.   

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальна робота, 

самостійна робота, консультації. 

Оцінювання: залік письмовий. 

 

31.МІЖНАРОДНЕ ПРАВО 

Шифр дисципліни – 6.030401 

Курс - 3; семестр - 6; всього годин - 72; на тиждень – 3(л/с); 2 кредити. 

Нормативна дисципліна циклу фундаментальних дисциплін 

Мета: формування знань про правове регулювання міжнародного правопорядку та 

основних умінь по застосуванню норм міжнародного права. 

Завдання: вивчення студентами відповідної системи наукових понять, визначень і 
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принципів, формуючи у них понятійно-правову основу знань про суб’єкти міжнародного 

права, взаємодію міжнародного і внутрідержавного права, міжнародні правопорушення та 

відповідальність за них, дипломатичне і консульське право, права людини та територія по 

міжнародному праву, мирні засоби вирішення міжнародних спорів та інші. 

Предмет курсу: міжнародне паво як галузь права, що регулює відносини між 

суверенними державами, міжнародними організаціями та державоподібними утвореннями. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Поняття та особливості міжнародного права.   

2. Джерела міжнародного права. 

3. Історія науки міжнародного права. 

4. Принципи міжнародного права. 

5. Інститут міжнародної правосуб’єктності . 

6. Міжнародне правопорушення і міжнародно-правова відповідальність.  

7. Міжнародно-правове визнання.  

8. Право міжнародних договорів. 

9. Право зовнішніх зносин. 

10. Права людини і міжнародне право 

11. Територія і міжнародне право. 

12. Міжнародне морське право. 

13. Міжнародне повітряне і космічне право. 

14. Міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю. 

15. Мирні засоби вирішення міжнародних суперечок.   

16. Право міжнародних організацій. 

17. Міжанародно-правова охорона довкілля. 

18. Міжнародне гуманітарне право. 

19. Право Європейського Союзу. 

20. Міжнародне економічне право. 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальна робота, 

самостійна робота, консультації. 

Оцінювання: залік письмовий 

 

32.МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО 

Шифр дисципліни – 6.030401 

Курс - 3; семестр - 5; всього годин - 108; на тиждень – 3(л/с); 3 кредити. 

Дисципліна за вибором навчального закладу циклу фундаментальних дисциплін 

Мета: формування науково обґрунтованих знань про сучасний стан міжнародного 

приватного права, основних тенденцій його розвитку в Україні та у світі в цілому, про 

сутність матеріально-правових і колізійних норм, їх місця у правових джерелах, особливостях 

дії та значення для врегулювання правовідносин; поглиблене вивчення основних цивільно-

правових інститутів, які регулюють правовідносини з «іноземним елементом», зокрема 

шлюбно-сімейні, трудові, спадкові, зобов’язальні, а також питання власності і міжнародного 

цивільного процесу. 

Завдання: забезпечення ознайомлення з новітніми науковими та практичними 

досягненнями держав у сфері імплементації міжнародних угод, які визначають засади 

міжнародного приватного права; вироблення навичок та вмінь комплексного аналізу та 

тлумачення правових норм; знання правничої термінології та здатність до використання цього 

правового інструментарію на практиці. 

Предмет: вивчення міжнародних невладних відносин, ускладнених «іноземним 

елементом», а також правових норм, галузей, інститутів і методів: цивільно-правового, 

порівняльного, колізійного і матеріально-правового 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Предмет та система міжнародного приватного права. 

2. Джерела міжнародного приватного права. 

3. Порівняльний метод у міжнародному приватному праві. 
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4. Колізійний метод у міжнародному приватному праві 

5. Основні питання,  пов’язані з дією, тлумаченням та кваліфікацією норм права. 

6. Правовий статус фізичних осіб у міжнародному приватному праві. 

7. Особливості правового статусу біпатридів. 

8. Юридичні особи у міжнародному приватному праві. 

9. Держава як суб’єкт міжнародного приватного праві. 

10. Право власності у міжнародному приватному праві. 

11. Зовнішньоекономічні договори (контракти). 

12. Товарообмінні операції 

13. Шлюбно-сімейні відносини у міжнародному приватному праві 

14. Правовідносини між батьками та дітьми. 

15. Міжнародні договори з питань сімейного права. 

16. Правове регулювання міжнародних трудових відносин. 

17. Правове регулювання міжнародних перевезень. 

18. Деліктні зобов’язання у міжнародному приватному праві. 

19. Міжнародний цивільний процес. 

20. Поняття міжнародної підсудності . 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальна робота, 

самостійна робота, консультації. 

Оцінювання: екзамен усний 

 

33.КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ 

Шифр дисципліни –  6.030401 

Курс - 2; семестр – 3,4; всього годин - 216; на тиждень – 3, 2(л/с); 6 кредитів. 

Нормативна дисципліна циклу фундаментальних дисциплін 

Мета: надання майбутнім спеціалістам права ґрунтовних теоретичних та практичних 

знань в сфері юриспруденції.  

Завдання: опанування студентами інструментарієм науки конституційного права, 

засвоєнням  теоретичних основ конституції та її ролі в регулюванні суспільних відносин, а 

також вивчення основних історичних етапів розвитку і становлення української державності. 

Студент повинен уміти використовувати дані науки конституційного права у вирішенні 

професійних завдань, орієнтуватися в системі державно-правового законодавства і державно-

правовій практиці, правильно застосовувати норми конституції України, інші правові акти, а 

також вміти тлумачити чинне державно-правове законодавство. 

Предмет: чинне конституційне право, конституційне законодавство та політико-правові 

вчення, що обґрунтовують конституційно-правову природу інститутів та норм 

конституційного права України. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Конституційне право України як галузь права і юридична наука.  

2. Теоретичні основи і правова охорона Конституції України.  

3. Конституційний лад України.  

4. Правовий статус людини і громадянина.  

5. Вибори і референдум в Україні.  

6. Конституційно-правова характеристика української держави. 

7. Конституційно-правовий статус Верховної Ради України.  

8. Конституційно-правовий статус Президента України.  

9. Конституційно-правовий статус органів виконавчої влади.  

10. Конституційно-правові основи судової системи та органів Прокуратури. 

11. Територіальний устрій і місцеве самоврядування в Україні. 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальна робота, 

самостійна робота, консультації. 

Оцінювання: екзамен усний 
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34.КАНОНІЧНЕ ПРАВО  

Шифр дисципліни – 6.030401 

Курс - 4; семестр - 7; всього годин - 108; на тиждень – 3 (л/с); 3 кредити. 

Дисципліна за вибором навчального закладу циклу професійно-орієнтованих 

дисциплін. 

Мета: дати можливість студентам отримати необхідні системи знань сучасного рівня 

розвитку вселенського канонічного права, та застосування на практиці і в науковій діяльності. 

Завдання: пояснити хронологічний розвиток церковних законів і їхній вплив на 

формування партикулярного права кожної церкви.  

Предмет: регламентування спільних юридичних відносин для всіх Східних Католицьких 

Церков. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Церкви права і обряди. 

2. Патріарші церкви. 

3. Єпархії і єпископи. 

4. Собори ієрархів багатьох церков свого права. 

5. Монахи та інші ченці. 

6. Об’єднання вірних. 

7. Навчання. 

8. Святі тайни. 

9. Екуменізм, або необхідність плекання єдності християн. 

10. Уряди. 

11. Дочасне майно.  

12. Судочинство. 

13. Процес. 

14. Спірні процеси. 

15. Карні санкції церкви. 

16. Процедура при накладенні кар. 

17. Закон, звичай і адміністративні акти. 

18. Давність і обчислення часу. 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальна робота, 

самостійна робота, консультації. 

Оцінювання: екзамен  усний. 

 

35.ФІЛОСОФІЯ 

Шифр дисципліни – 6.030401 

Курс - 1; семестр - 1; всього годин - 108; на тиждень – 3 (л/с); 3 кредити. 

Нормативна дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін 

Мета: формування системи світоглядних знань про буття людини, найістотніші 

взаємовідносини з природою, суспільством і духовним життям у всіх основних формах його 

існування; про суспільно-історичну природу релігії, закономірності її виникнення і 

функціонування в сучасному світі; про способи доведення і спростування, що забезпечують 

досягнення об’єктивної істини. 

Завдання: вивчення основних досягнень світової та української філософії, 

ознайомлення з головними філософськими дисциплінами (онтологією, гносеологією, 

антропологією, соціальною філософією); опанування ключових положень релігієзнавства — 

генезису становлення і розвитку релігійних систем, специфіки їх функціонування в сучасному 

світі; розв’язання проблем свободи совісті й толерантності в міжконфесійному діалозі, 

процесу пізнання людини і форм правильного мислення. 

Предмет: історично змінні форми співвідношення буття і духовності, матерії та духу, 

закони і форми мислення. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Філософія як світогляд, її призначення, зміст і функції в суспільстві. 

2. Філософія античного світу. 
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3. Філософія середньовічного суспільства. 

4. Філософія Відродження та Реформації. 

5. Філософія Нового часу та доби Просвітництва. 

6. Німецька класична філософія та марксизм. 

7. Традиції та особливості розвитку філософської думки в Україні. 

8. Сучасна світова філософія. 

9. Онтологія. 

10. Гносеологія. 

11. Антропологія. 

12. Соціальна філософія. 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальна робота, 

самостійна робота, консультації. 

Оцінювання: екзамен усний. 

 

36.ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 

Шифр дисципліни – 6.030401  

Курс - 1; семестр - 1; всього годин – 72; на тиждень – 2 (л/с); 2 кредити. 

Нормативна дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін 

Мета: ознайомити студентів з основами сучасних підходів до історії національної 

культури, особливостями історичного розвитку української культури, виявити її зв’язок з 

соціальними, політичними, цивілізаційними, побутовими, мистецькими явищами і процесами. 

Завдання: навчити студентів вільно оперувати сучасними концептами історичної 

культурології та широким фактологічним матеріалом. 

Предмет: історичний розвиток української культури. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 
1.Вступ до дисципліни. 

2.Сучасні підходи до понять «культура», «нація», «національна культура». 

3.Комплексна періодизація історії української культури та української ідентичності. 

4.Індивідуалізовані риси української культури в їх історичному становленні. 

5.Цивілізаційні детермінанти розвитку української культури. 

6.Соціально-культурна антропологія українця. 

7.Особливості розвитку українського мистецтва. 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальна робота, 

самостійна робота, консультації. 

Оцінювання: екзамен усний. 

 

37. ІНОЗЕМНА МОВА ЗА ПРОФЕСЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ  

Шифр дисципліни – 6.030401  

Курс – 1-2; семестр – 1-4; всього годин - 180; на тиждень – 2/2 (с); 5 кредитів. 

Нормативна дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін 

Мета: формування необхідної комунікативної спроможності У сферах професійного та 

ситуативного спілкування в усній і письмовій формах. 

Завдання: набуття навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах 

мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, зумовленої професійними потребами; одержування 

новітньої фахової інформації через іноземні джерела; користування усним монологічним та 

діалогічним мовленням у межах побутової, суспільно-політичної, загальноекономічної та 

фахової тематики; переклад з іноземної мови на рідну текстів загальноекономічного 

характеру; реферування та анотування суспільно-політичної та загальноекономічної 

літератури рідною та іноземною мовами. 

Предмет: лексика, граматика і фонетика іноземної мови. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Фонетичні норми іноземної мови. 

2. Нормативна граматика іноземної мови. 

3. Аудіювання та мовлення. 
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4. Читання. 

   Лексичний мінімум – 2000 лексичних одиниць. 

- Категорії буття. 

- Географічні, демографічні, економічні та політичні дані конкретної країни світу, мова 

якої вивчається, та України. 

- Регіональні та соціальні відмінності між Україною і країною, мова якої вивчається. 

- Лексика професійного спілкування. 

- Лексика ділових контактів, ділових зустрічей, нарад. 

- Структура діалогу загальнонаукового характеру. 

- Особливості діалогу професійно орієнтованого характеру. 

5. Мовленнєвий етикет спілкування. 

- Мовні моделі звертання, ввічливості, вибачення, погодження тощо. 

- Мовно-культорологічний аспект проведення переговорів, міжнародних виставок тощо. 

- Лексико-граматичний мінімум забезпечення і мовно-комунікативний рівень 

проведення презентацій. 

6. Елементи усного та письмового перекладу інформації іноземною мовою. 

7. Ділове листування. 

8. Професійно орієнтовані джерела. 

9. Електронні іншомовні джерела. 

Методика викладання та методи навчання: семінари, індивідуальна робота, 

самостійна робота, консультації. 

Оцінювання: 1-3 семестри – заліки письмові, 4 семестр - екзамен усний. 

 

38.УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА 

Шифр дисципліни – 6.030401 

Курс - 1; семестр - 1; всього годин - 54; на тиждень – 1 (л/с); 1,5 кредити. 

Вибіркова дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін 

Мета: підготовка студентів до навчання в університеті відповідно до сучасних 

інтеграційних процесів у міжнародній освіті в контексті Болонської декларації. 

Завдання: сформувати у студентів систему знань щодо суті й соціального значення 

вищої освіти, сучасних тенденцій її розвитку; прищепити навички самостійного й 

ефективного навчання в університеті з урахуванням світових освітніх тенденцій. 

Предмет: організація професійної підготовки фахівців з вищою освітою. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 
1. Університетська освіта в контексті Болонського процесу. 

2. Фундаменталізація та індивідуалізація підготовки фахівців з вищою освітою. 

3. Організація навчального процесу в університеті. 

4. Фахова підготовка у вищому навчальному закладі: вступ до спеціальності. 

5. Бібліотека університету і правила користування її фондами. 

6. Соціально-культурна інфраструктура університету. 

7. Студентське самоврядування як невід’ємна складова демократизації вищої школи. 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальна робота, 

самостійна робота, консультації. 

Оцінювання: залік письмовий. 

 

39.ЛОГІКА 

Шифр дисципліни – 6.030401 

Курс - 1; семестр – 2; всього годин - 54; на тиждень – 1 (л/с); 1,5 кредити. 

Вибіркова дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін 

Мета: формування логічного мислення, знань про основні закономірності та принципи 

людського мислення, про способи доведення та спростування, що забезпечують досягнення 

об’єктивної істини. 

Завдання: навчити теоретичним основам логіки як філософської науки про процедуру 

правильного, аналітичного, критичного мислення; способам його організації та законам, що 
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гарантують формальну правильність здійснення інтелектуальних операцій і є умовою їх 

практичної ефективності; на понятійному рівні розкрити тенденції розвитку сучасної логіки 

як галузі філософського знання, процесу пізнання людини і форм правильного мислення.  

Предмет: основні закони і форми, згідно яких протікає мислення, принципи адекватного 

розвитку та тренування власного мислення. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 
1.Логіка як основа філософського світогляду. 

2.Основи понятійного мислення. 

3.Складові форми мислення, судження та умовиводу. 

4.Логіка дискурсу. 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальна робота, 

самостійна робота, консультації. 

Оцінювання: залік письмовий. 

 

  40.ПОЛІТОЛОГІЯ 

Шифр дисципліни – 6.030401 

Курс - 3; семестр - 5; всього годин - 108; на тиждень – 3 (л/с); 3 кредити. 

Вибіркова дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін 

Мета: формування системи знань з питань сучасної політичної системи суспільства, 

політичної свідомості і демократичної політичної культури, необхідних навичок політичної 

діяльності. 

Завдання: вивчення сутності, теорії та методології політології як науки; розвиток 

здібностей розуміння політичних відносин і процесів; набуття навичок і вмінь практичного 

застосування теоретичних, прикладних та інструментальних компонентів політологічного 

знання; аналіз міжнародного політичного життя, геополітичного становища і політичних 

процесів в Україні, її місця, статусу і відповідальності у сучасному політичному світі. 

Предмет: організація та функціонування політичної системи суспільства. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Сутність і роль політики та політології як науки у житті суспільства. 

2. Політична діяльність і влада. 

3. Історія світової політичної думки. 

4. Сучасні ідейно-політичні течії. 

5. Політична система суспільства. 

6. Економічна і соціальна політика. 

7. Політика та етнонаціональні відносини. 

8. Особистість і політика. Політичне лідерство. 

9. Політична культура. 

10. Світовий політичний процес. 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальна робота, 

самостійна робота, консультації. 

Оцінювання: екзамен усний. 

 

41.РЕЛІГІЄЗНАВСТВО 

Шифр дисципліни – 6.030401 

Курс - 1; семестр – 2; всього годин - 54; на тиждень – 2 (л/с); 1,5 кредити. 

Вибіркова дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін 

Мета: формування системи світоглядних знань про буття людини, зокрема - її духовне 

життя у всіх основних формах його прояву, суспільно-історичну природу релігії, 

закономірності її виникнення та функціонування в сучасному світі, формування основних 

релігій світу, співвідношення моралі та релігії, відносини церкви та держави.  

Завдання: вивчити теоретичні основи релігієзнавства як філософської науки про 

виникнення та розвиток релігії як феномену суспільного життя; способи її організації та 

закони, що визначають способи та форми її існування, різноманітність релігійної картини 

світу; розв’язання проблем свободи совісті й толерантності в міжконфесійному діалозі; 
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отримати практичні навички критичного аналізу наукових, філософських та богословських 

релігієзнавчих текстів, освоєння прийомів аналізу та розрізнення основних релігійних течій 

сучасного світу та України. 

Предмет: історично змінні форми співвідношення буття і духовності, матерії і духу, 

об’єктивний аналіз виникнення, становлення та розвитку релігії як соціально-історичного 

феномена, його структури, цілей та завдань, впливу на розвиток людської думки, свідомості 

загалом і, зокрема, аналіз сучасної релігійної картини світу та України.  

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1.Релігія як форма світогляду, її предмет і функції. 

2.Релігійно-філософські системи Стародавнього світу. 

3.Етнонаціональні, світові та новітні релігійні системи. 

4.Свобода совісті та толерантність. 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальна робота, 

самостійна робота, консультації. 

Оцінювання: залік письмовий. 

 

42.СОЦІОЛОГІЯ 

Шифр дисципліни – 6.030401 

Курс - 3; семестр - 5; всього годин - 108; на тиждень – 3 (л/с); 3 кредити. 

Вибіркова дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін 

Мета: формування системи знань про основні поняття соціології, історію її становлення 

у світі та в Україні; усвідомлення сутності соціального життя та соціальної структури 

суспільства, опанування методики сучасного соціологічного аналізу суспільних відносин. 

Завдання: формування цілісного уявлення про специфіку, об’єкт і предмет 

соціологічного знання, історію зарубіжної і вітчизняної соціології, перспективи її дальшого 

розвитку; набуття навичок організації і проведення конкретно-соціологічних досліджень і 

практичного ефективного використання їх результатів. 

Предмет: сутність, закономірності і випадковості соціальних відносин і процесів у 

суспільстві. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Вступ до соціології. 

2. Історія становлення і розвитку соціології. 

3. Суспільство як соціальна система, його соціальна структура. 

4. Особистість у системі соціальних зв’язків. 

5. Соціологія культури. 

6. Соціологія конфлікту. 

7. Економічна соціологія. 

8. Соціологія праці та управління. 

9. Соціологія політики. 

10. Соціологія релігії. 

11. Організаційна структура соціологічної роботи в Україні і проведення соціологічних 

досліджень. 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальна робота, 

самостійна робота, консультації. 

Оцінювання: екзамен усний. 

 

43. ЛАТИНСЬКА МОВА 

Шифр дисципліни – 6.030401 

Курс - 1; семестр - 2; всього годин - 72; на тиждень – 2 (л/с); 2 кредити. 

Нормативна дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін 

Мета: підготовка майбутніх юристів на основі знання латинської мови до сприйняття 

спеціальних юридичних курсів, читання юридичних джерел і розуміння міжнародної наукової 

та правової термінології 

Завдання: вивчення латинської лексики, найуживанішої в юридичних текстах, як 
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невід’ємної частини інтеграційного словникового фонду. Значну увагу також приділено 

вивченню основ  граматики латинської мови та підготовці студентів до читання юридичних 

текстів з використанням юридичних процесуальних термінів і висловів латинською мовою. 

Предмет: основи фонетики, морфології та основні положення синтаксису латинської 

мови. Читання навчальних текстів і виконання лексичних вправ передбачають закріплення 

нормативних граматичних правил, засвоєння синтаксису латинської фрази, аналіз і розуміння 

юридичного тексту, вироблення практичних навичок роботи студента зі словником. 

Оволодівши основами латинської граматики, навичками перекладу, потрібним 

лексичним мінімумом (300 одиниць), студент – юрист матиме змогу читати зі словником 

юридичні тексти, правові документи  та акти, застосовувати практичній діяльності юридичну 

термінологію.  

Зміст навчальної дисципліни розкривається в темах:   

1. З історії розвитку латинської мови і латинського алфавіту. Правила вимови. Довгота 

і короткість складу. Правила наголошення. 

2. Загальні відомості про частини мови. Дієслово. Граматичні категорії дієслова. 

3. Іменник. Граматичні категорії іменника. Перша відміна іменників. 

4. Прикметник. Прислівник. Ступені порівняння прикметників і прислівників.  

5. Займенник. Особові займенники. Присвійні займенники. 

6. Часи системи інфекта (недоконаного виду). Наказовий спосіб. 

7. Часи системи перфекта дійсного способу активного стану. 

8. Числівники: кількісні і порядкові. 

9. Синтаксис пасивної конструкції. Інфінітивні звороти. Синтаксис складного речення. 

10. Юридична фразеологія. Процесуальні терміни і вислови. 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальна робота, 

самостійна робота, консультації. 

Оцінювання: залік письмовий. 

 

44. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ  

Шифр дисципліни – 6.030401 

Курс - 1; семестр - 2; всього годин - 54; на тиждень – 2 (л/с); 1,5 кредити. 

Нормативна дисципліна циклу фундаментальних та професійно-орієнтованих 

дисциплін 

Мета: формування системи теоретичних і прикладних знань із правових, економічних і 

організаційних питань захисту людини від впливу негативних факторів середовища мешкання 

і праці. 

Завдання: вивчення негативних факторів середовища, правової та нормативної бази 

захисту здоров’я і життя людини в умовах негативних факторів середовища мешкання і праці 

та в надзвичайних ситуаціях; набуття практичних навичок аналізу та оцінювання умов праці, 

стану охорони праці на підприємстві, застосування індивідуальних і колективних засобів 

захисту здоров’я і життя людини. 

Предмет: життя і здоров’я людини в умовах впливу негативних факторів середовища 

мешкання і праці. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 
1. Виробниче середовище та його вплив на людину. Предмет і завдання дисципліни. 

2. Умови праці на виробництві, їх класифікація і нормування. 

3. Виробнича шкідливість, методи захисту людини від її негативного впливу. 

4. Аналіз і профілактика профзахворювань та виробничого травматизму. 

5. Основи техніки безпеки. 

6. Правове і нормативне регулювання охорони праці. 

7. Державне управління охороною праці в Україні. 

8. Організація охорони праці на виробництві. 

9. Економічні аспекти охорони праці. 

10. Негативні фактори в житті людини природного, техногенного, соціально-політичного 

і воєнного характеру. 
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11. Державні заходи щодо захисту життя людини. 

12. Засоби індивідуального захисту людини. 

13. Колективні засоби захисту людини. 

14. Ліквідація наслідків впливу на людину радіоактивних, хімічних та біологічних 

речовин. 

15. Класифікація надзвичайних ситуацій природного, техногенного, соціально-

політичного і воєнного характеру. 

16. Основи захисту об’єкта господарської діяльності. 

17. Діяльність організацій щодо захисту персоналу підприємств, населення і території. 

18. Запобігання та усунення надзвичайної ситуації на об’єкті. 

19. Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації на об’єкті господарської діяльності. 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальна робота, 

самостійна робота, консультації. 

Оцінювання: залік письмовий. 

 

45.ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ 

Шифр дисципліни – 6.030401 

Курс – 1, 3; семестр – 1, 5; всього годин - 72; на тиждень – 2 (л/с); 2 кредити. 

Вибіркова дисципліна циклу фундаментальних та професійно-орієнтованих 

дисциплін 

Мета: вивчення загальних положень предмету, завдань та методів юридичної 

психології, психологічного аналізу діяльності людини в області правових відносин, 

психологія особистості та психологічні характеристики процесуальної діяльності, виправно-

трудової психології. 

Завдання: ознайомити студентів з основними  категоріями і актуальними 

методологічними проблемами юридичної психології, проаналізувати психологічні 

закономірності слідчої діяльності, слідчо-пошукової діяльності, емоційно-вольової сфери 

особистості, психологію злочинного діяння, психологію обшуку, психологію допиту. 

Предмет: використання в практичній діяльності студентами-юристами, які мають вже 

певний досвід самостійної роботи з навчальними посібниками, монографіями, журнальними 

статтями, архівними матеріалами тощо, необхідних знань і основних методів юридичної 

психології. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Юридична психологія в системі наукового знання 

2. Головні проблеми правової психології. 

3. Психологічні основи процесуальної діяльності. 

4. Психологія злочинної діяльності. 

5. Психологія особистості правопорушника 

6. Психологічні основи проведення окремих слідчих дій 

7. Психологічні основи допиту 

8. Психологічна консультація і судово-психологічна експертиза 

9. Пенітенціарна психологія 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальна робота, 

самостійна робота, консультації. 

Оцінювання: залік письмовий. 

 

46.ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ 

Шифр дисципліни – 6.030401 

Курс – 1-2; семестр – 1-4; всього годин - 288; на тиждень – 4 (л/с) 

Позакредитна дисципліна. 

Мета: формування фізичної культури особистості, здатної самостійно організовувати і 

дотримуватися здорового способу життя. 

Завдання: вивчення засад здорового способу життя; виховання потреби у фізичному 

самовдосконаленні; формування спортивно-технічних умінь і навичок самоконтролю в 
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процесі фізичного вдосконалення. 

Предмет: організація фізичного виховання як компонента здорового способу життя. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1.Основи здорового способу життя. 

2.Методи оцінювання стану фізичного здоров’я та фізичної підготовленості студентів. 

3.Теоретико-методичні основи оздоровчого тренування. 

4.Підготовчо-відновлювальні форми фізичної активності. 

5.Методика підвищення функціональних можливостей, рівня фізичного стану організму. 

6.Основи техніки вибраного комплексу фізичних вправ. 

Методика викладання та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна 

робота, здача нормативів. 

Оцінювання: 1-3 семестр - заліки, 4 семестр – екзамен.  

  

47.ІНФОРМАТИКА  

Шифр дисципліни – 6.030401 

Курс – 1; семестр – 2; всього годин – 72; на тиждень - 2 (л/с); 2 кредити. 

Нормативна дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін 

Мета: формування знань про принципи побудови та функціонування обчислювальних 

машин, організацію обчислювальних процесів на персональних комп’ютерах та їх 

алгоритмізацію, програмне забезпечення персональних комп’ютерів і комп’ютерних мереж, а 

також ефективне використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у 

професійній діяльності. 

Завдання: вивчення теоретичних основ інформатики і набуття навичок використання 

прикладних систем оброблення даних та систем програмування для персональних 

комп’ютерів і локальних комп’ютерних мереж та розв’язування завдань фахового 

спрямування. 

Предмет: засоби автоматизації інформаційних процесів. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Предмет, методи і завдання дисципліни. Теоретичні основи інформатики. 

2. Системне забезпечення інформаційних процесів. 

3. Мережні технології. 

4. Застосування Інтернету в юриспонденції. 

5. Організація комп’ютерної безпеки та захисту інформації. 

6. Програмні засоби роботи зі структурованими документами. 

7. Програмні засоби роботи з базами та сховищами даних. 

8. Експертні і навчальні системи. 

9. Перспективи розвитку інформаційних технологій. 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінарські заняття, лабораторні 

заняття, індивідуальна робота, самостійна робота, консультації. 

Оцінювання: ПМК, залік. 

  

48.ОСНОВИ МАРКЕТИНГУ І МЕНЕДЖМЕНТУ 

Шифр дисципліни – 6.030401/2.3.3. 

Курс - 2; семестр - 4; всього годин - 54; на тиждень – 2 (л/с); 1,5 кредити. 

Дисципліна за вибором студента циклу фундаментальних дисциплін 

Мета: засвоєння принципів, завдань та функцій маркетингу і менеджменту. Розгляд 

проблем реалізації з товарної, цінової політики розподілу та комунікацій, а також способів, 

механізмів і основного інструментарію системного управління організацією. 

Предмет: процеси і методи вивчення та задоволення потреб споживачів, система 

управлінських взаємовідносин, принципів формування, функціонування та удосконалення 

системи управління організацією. 

Завдання: ознайомлення студентів з відповідними поняттями, категоріями системи 

маркетингу та менеджменту. Виховання здатності до творчого пошуку напрямів 

удосконалення та забезпечення взаємозв’язків функцій управління, процесів прийняття і 
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методів обґрунтування управлінських рішень, набуття вмінь використовувати базові 

інструменти управління організацією. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 
1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція. 

2. Маркетингова товарна політика. 

3. Маркетингова цінова політика. 

4. Маркетингова політика розподілу. 

5. Комунікаційна політика та організація контролю. 

6. Поняття менеджменту та особливості його розвитку. 

7. Методологічні основи менеджменту. 

8. Організація, її внутрішнє та зовнішнє середовище. 

9. Цілі і функції менеджменту. 

10. Соціально-економічні аспекти менеджменту. 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальна робота, 

самостійна робота, консультації. 

Оцінювання: залік письмовий. 

 

49. ЕТИКА І ЕСТЕТИКА 

Шифр дисципліни – 6.030401 

Курс - 1; семестр – 1,5; всього годин - 54; на тиждень – 1 (л/с); 4 кредити. 

Вибіркова дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін 

Мета:  формування системи теоретичних знань з етики, розкриття змісту основних 

термінів та понять цієї науки, висвітлення специфіки та основного змісту етики. 

Завдання:  
• вивчення сутності, форм і тенденцій розвитку загальнотеоретичних засад етики; 

• розширення етичного кругозору студентів, формування культури етичного мислення, 

розвиток особистісного потенціалу. 

• сприяння виробленню у студентів моральних переконань, моральної самосвідомості, 

орієнтація на гуманістичні моральні цінності. 

• набуття вмінь та навичок етичного, естетичного та загально-культурологічного аналізу. 

Предмет: мораль як особливе соціальне явище, соціальний інститут і зміст духовного 

життя людини. 

Зміст дисципліни розкривається в темах:  

1. Предмет і завдання етики 

2. Головні етапи історичного розвитку етичної думки 

3. Походження та історичні типи моралі  

4. Сутність, специфіка та функції моралі 

5. Моральна свідомість 

6. Моральний вибір та відповідальність особистості 

7. Мораль та інші форми суспільного життя 

8. Моральні аспекти глобальних проблем сучасної цивілізації 

9. Моральна культура особистості та її формування 

10. Моральна цінність товариськості, дружби, любові та шлюбно- сімейних стосунків 

11. Професійна етика 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальна робота, 

самостійна робота, консультації. 

Оцінювання: залік. 

 

50. МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО 

Шифр дисципліни – 6.030401 

Курс - 2; семестр - 4; всього годин - 72; на тиждень – 2 (л/с); 2 кредити. 

Дисципліна за вибором студента циклу професійно-орієнтованих дисциплін. 

Мета: досягнення знання та розуміння студентами природи і сутності відносин у 

сфері правового регулювання муніципально-правових відносин, підготовка до практичної 
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діяльності в якості, висококваліфікованих фахівців у сфері муніципального права.  

          Завдання:   
- формування уявлень про соціальну природу та поняття місцевого самоврядування; 

- розгляд основних підходів та наукових засад дослідження форм здійснення місцевого 

самоврядування в Україні; 

- збагачення знань про зміст понять і термінологію навчальної дисципліни 

муніципальне право; 

- розкриття сутності історико-теоретичних, організаційних, правових та матеріально-

фінансових основ місцевого самоврядування в Україні; 

- з’ясування гарантій прав територіальних громад щодо самостійного вирішення питань 

місцевого значення; 

- ознайомлення із сучасним станом розвитку місцевого самоврядування в Україні та 

зарубіжним досвідом організації та функціонування місцевого самоврядування.  

Предмет: поняття та соціальна природа місцевого самоврядування; історико-

теоретичні, організаційні, правові та матеріально-фінансові основи місцевого 

самоврядування в Україні; форми його здійснення; гарантії прав територіальних громад 

щодо самостійного вирішення питань місцевого значення; сучасний стан розвитку 

місцевого самоврядування в Україні з точки зору його відповідності принципам 

міжнародного права, в першу чергу, закріплених в Європейській хартії місцевого 

самоврядування. 

Зміст дисципліни розкривається в темах:  

1. Муніципальне право як галузь права України. Муніципальне право як наука і навчальна 

дисципліна 

2. Конституційно-правові основи місцевого самоврядування 

3. Місцеве самоврядування та державна влада в Україні. Територіальна громада - основа 

місцевого самоврядування в Україні 

4. Місцеві ради — представницькі органи місцевого самоврядування України 

5. Форми і методи діяльності представницьких органів місцевого самоврядування 

6. Конституційно-правовий статус сільських, селищних, міських голів, голів районної, 

обласної, районної в місті ради. Виконавчі органи сільських, селищних і міських рад 

7. Органи самоорганізації населення 

8. Міжнародні зв'язки органів місцевого самоврядування України. Міжнародні стандарти 

у системі місцевого самоврядування України 

9. Гарантії місцевого самоврядування. Юридична відповідальність суб'єктів 

муніципально-правових відносин 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальна робота, 

самостійна робота, консультації. 

Оцінювання: залік. 

 

51.КОНСТИТУЦІЙНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО  

Шифр дисципліни – 6.030401  

Курс – 3; семестр – 6; всього годин – 54; на тиждень – 2 (л/с); 1,5 кредита.  

Нормативна дисципліна з циклу професійно-орієнтованих дисциплін.  

Мета: формування у студентів теоретичних знань про систему конституційно-

процесуального права України, зміст норм конституційно-процесуального законодавства, про 

процедури діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також 

основних практичних навичок по застосуванню конституційно-процесуального законодавства 

в діяльності суб’єктів конституційно-процесуальних правовідносин.  

Завдання: навчити студентів аналізувати зміст норм конституційного процесуального 

законодавства України; сформувати у них вміння співвідносити ці норми за юридичною 

силою та здійснювати правильний підбір конституційно-процесуальних норм стосовно 

діяльності суб’єктів конституційно-процесуального права, напрями конституційно-

процесуальної діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування; 

забезпечити засвоєння ними визначених у законодавстві процедур з формування, 
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функціонування та припинення діяльності суб’єктів конституційно-процесуального права; 

сформувати у студентів практичні навички по використанню конституційно-процесуальних 

норм на практиці.  

Предмет: Конституційно-процесуальне право як галузь права, що регулює суспільні 

відносини у сфері формування, функціонування та припинення діяльності суб’єктів 

конституційно-процесуальних правовідносин.  

Зміст дисципліни розкривається в темах:  

1. Конституційно-процесуальне право як галузь права, наука і навчальна дисципліна.  

2. Виборчий процес і процес проведення референдуму в Україні.  

3. Порядок організації та діяльності Верховної Ради України.  

4. Законодавчий процес.  

5. Парламентські процедури.  

6. Організація діяльності народних депутатів України.  

7. Конституційно-процесуальні засади утворення і діяльності Конституційного Суду 

України. Конституційна юстиція в Україні.  

8. Порядок організації і функціонування місцевого самоврядування в Україні.  

9. Механізм реалізації конституційних прав, свобод та обов’язків громадян України.  

10. Конституційно-правова відповідальність.  

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінарські заняття, консультації, 

індивідуальна робота, самостійна робота.  

Оцінювання: залік у письмовій формі.  

 

52. РИТОРИКА 

Шифр дисципліни – 6.030401 

Курс - 1; семестр - 2; всього годин - 54; на тиждень – 1 (л/с); 1,5 кредити. 

Вибіркова дисципліна циклу гуманітарних і соціально-економічних дисциплін. 

Мета: загальний розвиток мисленнєвих, нормативних мовленнєвих умінь і 

комунікативних навичок студентів, майбутніх менеджерів; навчання форм ефективної 

переконуючої комунікації за нестандартних ситуацій життєвого і професійного спілкування; 

способи встановлення комунікативних стосунків і реалізації творчого потенціалу особистості 

у парадигмі: «Думка – слово – вчинок»; виховати свідоме ставлення до публічного мовлення, 

мислення, культури; довести, що риторика спроможна допомагати кожній людині виявляти 

оптимальні шляхи виходу з кризових станів буття. 

Завдання:  навчання мистецтву створювати, з урахуванням узусу і відповідної йому 

комунікативної спрямованості, тексти певних жанрів, переважно в усній формі, сприяти 

практичному оволодінню навичками ораторського мистецтва, культурою вербального та 

невербального спілкування. 

Предмет: вивчення риторики; використання основних законів риторики, а також – 

психолого-педагогічних аспектів активізації уваги аудиторії. 

Зміст навчальної дисципліни розкривається в темах:   

1. Роль мистецтва красномовства в духовно-моральному та інтелектуальному 

оновленні громадянського суспільства незалежної України. 

2. Теоретичні та історичні основи мистецтва красномовства. Презентація авторської 

Школи риторики «Златоуст» 

3. Оратор і аудиторія: мистецтво публічної взаємодії. 

4. Риторична етика, духовно-моральний потенціал красномовства на засадах 

християнської етики. Агональна (конфронтаційна) риторика. 

5. Інтенція – мистецтво задуму промови, пошук і знаходження конструктивних ідей. 

6. Диспозиція (архітектоніка) промови. 

7. Елокуція – мистецтво вербального оформлення промови. 

8. Меморія та акція. Мистецтво проголошення промови перед аудиторією. 

9. Професійне красномовство (ділова риторика) 

10. Основи полемічного мистецтва. 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальна робота, 
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самостійна робота, консультації. 

Оцінювання: залік письмовий. 
 

53. ЕКУМЕНІЧНЕ ПРАВО  

Шифр дисципліни – 6.030401 

Курс - 3; семестр - 6; всього годин - 144; на тиждень – 4 (л/с); 4 кредити. 

Вибіркова дисципліна циклу гуманітарних і соціально-економічних дисциплін. 

Мета: представлення історичної картини між церковних відносин в правовому ключі 

для засвоєння проблематики екуменічного діалогу на шляху до пошуків моделей поєднання. 

Завдання: ознайомити з новітніми теоретичними та практичними досягненнями у 

екуменізмі, досягнути екуменічної співпраці в науці і навчанні богословської освіти 

Предмет: формулювання богословських документів та сьогоднішні досягнення 

екуменічного діалогу.     

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Основні поняття про екуменічний рух 

2. Богословські основи єдності християнства 

3. Історичні спроби перемагання поділів в Церкві та їх сучасне розуміння 

4. Ідея партикулярної Унії (Берестейська Унія 1956р.) та Православної універсальної 

унії (митрополит Петро Могила) 

5. Зародження та розвиток екуменічного руху в Протестантських Церквах та 

Спільнотах 

6. Розвиток екуменічного руху в Православних Церквах 

7. Розвиток екуменізму в Римо-Католицькій Церкві 

8. Екуменізм – головна орієнтація ІІ Ватиканського Собору 

9. Основні елементи Декрету про Екуменізм 

10. Діалог любові між Римо-Католицькою та Православною Церквою. Екуменічна 

діяльність Павла VІ та Атанагора І 

11. Від діалогу любові до діалогу істини поміж Католицькими та Православними 

Церквами 

12. Характеристика основних документів екуменічного діалогу між Римо-Католицькою 

та Православними Церквами 

13. Моделі майбутньої єдності християнства 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальна робота, 

самостійна робота, консультації. 

Оцінювання: залік письмовий 

 

54. ДОГМАТИЧНЕ ПРАВО  

Шифр дисципліни – 6.030401 

Курс - 4; семестр - 7; всього годин - 72; на тиждень – 2 (л/с); 2 кредити. 

Вибіркова дисципліна циклу гуманітарних і соціально-економічних дисциплін. 

Мета: ознайомлення з автентичним вченням Церкви, яке походить з Божого 

Об'явлення і яке Церква передає вірним, маючи на це доручення від Христа, свого 

Засновника: «Ідіть по цілому світі, та проповідуйте Євангелію всьому створінню! Хто увірує 

й хреститься, - буде спасенний, а хто не увірує – осуджений буде». 

Завдання: пояснює  правди християнської віри науковим способом і надає їм 

органічної єдності. 

Предмет: правди віри, які були дані людям через Боже Об'явлення. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Догматичне право загалом  

2. Джерело і методи догматичного права. Догматичне право як наукове вчення. Догмат. 

3. Внутрішня природа Католицької Церкви. 

4. Святі Тайни. 

5. Божа ласка. Чесноти віри, надії, любові.  

6. Існування Бога.  

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальна робота, 
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самостійна робота, консультації. 

Оцінювання: залік письмовий 

 

55. ЗАРУБІЖНА ФІЛОСОФІЯ 

Шифр дисципліни – 6.030401 

Курс – 2; семестр – 3,4; всього годин – 252; на тиждень – 3 год. (л/с); 7 кредити. 

Вибіркова дисципліна циклу гуманітарних і соціально-економічних дисциплін. 

Мета: дати студентам знання про сучасну світову філософію як окрему галузь 

філософського знання, яка представлена самими різноманітними позиціями, її специфіку,  основні 

філософські  напрями, провідні тенденції розвитку , тощо. 

Завдання: на основі ґрунтовного, фундаментального знання філософії опанувати 

самостійний стиль мислення, засвоїти специфіку філософського осягнення дійсності, 

формувати свою власну позицію, застосовувати набуті знання під час аналізу нагальних 

проблем сьогодення та розуміння суспільства як самоорганізованої системи. 

Предмет: закономірності та особливості філософського пізнання у 20 столітті. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Загальні особливості духовних процесів філософського пізнання у ХХ ст. 

2. Формування філософії марксизму. 

3. Матеріалістичне розуміння історії і марксизм. 

4. Становлення марксистської філософії природи і природознавства. 

5. Позитивізм як методологія пізнання на базі феноменалізму. «Первісний позитивізм». 

6. Критика функціонального розуміння філософії у «другому» позитивізмі 

(емпіріокритицизмі) та ІІІ позитивізмі. 

7. Лінгвістична філософія. Постпозитивізм. 

8. Неокансіанство (марбургська і баденська школи). 

9. Ірраціоналізм як протиставлення природничо-науковому пізнанню. 

10.  Прагматизм та його соціальна спрямованість. 

11.  Фрейдизм (класичний психоаналізм) та неофрейдизм. 

12.  Екзистенціалізм. 

13.  Герменевтика.  

14.  Неотомізм (релігійно-філософський напрямок філософії ХХ ст.) 

15.  Філософський постмодерн: основні ідеї та їх оцінка  

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальна робота, 

самостійна робота, консультації. 

Оцінювання: залік письмовий. 
 

56. РИМСЬКЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО 

Шифр дисципліни – 6.030401   

Курс – 1; семестр – 2; всього годин – 72; на тиждень – 2 год. (л/с); 2 кредиту. 

Нормативна дисципліна циклу фундаментальних та професійно-орієнтованих 

дисциплін 

Мета: засвоєння основ римського приватне права в сучасних правових системах.   

Завдання: знати поняття права власності, види прав власності, захист прав власності, 

види прав на чужі речі, набуття і припинення права власності, поняття та процес приватизації. 

А також вміти – аналізувати і вміти тлумачити правові норми, володіти правовою 

термінологією, вміти засвоювати теоретичні положення застосовуючи їх на практиці 

Предмет: джерела та основні інститути римського приватного права.   

Зміст дисципліни розкривається в темах:   

1. Предмет та система римського права 

2. Джерела римського приватного права 

3. Суб'єкти права 

4. Захист суб’єктивного права 

5. Сімейні правовідносини 

6. Речі як об’єкти права 

7. Власність  
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8. Зобов'язальне право 

9. Договори як джерела зобовязань 

10. Зобов'язання ніби з договорів 

11. Деліктні зобов’язання 

12. Спадкове право 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальна робота, 

самостійна робота, консультації. 

Оцінювання: екзамен усний. 

 

57. ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ І ПРАВОВОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ 

Шифр дисципліни – 6.030401   

Курс – 2; семестр – 4; всього годин – 108; на тиждень – 3 год. (л/с); 3 кредити. 

Вибіркова дисципліна циклу фундаментальної та професійної підготовки (вибір 

навчального закладу). 

Мета: формування у студентів системного підходу до розуміння природи та змісту 

понять «закон», «право», «держава», а також школи альтернативного мислення, що дає 

можливість порівнювати різні теорії, напрями політичної і правової думки нашої держави. 

Завдання: сформувати загальну картину державно-правових понять і категорій, що 

були і є об’єктом інтересу вітчизняних вчених та державних діячів впродовж історичного 

розвитку нашої держави. 

Предмет: загальні закономірності і характерний прояв виникнення і розвитку держави і 

права, аналіз умов виникнення вчень про державу і право. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Предмет і методологія історії української правової і політичної думки. 

2. Розвиток української правової і політичної думки від найдавніших часів до створення 

Київської Русі. 

3. Українська правова і політична думка княжої доби (Київська і Галицько-Волинська 

держави). 

4. Розвиток української правової і політичної думки в литовсько-польську добу. 

5. Українська правова і політична думка в козацьку добу. 

6. Політичні вчення просвітителів України про особу, суспільство і державу. 

7. Українська правова і політична думка в другій половині ХVIII – першій половині ХІХ 

ст. 

8. Розвиток української правової і політичної думки в програмних документах Кирило-

Мефодіївського братства та правові і політичні погляди його членів. 

9. Політичні й правові погляди Михайла Драгоманова. 

10. Розвиток новітньої ідеї державної самостійності України у кінці ХІХ – на початку ХХ 

ст. 

11. Правове вчення Богдана Кістяківського. 

12. Розвиток державно-правових поглядів політичними партіями на початку ХХ ст. 

13. Політико-правові ідеї і концепції Володимира Винниченка. 

14. Український інтегральний націоналізм в політико-політичній спадщині Дмитра 

Донцова. 

15. Суспільно-політичні погляди українських дисидентів-шістдесятників. 

16. Сучасна українська правова і політична думка в контексті державотворчого досвіду 

українства ХХ ст. 

17. Політико-правові ідеї українського феміністичного руху. 

18. Розвиток української правової і політичної думки в діаспорі. 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальна робота, 

самостійна робота, консультації. 

Оцінювання: залік письмовий. 

 



 53 

58.ПСИХОЛОГІЯ ТА ПЕДАГОГІКА 

Шифр дисципліни – 6.030401/1.2.5. 

Курс - 1; семестр - 1; всього годин - 108; на тиждень – 3 (л/с); 3 кредити. 

Вибіркова дисципліна циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін 

Мета: пізнати закономірності психічної діяльності особистості; сформувати потребу в 

особистісному розвитку; навчитись виявляти психологічні особливості інших людей та 

будувати позитивні стосунки з оточенням і досягати індивідуальних цілей у процесі навчання. 

Завдання: засвоєння основних термінів і понять психології та педагогіки на рівні 

відтворення, тлумачення та використання їх у повсякденному та професійному житті; 

формування вмінь і навичок використання психодіагностичних методик відповідно до їх 

призначення, психологічних знань про людину для аналізу конкретних життєвих ситуацій. 

Предмет: психіка людини та закономірності формування особистості в процесі 

виховання, навчання й освіти. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 
1. Цілі та завдання психолого-педагогічної підготовки. Психологія та педагогіка як 

науки. 

2. Психіка та її розвиток. 

3. Форми вияву психіки: психічні процеси, стани і властивості. 

4. Рівні вияву психіки: свідомий та несвідомий. 

5. Особистість. Структура особистості. 

6. Розвиток особистості та «Я-концепція». 

7. Діяльність як форма активності особистості. 

8. Спілкування та міжособистісні стосунки. Педагогічне спілкування. 

9. Освіта в культурі людства. Сучасні освітні тенденції. 

10. Навчання та виховання — шляхи розвитку особистості. 

11. Управління та самоуправління навчальною діяльністю. 

Методика викладання та методи навчання: лекції, семінари, індивідуальна робота, 

самостійна робота, консультації. 

Оцінювання: залік письмовий.  

 

 


