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ІІІ. Навчально-науковий інститут права 

 

Юридична адреса інституту 

вул. Університетська, 31  

м. Ірпінь 

Україна 

08201 

тел./факс +38 (04597) 60 300 

 

А. Загальний опис інституту 

 

1. Координатор ECTS від інституту 

Топчій Василь Васильович – директор Навчально-наукового інституту права,  

доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України 

тел./факс +38 (04597) 60 300 

 

З координатором особисто можна зв’язатися щоденно, крім суботи і неділі,  

з 8.30 до 17 години за київським часом.  

 

У разі відсутності координатора заміщує: 

Сіренко Оксана Володимирівна – заступник директора Навчально-наукового 

інституту права, кандидат юридичних наук, доцент 

тел./факс +38 (04597) 60 300 

 

2. Структура інституту  

До складу інституту входять 7 кафедр: 

- кафедра фінансового права; 

- кафедра цивільного права та процесу; 

- кафедра господарського права та процесу; 

- кафедра кримінального процесу та криміналістики; 

- кафедра теорії, історії права і держави та конституційного права; 

- кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства; 

- кафедра кримінального права та кримінології. 

 

У структурі Навчально-наукового інституту права також функціонує  

Науково-практична лабораторія «Юридична клініка» 

 

В інституті здійснюється всебічна підтримка студентського самоврядування, в тому 

числі утворені: профбюро студентів; наукове товариство студентів та курсантів; наукові 

гуртки студентів та курсантів, які функціонують на кафедрах інституту. 

Загальна чисельність штатних науково-педагогічних працівників – 95, в тому числі: 10 

докторів наук, професорів, 6 докторів наук, доцентів, 2 кандидати наук, професори, 45 

кандидатів наук, доцентів, 14 кандидатів наук без вченого звання, 15 старших викладачів та 3 

асистенти. 

Основні напрями наукової діяльності інституту: 
Теоретичні та прикладні проблеми протидії злочинності кримінально-правовими, 

кримінологічними та кримінально-виконавчими засобами. 

Правове регулювання фінансової відповідальності в Україні. 

Господарсько-торгівельна діяльність в Україні: теорія і практика. 

Доктрина суб’єктів права в приватноправовій системі України: теоретичний і 

практичний аспекти. 

Захист прав людини в міжнародних податкових відносинах: світовий досвід і Україна. 
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Удосконалення кримінального провадження в Україні (кримінальні процесуальні та 

криміналістичні аспекти). 

Держава та громадянське суспільство: стан та перспективи розвитку. 

 

3. Умови для навчання 

До послуг студентів: 

- аудиторії; 

- сучасна бібліотека та читальні зали; 

- комп’ютерні класи, доступ до мережі Internet; 

- медичне обслуговування; 

- гуртожитки; 

- стадіон, спортивні та тренажерний зали; 

- їдальня; 

- кафе.  

Навчальний процес здійснюється за новітніми методиками, технологіями з 

використанням технічних засобів навчання.  

За бажанням студенти можуть навчатися по програмах з інтенсивного вивчення 

іноземних мов, комп’ютерної техніки. Також вони мають змогу брати активну участь у 

творчих колективах Культурно-мистецького центру «Сузір’я», спортивному житті інституту 

тощо. 

Студенти інституту беруть активну участь у роботі наукового товариства студентів та 

курсантів. Межі наукових інтересів студентів широкі: починаючи від історії, філософії, 

інформатики, історії вчень про державу і право і закінчуючи дисциплінами фахового 

спрямування. Серед них є лауреати конкурсів студентських наукових робіт. 

В інституті створені всі умови для самореалізації особистості, активно працюють: 

студентський профком, наукове товариство студентів та курсантів, спортивні секції, творчі 

колективи. 

З метою набуття практичних навичок протягом навчання студенти проходять практику 

на підприємствах, в установах, організаціях як державної, так і приватної форм власності, 

судових та правоохоронних органах. 

Після закінчення навчання випускники зможуть працювати на посадах секретаря суду, 

юрисконсульта, державного виконавця, нотаріуса; адвоката, помічника судді, 

оперуповноваженого, слідчого, прокурора, податкового інспектора. 

Випускники інституту мають можливість продовжити навчання за третім (освітньо-

науковим) рівнем для здобуття наукового ступеню доктора філософії у галузі права, а також 

доктора наук у галузі права. 

 

4. Програми навчання 

Студенти інституту здобувають фахову підготовку з галузі знань 08 «Право» , 

спеціальності 081 «Право» за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями 

вищої освіти, що відповідає вимогам ECTS/КМСОНП. 

В інституті здійснюється підготовка фахівців за такими  спеціалізаціями: 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти – тривалість навчання 3 роки 10 

місяців: 

- «Кримінально-правова та кримінальна процесуальна діяльність»; 

- «Правове забезпечення приватно-комерційної діяльності»; 

- «Податковий юрист»; 

- «Міжнародне право» 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти – тривалість навчання – 1 рік та 6 

місяців: 

- «Правове забезпечення фінансової безпеки держави»; 

- «Охорона та захист цивільних прав»; 
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- «Управління господарсько-правовою діяльністю»; 

-  «Кримінально-правове та кримінологічне забезпечення діяльності правоохоронних 

органів та органів юстиції»; 

- «Правове забезпечення судової, прокурорсько-слідчої та адвокатської діяльності»; 

Третій (освітньо-науковий) рівень – доктор філософії в галузі права – тривалість 

навчання – 4 роки. 

 

5. Методи викладання і навчання 

В інституті використовується кредитно-трансферна система організації освітнього 

процесу, яка відповідає вимогам ECTS. Заліковий академічний кредит складає 30 годин і 

включає усі види навчального навантаження студента: лекції, практичні, семінарські заняття, 

завдання для індивідуальної і самостійної роботи, курсове проектування, заліки, екзамени, 

практики тощо. Число змістових модулів залежить від обсягу годин, які передбачені для 

вивчення навчальної дисципліни, і знаходиться в межах від 3 до 8. 

При викладанні навчальних дисциплін використовуються переважно інформаційно-

ілюстративний, пошуковий та проблемний методи навчання з застосуванням технічних 

засобів. 

У навчальному процесі в інституті використовуються такі методи навчання: 

- лекції для потоків; 

- практичні заняття; 

- семінарські заняття; 

- курсові роботи; 

- виконання рефератів; 

- консультації; 

- самостійна робота студента; 

- практика; 

- дипломні роботи. 

Оцінювання знань студентів під час проведення модульних контролів, заліків та 

екзаменів здійснюється переважно за допомогою усного опитування, тестів та письмових 

контрольних робіт. Звітом з виконання самостійної та індивідуальної роботи є оформлені за 

стандартом реферати, курсові роботи з використанням ПЕОМ. За результатами проходження 

практик складаються письмові звіти. 

 

6. Методи оцінювання знань 

Оцінювання знань студентів з навчальних дисциплін здійснюється на основі 

результатів поточного модульного контролю (ПМК) і семестрового контролю знань у 

формі екзамену відповідно до навчальних планів.  

Для оцінки знань студентів зміст дисципліни поділяється на модулі, залежно від 

кількості годин, відведених на навчальний курс. Об’єктом оцінювання знань є програмний 

матеріал навчальної дисципліни різного характеру і рівня складності, засвоєння якого 

відповідно перевіряється під час поточного контролю і на екзамені. 

Завданням поточно-модульного контролю є перевірка засвоєння певного програмного 

матеріалу (змістовий модуль, модуль), у формі виконання індивідуальних та самостійних 

робіт і контрольного заходу у вигляді модульної контрольної роботи. 

Завданням екзамену є перевірка рівня знань студентів 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. 

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою. 

З дисциплін, де оцінювання рівня знань здійснюється на основі результатів ПМК та 

екзамену, завдання поточного контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів (включно), 

а завдання, що виносяться на екзамен – від 0 до 50 балів (включно). Підсумковою оцінкою з 
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навчального курсу є сума набраних балів за результатами поточного контролю та екзамену 

(50+50=100 балів). 
З навчальних дисциплін, де оцінювання рівня знань студентів здійснюється за 

результатами ПМК, завдання поточного контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 100 балів 

(включно). 

Якщо навчальна дисципліна вивчається протягом 2-х і більше семестрів з підсумковим 

контролем у формі екзамену, то в загальній підсумковій оцінці враховуються середній бал за 

результатами поточного контролю в усіх семестрах, в яких вивчалася навчальна дисципліна, 

та результати екзамену. При цьому поточна успішність в усіх семестрах оцінюється в 

діапазоні від 0 до 50 балів (включно). Результати поточного контролю знань студентів в 

кожному семестрі фіксуються у відомості обліку успішності за ПМК  

 

Організація поточного модульного контролю 

При організації поточного модульного контролю кафедри самостійно розподіляють 

загальну кількість балів, за якими оцінюється вся поточна робота, між відповідними 

об’єктами контролю, визначають форми проведення контрольних заходів та критерії їх 

оцінювання, які включають до робочих навчальних програм і доводять до відома студентів 

на початку вивчення навчального курсу. 

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у науковій діяльності – в роботі 

конференцій, підготовці наукових публікацій тощо, можуть присуджуватись додаткові бали 

за результатами поточного контролю. При цьому загальна кількість балів, що вноситься до 

відомості за поточну роботу не може перевищувати 50 балів (при підсумковому контролі у 

формі екзамену) або 100 балів (при ПМК). 

Результати поточного модульного контролю знань студентів вносяться до відомості 

обліку успішності та враховуються при виставленні підсумкового балу за вивчення 

дисципліни. 

 

Підсумкове оцінювання знань за результатами поточного  

модульного контролю 

З навчальних дисциплін, де підсумкове оцінювання рівня знань студентів здійснюється 

за результатами поточного модульного контролю, завдання поточного контролю оцінюються 

в діапазоні від 0 до 100 балів (включно). 

В разі невиконання визначених завдань поточного контролю з об’єктивних причин 

студенти мають право, за дозволом директора інституту скласти їх до останнього 

семінарського (практичного, лабораторного) заняття. Час та порядок складання визначає 

викладач. 

Підсумковий бал за результатами поточного модульного контролю оформлюється під 

час останнього семінарського (практичного) заняття відповідного семестру, а на заочній 

формі навчання – за розкладом екзаменаційних сесій.  

Кількість балів з навчальних дисциплін, де оцінювання рівня знань студентів 

здійснюється за результатами поточного модульного контролю від 0 до 100 балів (включно), 

вноситься до відомості обліку успішності за поточним модульним контролем і є основною 

для визначення загальної успішності студентів з даного предмета. 

 

Особливості організації поточного контролю знань студентів першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти 

Об’єктами поточного контролю знань студентів першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти є: 

а) систематичність та активність роботи на семінарських (практичних) заняттях; 

б) виконання завдань для самостійного опрацювання; 

в) виконання індивідуальних завдань, передбачених навчальним планом; 

г) виконання модульних (контрольних) завдань. 
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При контролі систематичності та активності роботи на семінарських (практичних) 

заняттях оцінюванню можуть підлягати: рівень знань, продемонстрований у відповідях і 

виступах на семінарських і практичних заняттях; активність при обговоренні питань, що 

винесені на семінарські (практичні) заняття; результати експрес-контролю тощо. 

Під час контролю виконання завдань для самостійного опрацювання оцінюванню  

підлягає:  

- самостійне опрацювання тем в цілому чи окремих питань;  

- написання рефератів, есе;  

- підготовка конспектів навчальних чи наукових текстів;  

- переклад іноземних текстів встановлених обсягів;  

- підготовка реферативних матеріалів з публікацій тощо. 

При виконанні модульних (контрольних) завдань оцінюванню підлягають теоретичні 

знання та практичні навички, яких набули студенти після вивчення певного модуля. 

Модульний контроль може проводитись у формі тестів, відповідей на теоретичні питання 

або розв’язання практичних завдань під час проведення контрольних робіт, виконання 

індивідуальних завдань тощо. 

Кількість модульних контролів залежить від числа годин, відведених на вивчення 

навчальної дисципліни в семестрі. 

 

Особливості організації поточного контролю знань студентів другого (магістерського) 

рівня вищої освіти 

Об’єктом поточного контролю здобувачів знань другого (магістерського) рівня 

підготовки є програмний матеріал навчальної дисципліни, що перевіряється за двома 

напрямками: 

а) перевірка теоретичних знань; 

б) перевірка виконання практичних завдань. 

Оцінювання рівня засвоєння теоретичних знань може здійснюватись в таких формах: 

підготовці звітів по відповідних темах навчальної дисципліни або написанні рефератів згідно 

з тематичним планом; виконанні письмової контрольної роботи за тестами або за білетами 

затвердженими кафедрою; проведенні усної співбесіди викладача зі студентом в процесі якої 

студент дає відповіді на питання з різних тем навчальної  дисципліни. 

Оцінювання рівня набутих практичних навичок здійснюється за результатами 

виконання та захисту індивідуальних практичних завдань, що виконуються студентами на 

базі матеріалів виробництва (за місцем проходження практики). 

 

Організація підсумкового контролю 

Підсумковий контроль знань студентів у формі екзамену 

Семестровий контроль у формі екзамену є обов’язковим для всіх студентів. 

Оцінювання рівня знань студентів під час проведення екзамену здійснюється в діапазоні від 

0 до 50 балів. 

На екзамен виносяться основні питання навчального курсу, типові та комплексні 

задачі, ситуаційні завдання, що потребують творчої відповіді та уміння синтезувати отримані 

знання і застосовувати їх при вирішенні практичних задач тощо. 

Перелік питань, що охоплюють зміст дисципліни, критерії оцінювання екзаменаційних 

завдань визначаються кафедрою, включаються до робочої навчальної програми дисципліни і 

доводяться до студентів на початку семестру. 

Структуру і зміст екзаменаційних білетів визначає кафедра. 

Підсумковою кількістю балів з навчальної дисципліни є сума набраних студентом балів 

протягом вивчення курсу та отриманих балів при складанні екзамену (50+50= 100 балів). 

Підсумкове оцінювання знань за результатами ПМК 

Якщо навчальна дисципліна вивчається протягом двох і більше семестрів, та 

семестрове підсумкове оцінювання рівня знань здійснюється за результатами ПМК, то в 
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цьому випадку підсумкова кількість балів з навчальної дисципліни визначається як середній 

бал за результатами поточного контролю в усіх семестрах, в яких вивчалась навчальна 

дисципліна. Якщо навчальна дисципліна вивчається протягом двох і більше семестрів, та 

семестрове підсумкове оцінювання рівня знань студента здійснюється за результатами ПМК, 

то в цьому випадку підсумкова кількість балів з навчальної дисципліни визначається як 

середньозважений бал за результатами поточного контролю в усіх семестрах, в яких 

вивчалась навчальна дисципліна. Для розрахунку використовується формула 

N

1і

і

N

1і

іі

КК

ККПМК

оцінка Підсумкова  

тут N – є кількість семестрів, у яких вивчалась дисципліна; 

і – індекс, що змінюється від 1 до N; 

ПМКі – поточний контроль у і-тому семестрі (діапазон оцінювання від  0 до 100  балів); 

ККі – кількість кредитів у і-тому семестрі. 

Наприклад, дисципліна викладається два семестри, бали отримані студентом подані в 

таблиці 

 

Семестр Кількість кредитів (ККі) Результати по ПМК (ПМКі) 

1 3 80 

2 1 65 

 

Загальний підсумковий бал з дисципліни: 

 

7625,76
4

305

46

651803
 балів 

 

В разі невиконання визначених завдань поточного контролю з об’єктивних причин 

студенти мають право за дозволом директора інституту скласти їх до останнього 

семінарського (практичного) заняття. Час та порядок складання визначає викладач. 

Підсумковий бал за результатами ПМК оформлюється під час останнього 

семінарського (практичного) заняття відповідного семестру, а на заочній формі навчання – за 

розкладом екзаменаційних сесій.  

 

Оцінка за шкалою 

ECTS 

Оцінка за бальною 

шкалою прийнятою  в 

УДФСУ 

Оцінка за національною шкалою 

А 90-100 5 (відмінно) 

В 80-89 
4 (добре) 

С 70-79 

D 60-69 
3 (достатньо) 

E 50-59 

FX 25-49 
2 (незадовільно) з можливістю 

повторного складання 

F 1-24 
2 (неприйнятно) з обов’язковим 

повторним вивченням 
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Б. Ступенева структура 

 

1. Освітні рівні, за якими здійснюється підготовка фахівців з вищою освітою 

 

В інституті здійснюється підготовка фахівців з галузі знань 08 «Право» спеціальності 

081 «Право» за першим та другим рівнями вищої освіти, що  дозволяє отримати кваліфікацію 

бакалавра та магістра з права, відповідно. 

Встановлені такі терміни навчання: за першим (бакалаврським) рівнем – 3 роки 10 

місяців, за другим (магістерським) рівнем – 1 рік і 6 місяців. 

Для одержання кваліфікації бакалавра з права потрібно пройти курс навчання за 

програмою, яка відповідає вимогам статті 3 Директиви Ради Європейських Спільнот 

№85/384/EWG та ECTS. Програма навчання, що реалізується в інституті, узгоджена з даними 

документами щодо змісту навчання та його ступневості: 

Ступінь вищої освіти «Бакалавр»: 8 семестрів, навчальна (ознайомча) практика, 

навчальна практика та виробнича практика, а також державний кваліфікаційний іспит зі 

спеціальності. 

Ступінь вищої освіти «Магістр»: 3 семестри, переддипломна практика, захист 

дипломної роботи. 

Ступінь вищої освіти «Доктор філософії» в галузі права:обсяг програми 60 кредитів 

ЄКТС/4 роки навчання, публічний захист кваліфікаційної роботи на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії у галузі права. 

Програма навчання за першим рівнем вищої освіти передбачає перелік сформованих у 

пакети нормативних, тобто обов’язкових для вивчення, дисциплін, та вибіркових дисциплін, 

за вибором інституту та за вільним вибором студента, обсяги навчального часу і форми 

контролю за такими циклами: 

- дисципліни циклу гуманітарної підготовки; 

- дисципліни циклу фундаментальної, природничонаукової та загальноекономічної 

підготовки; 

- дисципліни циклу професійної підготовки. 

Програма навчання за другим рівнем вищої освіти передбачає перелік сформованих у 

пакети обов’язкових та вибіркових дисциплін, обсяги навчального часу і форми контролю за 

циклами загальної та професійної підготовки, обсяг останнього становить 80 % від загальної 

кількості кредитів ЄКТС, відведених на підготовку фахівця.  

Практична підготовка (навчальна та виробнича практика) є обов’язковим компонентом 

освітньої програми для здобуття кваліфікаційного рівня бакалавра та має на меті набуття 

студентами навичок і вмінь, необхідних для здійснення майбутньої професійної діяльності. 

Переддипломна практика є завершальним етапом підготовки фахівців за другим 

(магістерським) рівнем вищої освіти і проводиться після опанування студентами дисциплін 

циклу як загальної, так і професійної підготовки. Практична підготовка вирішує завдання 

подальшого поглиблення студентами одержаних знань, набуття і закріплення навичок 

роботи на конкретній посаді. Студентами здійснюється збір і узагальнення інформації про 

роботу підприємств, установ, організацій як державної, так і приватної форм власності, 

судових та правоохоронних органів, яка використовується в подальшому освітньому процесі. 

Під час проходження практики кожен студент інституту одержує характеристику, в якій 

виявляється рівень його підготовки, здібності і здатність до роботи за спеціальністю. 

Програми бакалаврської та магістерської підготовки реалізуються через кредитно-

трансферну систему організації навчального процесу, яка відповідає вимогам ECTS. 

Студенти користуються навчальною базою університету. Заняття проводяться 5 днів на 

тиждень. 

Програма навчання за третім рівнем вищої освіти передбачає перелік сформованих у 

пакети обов’язкових та вибіркових дисциплін, обсяги навчального часу і форми контролю за 

циклами загальнонаукових (філософських) дисциплін, дисциплін для здобуття універсальних 
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навичок дослідника, дисциплін для здобуття мовних компетентностей, нормативних 

навчальних дисциплін, вибіркових дисциплін циклу професійної підготовки за вибором 

навчального закладу та вибіркових дисциплін циклу професійної підготовки за вибором 

аспіранта. 

Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється у формі публічного захисту 

кваліфікаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора філософії у галузі права. 

Кваліфікаційна робота виконується на протязі навчання. Вона повинна бути 

самостійною і логічно завершеною, пов'язаною з вирішенням конкретного наукового 

завдання, результати яких мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.  

Під час виконання кваліфікаційної роботи здобувачі повинні продемонструвати свою 

здатність і вміння, спираючись на отримані поглиблені знання, вміння та сформовані 

загальнокультурні і професійні компетенції, самостійно вирішувати на сучасному рівні 

завдання своєї професійної діяльності, професійно викладати спеціальну інформацію, 

науково аргументувати і захищати свою точку зору.  

Захист кваліфікаційної роботи відбувається на засіданні спеціалізованої вченої ради. 

Здобувач має право на вибір спеціалізованої вченої ради. Робота ради має відкритий 

характер. Про її засідання інформується наукова громадськість. Обмеження щодо 

присутності на захисті дисертації будь-яких осіб не допускаються. 

Здобувач має право ознайомитися з усіма матеріалами ради щодо захисту його 

дисертації, а також одержати кваліфіковану допомогу від голови ради, його заступника, 

вченого секретаря ради з  усіх питань, пов'язаних із захистом дисертації. 

 

2. Академічний календар 

на 2017-2018 навчальний рік 

 

Осінній семестр 

Освітній 

ступінь 

Теоретичне 

навчання 

Екзаменаційна 

сесія 

Державні 

кваліфікаційні 

іспити 

Підготовка 

та захист 

 дипломних 

 робіт 

Практика Канікули 

Бакалаври,  

1-3 курс 

01 вересня - 

8 грудня 

11-30 грудня    31 

грудня- 

21 січня 

Бакалаври, 

4 курс  

01 вересня - 

08 грудня 

 

11-22 грудня 

    

31 

грудня- 

21 січня 
25-30 

грудня 

Магістри,  

1 курс 

01 вересня - 

10 грудня 

12-30 грудня    31 

грудня- 

21 січня 

Магістри,  

6 курс 

   01-

16вересня; 

27 

листопада - 

30 грудня; 

22 січня –  

03 лютого -

захист 

18 вересня – 

24 листопада 

31 

грудня -  

21 січня 
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Весняний семестр 

Освітній 

ступінь 

Теоретичне 

 навчання 

Екзаменаційна 

сесія 

Державні 

кваліфікаційні 

іспити 

Підготовка 

та захист 

дипломних 

робіт 

Практика Канікули 

Бакалаври,  

1-3 курси 

22 січня- 

02 червня 

04-23 червня    25 червня 

–31 

серпня 

Бакалаври, 

4 курс  

22 січня- 

14 квітня 

16-28 квітня 28 травня 

-2 червня 

 30 квітня –  

25 травня; 

 

 

Магістри,  

1 курс 

22 січня- 

02 червня 

04-23 червня    25 червня 

–31 

серпня 

 

3. Структура програми навчання 

 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти  

 

Спеціалізації «Податковий юрист», «Правове забезпечення приватно-комерційної 

діяльності», «Кримінально-правова та кримінально-процесуальна діяльність» 

 

Термін навчання – 3 роки 10 місяців 

Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський) 

Кваліфікація – бакалавр з права  

Галузь знань – 08 «Право» 

Спеціальність – 081 «Право» 

 

№ 

з/п 

Назва дисципліни ЄКТС/год. Підсумкові 

контрольні заходи 

Обов’язкові навчальні дисципліни 

Цикл загальної підготовки 

Дисципліни циклу гуманітарної підготовки 

1.  Історія України: європейський вимір 3/90 Екзамен 

2.  Культура українського народу 3/90 Екзамен 

3.  Ділова українська мова 3/90 Екзамен 

4.  Філософія 3/90 Залік 

5.  Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 10/300 Екзамен 

6.  Юридична деонтологія 3/90 Залік 

7.  Теорія держави і права України 8/240 Екзамен 

8.  

Безпека життєдіяльності  (модуль 1 "Безпека 

життєдіяльності", модуль 2 "Цивільний захист", 

модуль 3 "Охорона праці", модуль 4 "Екологія") 

3/90 Залік 

9.  Римське приватне право 3/90 Залік 

10.  Юридична психологія 3/90 Екзамен 

11.  Конституційне та муніципальне право України 7/210 Екзамен 

12.  Судові та правоохоронні органи 4/120 Екзамен 

13.  Історія держави і права зарубіжних країн 4/120 Екзамен 

14.  Фізичне виховання 9/270 Залік 

Дисципліни циклу професійної підготовки 

1 Історія держави і права України 6/180 Екзамен 
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2 Адміністративне право України 4/120 Екзамен 

3 Цивільне право України (загальна частина) 8/240 Екзамен/курсова 

4 Цивільне право України (особлива частина) 6/180 Екзамен 

5 Кримінальне право України (загальна частина) 7/210 Екзамен 

6 Кримінальне право України (особлива частина) 6/180 Екзамен 

7 Міжнародне право 3/90 Екзамен 

8 Адміністративний процес 4/120 Екзамен 

9 Сімейне право України 3/90 Екзамен 

10 Фінансове право України 9/270 Екзамен/курсова 

11 Трудове право України 3/90 Екзамен 

12 Кримінальний процес 6/180 Екзамен 

13 Цивільний процес України 7/210 Екзамен 

14 Господарське право України 7/210 Екзамен 

15 Податкове право України 7/210 Екзамен 

16 Правові основи здійснення фінансового контролю 3/90 Екзамен 

17 Митне право України 4/120 Екзамен 

18 Господарське процесуальне право 5/150 Екзамен 

19 Європейське право 3/90 Екзамен 

Вибіркові навчальні дисципліни 

Перелік №1 (студент обирає 1 дисципліну в кожному семестрі) 

1 
Інформаційні системи і технології в юридичній 

практиці 

3/90 Залік 

2 Інформатика для юристів 3/90 Залік 

3 Земельне право 3/90 Залік 

4 Аграрне право 3/90 Залік 

Перелік №2(студент обирає 1 дисципліну у кожному семестрі) 

1 Історія вчень про державу і право 3/90 Залік 

2 Державне право зарубіжних країн 3/90 Залік 

3 Кримінально-правова характеристика корупції 3/90 Залік 

4 Основи протидії корупції 3/90 Залік 

5 Екологічне право 3/90 Залік 

6 Правове регулювання екологічних відносин 3/90 Залік 

7 Банківське право 3/90 Залік 

8 Правове регулювання банківської діяльності 
3/90 Залік 

Перелік №3 (студент обирає 1 дисципліну) 

1 Соціологія 3/90 Залік 

2 Риторика 3/90 Залік 

3 Релігієзнавство 3/90 Залік 

4 Етика ділового спілкування 3/90 Залік 

5 Логіка 3/90 Залік 

6 
 

Конфліктологія 

3/90 Залік 

Перелік №4 (студент обирає 1 дисципліну) 
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1 

Економічна теорія для юристів 

 

 

 

 

 

 

3/90 Залік 

2 Економічна теорія права 

3/90 Залік 

Перелік №5(студент обирає 1 дисципліну у кожному  

 

семестрі) 

1 
Кримінально-правова охорона прав і свобод 

людини та громадянина 

3/90 Залік 

2 Кримінальна юстиція 3/90 Залік 

3 Право соціального захисту 3/90 Залік 

4 
Міжнародне регулювання приватноправових 

відносин 

3/90 Залік 

5 Міжнародне податкове право 3/90 Залік 

6 Захист прав людини в ЄСПЛ 3/90 Екзамен 

7 Міжнародне економічне право 3/90 Залік 

8 Європейський захист прав людини 3/90 Екзамен 

Блок навчальних дисциплін спеціалізація «Податковий юрист» 

1 
Облік і звітність в організаціях та установах 

державного сектору 

3/90 Залік 

2 Правове регулювання фінансових розслідувань 4/120 Залік 

3 Валютне право 4/120 Залік 

4 Правове регулювання місцевих фінансів 3/90 Залік 

5 
Правовідновлювальні заходи у податково-

правовому регулюванні 

4/120 Екзамен 

6 Адміністрування податків і платежів 3/90 Залік 

Блок навчальних дисциплін спеціалізація «Правове забезпечення приватно-комерційної 

діяльності» 

1 Медичне право 3/90 Залік 

2 Нотаріат України 4/120 Залік 

3 Основи юридичної клінічної практики 4/120 Залік 

4 Торгове право 3/90 Залік 

5 Корпоративне право 3/90 Екзамен 

6 Правове регулювання публічних закупівель 3/90 Залік 

Блок навчальних дисциплін спеціалізація «Кримінально-правова та 

кримінально-процесуальна діяльність» 

1 Кримінально-виконавче право 3/90 Залік 

2 Криміналістика 4/120 Залік 

3 Теоретичні основи кваліфікації злочинів 4/120 Залік 

4 Судоустрій в Україні 3/90 Залік 

5 Кримінологія 4/120 Залік 

6 Адвокатура України 3/90 Екзамен 
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Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

 

Термін навчання – 1 рік та 6 місяців  

Рівень вищої освіти – другий (магістерський)  

Кваліфікація – магістр з права  

Галузь знань – 08 «Право» 

Спеціальність – 081 «Право» 

 

№ 

з/п 

Назва дисципліни ECТS/год. Форма 

контролю 

Обов’язкові навчальні дисципліни 

 Цикл загальної підготовки 

1. Методологія правових досліджень та 

методика викладання права 

5/150 екзамен 

2. Право інтелектуальної власності 3/90 залік 

3. Актуальні питання судової експертизи 4/120 залік 

4. Організація правової та претензійно-

позовної роботи 

4/120 екзамен 

5. Правове забезпечення публічного 

адміністрування 

4/120 екзамен 

6.  Філософія права 3/90 залік 

Цикл професійної та практичної підготовки 

1. Податкове право зарубіжних країн 4/120 екзамен 

2. Публічно-правова протидія корупції 3/90 залік 

3. Міжнародно-правовий механізм захисту 

прав людини 

3/90 екзамен 

4. Підготовка дипломної роботи 

 

13/390  

Вибіркові навчальні дисципліни  

Перелік №1 (студент обирає 1 дисципліну) 

1 Публічно-правові аспекти функціонування 

ринку фінансових послуг 

4/120 залік 

2 Юридична техніка 4/120 залік 

3 Складання цивільно-правових документів 4/120 залік 

4 Особисті немайнові права людини у сфері 

охорони здоров’я  

4/120 залік 

5 Правове регулювання неплатоспроможності 

та банкрутства  

4/120 екзамен 

6 Особливості та проблеми організації 

адвокатської діяльності 

4/120 залік 

7. Кримінально-правова охорона прав людини 

у практиці Європейського суду з прав 

людини 

4/120 залік 

8. Корпоративне право ЄС 4/120 залік 

9. Розкриття та розслідування кіберзлочинів 4/120 екзамен 

10. Практика наукового та ділового спілкування 

іноземною мовою 

4/120 залік 

11 
Медіаграмотність 

4/120 

 

залік 

Перелік №2 (студент обирає 1 дисципліну) 

1 Правове регулювання оподаткування 4/120 залік 
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малого та середнього бізнесу 

2 Проблеми розвитку правової системи 

України 

4/120 залік 

3 Цивільно-правовий захист прав споживачів 4/120 залік 

4 Медичне страхове право 4/120 залік 

5 Антикризове управління діяльністю 

фінансових установ 

4/120 залік 

6 Прокуратура в системі державних органів 

України 

4/120 екзамен 

7 Ювенальна юстиція  4/120 екзамен 

8 Антимонопольне право ЄС 4/120 залік 

9 Кримінально-правове забезпечення протидії 

кіберзлочинності 

4/120 залік 

Спеціалізація «Правове забезпечення фінансової безпеки держави» 

1 Актуальні питання фінансового права 7/210 Екзамен/курсова 

2 Правове регулювання фінансової безпеки 5/150 екзамен 

3 Податкові конфлікти та практика їх 

правового регулювання 

6/180 екзамен 

4 Основні фінансово-правові інститути 

зарубіжних країн 

4/120 залік 

Спеціалізація «Управління господарсько-правовою діяльністю» 

 

1 Актуальні питання господарського 

законодавства  

9/270 Екзамен/курсова 

2 Правовий режим майна суб'єктів 

господарювання 

4/120 екзамен 

3 Правове регулювання біржової діяльності в 

Україні 

3/90 екзамен 

4 Правове регулювання інвестиційної та 

інноваційної діяльності 

3/90 залік 

5. Правове регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності 

3/90 залік 

Спеціалізація «Правове забезпечення судової, прокурорсько-слідчої та адвокатської 

діяльності» 

1 Актуальні питання кримінального процесу 

України 

5/150 екзамен 

2 Теорія судових доказів 5/150 Екзамен/курсова  

3 Міжнародне співробітництво під час 

кримінального провадження 

5/150 залік 

4 Судоустрій в Україні 4/120 екзамен 

5 Проблеми досудового розслідування 3/90 залік 

Спеціалізація «Кримінально-правове та кримінологічне забезпечення діяльності 

правоохоронних органів та органів юстиції» 

 

1 Кримінально-правова та кримінологічна 

характеристика  

кіберзлочинності в Україні 

4/120 залік 

2 Запобігання організованій 

транснаціональній злочинності  

4/120 залік 

3 Кваліфікація злочинів та запобігання 

злочинності у сфері оподаткування та 

4/120 екзамен 
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митного контролю  

4 Проблеми протидії  злочинності  у 

фінансовій сфері 

4/120 екзамен 

5 Актуальні проблеми кримінально-правової 

кваліфікації 

6/180 Екзамен/курсова 

 

Спеціалізація «Охорона та захист цивільних прав» 

 

Термін навчання – 1 рік та 6 місяців  

Рівень вищої освіти – другий (магістерський)  

Кваліфікація – магістр з права  

Галузь знань – 08 «Право» 

Спеціальність – 081 «Право» 

 

№ 

з/п 

Назва дисципліни ECTS/год Форма 

контролю 

Обов’язкові навчальні дисципліни 

Цикл загальної підготовки 

1.  Методологія правових досліджень та методика 

викладання права 

5/150 екзамен 

2. Право інтелектуальної власності 3/90 залік 

3. Актуальні питання судової експертизи 4/120 залік 

4. Організація правової та претензійно-позовної 

роботи 

4/120 екзамен 

5. Правове забезпечення публічного 

адміністрування 

4/120 екзамен 

Цикл професійної та практичної підготовки 

6. Податкове право зарубіжних країн 4/120 екзамен 

7. Публічно-правова протидія корупції 3/90 залік 

8. Міжнародно-правові механізми захисту прав 

людини 

3/90 екзамен 

9. Підготовка та захист дипломної роботи 13/390  

Вибіркові навчальні дисципліни 

Дисципліни за вибором навчального закладу 

1. Актуальні проблеми приватного права  7/210 екзамен 

2. Актуальні проблеми цивільного процесу. Судова 

практика 

5/150 екзамен 

3. Договірне право  5/150 екзамен 

4. Спадкове право 4/120 екзамен 

Дисципліни за вибором студента 

Перелік №1 (студент обирає 1 дисципліну) 

1. Житлове право  4/120 залік 

2. Складання цивільно-правових документів 4/120 залік 

3. Практика наукового та ділового спілкування 

іноземною мовою 
4/120 залік 

Перелік №2 (студент обирає 1 дисципліну) 

1. Нотаріальний процес  4/120 залік 

2. Цивільно-правовий захист прав споживачів 4/120 залік 

Практика 

1. Переддипломна практика 15/450  

Третій (освітньо-науковий) рівень 
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Cтупінь вищої освіти «Доктор філософії» 

 

Термін навчання – 4 роки  

Рівень вищої освіти – третій (освітньо-науковий)  

Кваліфікація – Доктор філософії у галузі права 

Галузь знань – 08 «Право» 

Спеціальність – 081 «Право» 

 

№ з/п Назва дисципліни 
ECTS/год. 

 

Форма 

контролю 

Обов’язкові навчальні дисципліни  

1.  Філософія науки 4/120 екзамен 

2.  Наукова риторика 2/60 залік 

3.  Інформаційні технології в науковій діяльності 2/60 залік 

4.  Методика викладання та інноваційні технології в 

педагогіці 

2/60 залік 

5.  Управління науковими проектами  2/60 залік 

6.  Академічна англійська мова 2/60 залік 

7.  Академічне письмо англійською мовою 2/60 залік 

8.  Практична риторика англійською мовою 2/60 іспит 

9.  Методика та методологія наукового пошуку 3/90 залік 

10.  Порядок отримання виключних прав на результати 

інтелектуальної творчої діяльності  

3/90 залік 

11.  Теоретико-історичні аспекти реформування державно-

правових інститутів 

3/90 іспит 

Вибіркові дисципліни 

Дисципліни за вибором навчального закладу 

1. Правове регулювання фінансової безпеки України 4/120 залік 

2. Розвиток доктрини адміністративного та 

інформаційного права в сучасному гуманітарному 

просторі 

4/120 залік 

3 Загальнотеоретичні та методологічні проблеми 

реалізації норм кримінального законодавства 

4/120 залік 

4 Кримінальний процес: актуальні проблеми науки та 

практики 

4/120 залік 

Вибіркові дисципліни (за вибором аспіранта – обирається 1 із блоків) - 

Блок №1 Теорія права та держави 

1. Теоретико-прикладні аспекти законотворення 5/150 екзамен 

2. Динаміка розвитку праворозуміння 5/150 екзамен 

3. Правове конституювання та організація державної 

влади 

5/150 екзамен 

Блок № 2 Історія права держави 

1. Проблеми історіографії та джерелознавства права 5/150 екзамен 

2. Особливості політико-правої думки ХХ – початку ХХІ 

століття 

5/150 екзамен 

3. Компаративна історія права 5/150 екзамен 

Блок №3 Адміністративне право і процес 

1. Адміністративно-деліктне право 5/150 екзамен 

2. Публічна адміністрація та публічне адміністрування 5/150 екзамен 

3. Адміністративна юстиція як інститут розвинутої 

демократії 

5/150 екзамен 
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Блок № 4 Фінансове право 

1. Доктринальні проблеми фінансового права 4/120 екзамен 

2. Теоретико-правові аспекти функціонування публічних 

фондів грошових коштів в Україні 

4/120 екзамен 

3. Концептуальні підходи правового регулювання 

оподаткування малого та середнього бізнесу в Україні 

4/120 екзамен 

4. Теорія суб’єктів фінансового права 3/90 залік 

Блок № 5 Інформаційне право 

1. Правова інформатика 3/150 екзамен 

2. Актуальні питання інформаційного права 3/150 екзамен 

3. Інформаційна безпека 3/150 екзамен 

Блок № 6 Кримінальне право 

1. Антикорупційна політика у кримінально-правовому 

вимірі 

3/150 екзамен 

2. Порівняльний аналіз кримінальної відповідальності з 

іншими видами юридичної відповідальності 

3/150 екзамен 

3. Актуальні питання застосування кримінально-

правових норм в діяльності правоохоронних органів 

3/150 екзамен 

Блок № 7 Кримінологія 

1. Порівняльна характеристика систем запобігання та 

протидії злочинності в Україні та зарубіжних країнах 

3/150 екзамен 

2. Методологія кримінологічних досліджень 3/150 екзамен 

3. Сучасні кримінологічні характеристики окремих видів 

злочинності в Україні 

3/150 екзамен 

Блок № 8 Кримінально-виконавче право 

1. Кримінально-виконавча політика держави: шляхи 

становлення та вдосконалення 

3/150 екзамен 

2. Доктрина пенітенціарного права України 3/150 екзамен 

3. Актуальні проблеми діяльності органу пробації 3/150 екзамен 

Блок № 9 Кримінальний процес 

1. Теорія та методологія доказування в кримінальному 

процесі 

3/150 екзамен 

2. Проблеми реформування кримінального процесу 

України 

3/150 екзамен 

3. Проблеми спрощеного кримінального судочинства 3/150 екзамен 

Блок № 10 Криміналістика 

1. Генезис та сучасний стан криміналістичної тактики 3/150 екзамен 

2. Криміналістичні засоби та методи розслідування 

кримінальних правопорушень 

3/150 екзамен 

3. Особливості методики розслідування кримінальних 

правопорушень 

3/150 екзамен 

Блок № 11 Судова експертиза 

1. Генезис та сучасні можливості судової експертології 3/150 екзамен 

2. Особливості призначення та проведення традиційних 

експертиз 

3/150 екзамен 

3. Актуальні питання проведення нетрадиційних 

експертиз 

3/150 екзамен 

Блок № 12 Оперативно-розшукова діяльність 

1. Інформаційні, тактичні та прогностичні основи 

оперативно-розшукової діяльності 

3/150 екзамен 

2. Актуальні проблеми забезпечення прав людини в 3/150 екзамен 
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оперативно-розшуковій діяльності 

3. Проведення слідчих (розшукових) та негласних 

слідчих (розшукових) дій 

3/150 екзамен 
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В. Індивідуальні розділи програми навчання 

 

1. Індивідуальні розділи програми навчання за першим (бакалаврським) рівнем вищої 

освіти 

 

Спеціалізація «Податковий юрист», «Правове забезпечення приватно-комерційної 

діяльності», «Кримінально-правова та кримінальна процесуальна діяльність» 

 

1.1. Обов’язкові дисципліни 

 

 

1. Назва дисципліни: Історія України: європейський вимір 

2. Тип дисципліни: обов’язкова 

3. Рік навчання: 1 

4. Семестр: 2 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години 

– 44 (лекцій – 24, семінарські заняття – 20), самостійна робота – 44, індивідуально-

консультаційна робота – 2. 

6. Форма контролю: екзамен 

7. Викладач: Громакова Н.Ю., к.істор.н., доцент, доцент кафедри філософії та політології. 

8. Результати навчання:  

- знати нормативно-правові акти, які регулюють освітню і наукову діяльність; заходи 

держави у сфері гуманізації та гуманітаризації освіти; 

- виявляти загальний напрям історичного процесу, суттєву характеристику періодів та епох в 

історії Європи, об‘єктивні закономірності історичного процесу; 

- знати основні закономірності виникнення та розвитку історичної науки, пріоритетні 

напрями розвитку історичної науки на сучасному етапі; 

- визначати загальнонаукові та спеціально-наукові методи, їх зміст; 

- знати причини, зміст і наслідки історичних подій, їх зв’язок з сучасністю; роль в цих подіях 

видатних історичних діячів; 

- розуміти особливості соціально-економічного, духовно-культурного і політичного 

історичного розвитку України в контексті загальноєвропейського і регіонального поступу; 

- знати нерозривний зв’язок історичного процесу українського народу й історії  світової 

цивілізації; 

- володіння загальнотеоретичними поняттями і категоріями, застосовувати їх при підготовці 

до семінарського заняття, реферативного  дослідження; 

- використання історичних теоретичних знань при вивченні професійно орієнтованих 

дисциплін; 

 - визначати мету, завдання, методику проведення студентського наукового дослідження з 

історичної проблематики; 

- знаходити необхідну історичну та іншу літературу для поповнення своїх теоретичних знань 

і проведення самостійного дослідження, складати бібліографічний опис історичних джерел 

та літератури. 

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Теоретико-методологічні засади курсу. Історична пам'ять, історична політика, 

історичні міфи. 

Тема 2. Християнізація Європи. Хрещення Русі як цивілізаційний вибір. 

Тема 3. Трансформація українського суспільства у литово-польську добу. 

Тема 4. Генезис козацтва у світлі теорії компаративних фронтирів. Революції XVI – XVIII ст. 

як чинник генезису модерного суспільства. 
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Тема 5. Модернізація: європейський і вітчизняний досвід. Епоха націоналізму: від 

етнокультурної спільноти до політичної нації. 

Тема 6. Світові війни і криза гуманізму: трагічний досвід людства. 

Тема 7. Україна в умовах біполярного світу: шлях до незалежності. 

Тема 8. Європа на початку ХХІ ст.: виклики і перспективи. Україна: труднощі подолання 

імперського спадку. 

11. Види завдань, робіт: практичні заняття, самостійна робота, індивідуально-

консультаційна робота .  

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарських заняттях, виконання контрольних 

робіт); підсумковий контроль – 50 балів (усний, або письмовий іспит). 

13. Мова: українська. 

 
1. Назва дисципліни: Культура українського народу 

2. Тип дисципліни: обов’язкова 

3. Рік навчання: 1 

4. Семестр: 2 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години 

– 44 (лекцій – 24, семінарські заняття – 20), самостійна робота – 44, індивідуально-

консультаційна робота – 2. 

6. Форма контролю: екзамен. 

7. Викладач: Калита О.П., к.пед.наук, доцент, доцент кафедри української словесності та 

культури 

8. Результати навчання: 

- всебічні знання щодо цивілізаційних витоків і детермінанти української культури;  

- здатність охарактеризувати основні філософські концепції культури, зміст яких 

відображає характер культурно-історичного розвитку світової та української культури;  

- знання сутності українських національно-культурних проектів;  

- знання світоглядних особливостей української культури та їхній зв'язок із 

національним характером;  

- знати досягнення українського народу на кожному історичному етапі з часів 

трипільської культури до наших днів;  

- здатність продемонструвати сучасні інтерпретації історії культури та вміє 

використовувати їх на українському матеріалі;  

- здатність визначати та характеризувати художні стилі в українській культурі;  

- здатність добирати, аналізувати та узагальнювати науково-пошуковий 

культурологічний матеріал;  

- здатність презентувати дослідницьку роботу під час  захисту навчального проекту;  

- здатність продемонструвати різноманіття та зв’язки між основними культурними 

явищами та процесами;  

- здатність узагальнювати висновки про особливості сучасних тенденцій розвитку 

української культури; вільно орієнтуватися в логіці розвитку української культури. 

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Сутність культури та її ґенеза. 

Тема 2. Філософські концепції розвитку культури. 

Тема 3. Умови та особливості становлення й розвитку української культури. 

Тема 4. Культурний розвиток давніх слов’ян. 

Тема 5. Культура Київської Русі. 

Тема 6. Українська культура XIV-першої половини XVII ст. 

Тема 7. Українська культура другої половини XVII–XVIII ст. 

Тема 8. Доба культурно-національного відродження ХІХ – початок ХХ ст. 
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Тема 9. Українська культура у ХХ столітті. Тенденції розвитку сучасної української культури. 

11. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-

консультаційна робота. 

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на семінарських заняттях, опитування, виконання контрольних 

робіт); підсумковий контроль – 50 балів (екзамен). 

13. Мова: українська. 

 

1. Назва дисципліни: Ділова українська мова  

2. Тип дисципліни: обов’язкова 

3. Рік навчання: 1 

4. Семестр: 1 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години 

– 44 (лекцій – 16, практичні заняття – 28), самостійна робота – 44, індивідуально-

консультаційна робота – 2. 

6. Форма контролю: екзамен 

7. Викладач: Зикун Н.І., к.ф.н., доцент, завідувач кафедри української словесності та 

культури 

8. Результати навчання: 

- знати особливості походження і функціонування української мови як національної;  

- знати морфологічні та синтаксичні особливості ділового мовлення;  

- знати норми сучасної української мови;  

- знати особливості здійснення професійної комунікації;  

- знати види документів, їх класифікацію, вимоги до їх укладання та оформлення;  

- знати типи та види перекладу професійних текстів, основи їх редагування  володіє 

методами впливу на співрозмовника;  

- усвідомлювати принципи професійної комунікації;  

- розуміти гендерні аспекти спілкування;  

- розуміти особливості використання наукового, офіційного-ділового, публіцистичного 

стилів у професійному мовленні;  

- володіти особливостями усного та писемного професійного спілкування; 

- розпізнавати індивідуальні та колективні форми ділової комунікації; 

- розуміти та використовувати фахову термінологію, дотримуватися національних 

стандартів щодо системи термінів;   

- використовувати вербальні та невербальні засоби спілкування;  

- володіти мовними етикетними засобами для досягнення комунікативної мети;  

- будувати різні типи текстів з урахуванням специфіки мовленнєвої ситуації;  

- застосовувати мовні норми в усному та писемному професійному спілкуванні;  

- інтегрувати навички перекладу фахових текстів з російської мови на українську в 

професійній діяльності;  

- володіти мовною і мовленнєвою культурою ділового спілкування; здатність 

аргументувати, обґрунтовувати, вмотивовувати, спростовувати, відхиляти, оцінювати; 

здатність укладати та редагувати службові листи; здатність до рефлексії; здатність 

передбачати результати ділових бесід, перемовин, угод. 

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Державна мова – мова професійного спілкування. Стилі сучасної української 

літературної мови у професійній комунікації. 

Тема 2. Основи культури професійного мовлення. 

Тема 3. Лексичні особливості ділового мовлення. Українська термінологія у професійному 

спілкуванні. 

Тема 4. Застосування та роль морфологічних і синтаксичних засобів у ділових паперах. 
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Тема 5. Спілкування як інструмент професійної діяльності. Види і форми усного 

професійного мовлення. 

Тема 6. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації. 

Тема 7. Проблеми перекладу і редагування професійних текстів. 

11. Види завдань, робіт: лекції, практичні заняття, самостійна робота, індивідуально-

консультаційна робота. 

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на практичних заняттях, опитування, виконання контрольних 

робіт); підсумковий контроль – 50 балів (екзамен). 

13. Мова: українська. 

 

1. Назва дисципліни: Філософія 

2. Тип дисципліни: обов’язкова 

3. Рік навчання: 2 

4. Семестр: 3 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години 

– 30 (лекцій – 16, семінарські заняття – 14), самостійна робота – 58, індивідуально-

консультаційна робота – 2. 

6. Форма контролю: екзамен 

7. Викладач: Левченко Т.Г., к.ф.н., доцент кафедри філософії та політології. 

8. Результати навчання:  

- розуміння основних філософських проблем (буття, матерія, свідомість, людина, 

суспільство, природа, практика, пізнання, цінності, тощо) та специфіки їх трактування в 

різних філософських школах; 

- творчо, критично, осмислювати явища і процеси навколишньої дійсності, конструктивно і 

аргументовано відстоювати та захищати власні світоглядні переконання і життєву позицію; 

- визначати загальнонаукові та спеціально-наукові методи, їх зміст; 

- знати зміст основних учень в області історії і теорії філософії; 

- застосовувати понятійний апарат і методологію філософії для аналізу сучасної 

соціокультурної ситуації; 

- оцінювання існуючих філософських проблем, що відбуваються в Україні та світі; 

- знаходити необхідну філософську та іншу літературу для поповнення своїх теоретичних 

знань і проведення самостійного дослідження, складати бібліографічний опис наукових 

джерел та літератури; 

- готувати доповіді, есе, презентації з актуальних філософських проблем; 

- вести наукову дискусію, критично оцінювати здобуту інформацію і виступи інших 

студентів; 

- творчо використовувати отримані знання в повсякденній практиці, спілкуванні та 

майбутній професійній діяльності 

- складати рецензію на наукові публікації. 

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Сутність філософії та її роль у суспільстві. 

Тема 2. Антична філософія. 

Тема 3. Філософія Середньовіччя та епохи Відродження. 

Тема 4 Філософія Нового Часу і Просвітництва. 

Тема 5. Класична німецька філософія. 

Тема 6. Сучасна західна філософія. 

Тема 7. Українська філософія. 

Тема 8. Онтологія (філософія буття). 

Тема 9. Гносеологія (філософія пізнання). 

Тема 10. Філософія свідомості. 
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Тема 11. Антропологія (філософія людини). 

Тема 12. Аксіологія (філософія цінностей). 

Тема 13. Філософія культури. 

Тема 14. Філософія суспільства. 

Тема 15. Історіософія (філософія історії). 

Тема 16. Філософія права. 

11. Види завдань, робіт: практичні заняття, самостійна робота, індивідуально-

консультаційна робота .  

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарських заняттях, виконання контрольних 

робіт); підсумковий контроль – 50 балів (усний, або письмовий іспит, або підсумкова 

модульна контрольна робота). 

13. Мова: українська. 

 
1. Назва дисципліни: Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 

2. Тип дисципліни: обов’язкова 

3. Рік навчання: 2 

4. Семестр: 1, 2, 3, 4 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 300 (кредитів ЄКТС – 10), аудиторні 

години (практичні заняття) – 124, самостійна робота – 170, індивідуально-консультаційна 

робота – 6. 

6. Форма контролю: екзамен 

7. Викладач:Форостюк Інна Вадимівна, к.пед.н., доцент, доцент кафедри сучасних 

європейських мов; 

Дружченко Тетяна Петрівна, ст. викладач кафедри сучасних європейських мов 

8. Результати навчання:  

знати:  

- граматичні структури, що є необхідними для гнучкого вираження відповідних 

функцій та понять, а також для розуміння і продукування широкого кола текстів в 

академічній та професійній сферах; 

- правила синтаксису, щоб розпізнавати і продукувати широке коло текстів в 

академічній та професійній сферах; 

- мовні форми, властиві для академічного та професійного мовлення; 

- широкий діапазон словникового запасу (у тому числі термінології), що є необхідним 

в академічній та професійній сферах; 

вміти: 

- читати літературу за фахом та суміжних сферах науки з метою отримання потрібної 

інформації з мінімальним використанням словника; 

- володіти різними видами читання: вивчаючим, ознайомлювальним, оглядовим, 

пошуковим; 

- перекладати статті та інші наукові публікації за фахом та з широкого кола суспільно-

важливих проблем; 

- оформлювати отриману інформацію у вигляді реферату, анотації, повідомлення, 

доповіді, участі в усному спілкуванні в межах тем і ситуацій, зазначених у програмі, 

включаючи власне розгорнуте висловлювання й сприймання такого на слух; 

- підвищувати самостійно рівень мовної та мовленнєвої компетентностей; 

- поповнювати інформацію про країни, мова яких вивчається, про те, як треба вести ділове 

листування 

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Я – студент Університету ДФС України. Вища юридична освіта в Україні.  

Тема 2. Вища юридична освіта у Великобританії та США 
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Тема 3. Юридична професія в Україні 

Тема 4. Юридична професія у Великобританії та США 

Тема 5. Сучасні правові системи. Поняття, сутність і зміст права 

Тема 6. Римське право. Англосаксонське (прецедентне) право 

Тема 7. Сучасні джерела права 

Тема 8. Галузі права: основні поняття та норми 

Тема 9. Конституційне право. Типи та функції конституцій 

Тема 10. Конституція України 

Тема 11. Конституційне право у Великобританії та США. Джерела англійського 

конституційного права 

Тема 12. Конституція США 

Тема 13. Поняття держави та її ознаки. Форми державного правління та їх різновиди 

Тема 14. Система державного управління в Україні. Виконавча та законодавча влада. 

Політичні партії та вибори в Україні 

Тема 15. Система державного управління у Великобританії. Виконавча та законодавча 

влада. Політичні партії та вибори у Великобританії 

Тема 16. Система державного управління у США. Виконавча та законодавча влада. 

Політичні партії та вибори у США 

Тема 17. Судова система в Україні 

Тема 18. Правовий статус суддів 

Тема 19. Судоустрій у США 

Тема 20. Судоустрій у Великобританії 

Тема 21. Цивільний процес в Україні 

Тема 22. Цивільний процес у Великобританії та США 

Тема 23. Кримінальний процес в Україні 

Тема 24. Кримінальний процес у Великобританії та США 

Тема 25. Загальні принципи судових слухань 

Тема 26. Справи з участю та без участі присяжних. Відбір присяжних 

Тема 27. Рішення у цивільних справах та їх примусове виконання 

Тема 28. Післясудові клопотання 

Тема 29. Кримінальне право. Класифікація злочинів. Елементи складу злочину 

Тема 30. Система і види покарань 

Тема 31. Процедура винесення вироку 

Тема 32. Конституційні права обвинувачених  

 

11. Види завдань, робіт: практичні заняття, самостійна робота, індивідуально-

консультаційна робота.  

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (робота на практичних заняттях; виконання завдань для самостійного 

опрацювання; виконання індивідуальних завдань; виконання контрольних робіт); 

підсумковий контроль – 50 балів (комбінований екзамен). 

13. Мова: англійська. 

 

1. Назва дисципліни: Юридична деонтологія 

2. Тип дисципліни: обов’язкова 

3. Рік навчання: 1 

4. Семестр: 1 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години 

– 32 (лекції – 24, семінарські заняття – 20), самостійна робота – 46, індивідуально-

консультаційна робота – 2. 

6. Форма контролю: залік 

7. Викладач: Вітюк Д.Л., к.ю.н., доцент кафедри теорії, історії держави і права та 



 27 

конституційного права  

8. Результати навчання:  

- знання основних тенденцій розвитку юридичної деонтології, правових явищ, 

культурологічних концепцій у праві, місце і роль юриста у суспільстві;   

- знати зміст юридичної деонтології, її принципи, функції та компоненти; 

співвідношення між юридичною деонтологією, правничою етикою та професійною 

культурою юриста, мотиви виникнення внутрішнього імперативу службового 

обов'язку;  

- знати чинники, які визначають модель сучасного юриста;  

- вміння реалізувати вимоги держави щодо формування у юристів високої професійної 

культури;  

- формувати власну точку зору і внутрішнє переконання юриста;  

- на принципі правового почуття впроваджувати духовний зміст законів та інших 

нормативних документів у практику;  

- виділяти у правових та неправових явищах внутрішній і зовнішній імператив 

службового обов’язку. 

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Поняття, предмет та принципи юридичної деонтології. 

Тема 2. Загальна характеристика юридичної діяльності. 

Тема 3. Юридична наука та юридична освіта. 

Тема 4. Загальна характеристика юридичної практичної діяльності. 

Тема 5.Характеристика окремих видів юридичної практичної діяльності. 

Тема 6. Моральна культура юриста. 

11. Види завдань, робіт: семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-

консультаційна робота .  

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарських заняттях, виконання контрольних 

робіт); підсумковий контроль – 50 балів (усний, або письмовий іспит, або підсумкова 

модульна контрольна робота). 

13. Мова: українська. 

 

1. Назва дисципліни: Теорія держави і права 

2. Тип дисципліни: обов’язкова 

3. Рік навчання: 1 

4. Семестр: 1, 2 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 240 (кредитів ЄКТС – 8), аудиторні години 

– 110 (лекції – 62, семінарські заняття – 56), самостійна робота – 120, індивідуально-

консультаційна робота – 4. 

6. Форма контролю: залік, екзамен 

7. Викладач: Захарчук А.С., д.ю.н., професор; Старостюк А.В., к.ю.н., доцент, доцент 

кафедри теорії, історії держави і права та конституційного права  

8. Результати навчання:  

- знання поняття, сутності, ознак, видів окремих державно-правових явищ, загальних 

закономірностей їх виникнення, функціонування та розвитку; 

- знання змісту основних компонентів структури загальнотеоретичних конструкцій 

форми держави, державного органу, політичної системи суспільства, позитивного 

права, системи об’єктивного права, правового статусу особи, правовідносин, 

правопорушення, правової системи суспільства тощо;  

- знання підходів до з’ясування сутності та призначення окремих державно-правових 

явищ;  

- вміння правильно оперувати державно-правовими поняттями;  
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- вміння вдало застосовувати загальнотеоретичні поняття та конструкції під час 

розв’язання конкретної життєвої ситуації;  

- вміння працювати із спеціальною та навчальною літературою, джерелами права, 

правозастосовчими та правотлумачними актами. 

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Предмет, метод та функції науки теорії держави і права. 

Тема 2. Суспільство: поняття, структура та система відносин. 

Тема 3. Поняття походження і розвиток держави. 

Тема 4. Держава і політична система суспільства. 

Тема 5. Форми держави. 

Тема 6. Функції держави. 

Тема 7. Механізм держави. 

Тема 8. Сучасні концепції держави. 

Тема 9. Демократія: поняття, суть, основні форми. 

Тема 10. Поняття, походження, розвиток і структура права. 

Тема 11. Норми права в системі соціальних норм. 

Тема 12. Правова система, система права і система законодавства. 

Тема 13. Правоутворення та форми права. 

Тема 14. Реалізація норм права. 

Тема 15. Тлумачення норм  права. 

Тема 16. Правові відносини. 

Тема 17. Правова поведінка і правопорушення. 

Тема 18. Юридична відповідальність. 

Тема 19. Законність і правопорядок. 

Тема 20. Правова свідомість і правова культура. 

Тема 21. Правове регулювання та його механізм. 

Тема 22. Юридичний процес. 

Тема 23. Основні правові системи сучасності. 

Тема 24. Сучасні підходи праворозуміння. 

11. Види завдань, робіт: практичні заняття, самостійна робота, індивідуально-

консультаційна робота .  

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарських заняттях, виконання контрольних 

робіт); підсумковий контроль – 50 балів (усний, або письмовий іспит, або підсумкова 

модульна контрольна робота). 

13. Мова: українська 

 

1. Назва дисципліни: Безпека життєдіяльності (модуль 1 «Безпека життєдіяльності», модуль 

2 «Цивільний захист», модуль 3 «Охорона праці», Модуль 4 «Екологія») 

2. Тип дисципліни: обов’язкова 

3. Рік навчання: 1 

4. Семестр: 2 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години 

– 44 (лекцій – 24, семінарські заняття – 20), самостійна робота – 44, індивідуально-

консультаційна робота – 2. 

6. Форма контролю: залік 

7. Викладач: Желібо Є.П., д.х.н., професор, професор кафедри техногенно-екологічної 

безпеки;  

Цимбалюк С.Я., к.е.н., доцент, доцент кафедри техногенно-екологічної безпеки 

8. Результати навчання:  

- набуття знань щодо організаційно-правових заходів забезпечення безпеки 
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життєдіяльності, цивільного захисту, охорони праці та довкілля;  

- вміння обґрунтовувати та забезпечувати виконання у повному обсязі заходи з 

колективної та особистої безпеки;  

- вміння оцінити сталість функціонування об’єкту економіки в сучасних умовах 

соціально-економічного розвитку, під час надзвичайних ситуацій та обґрунтовувати 

заходи щодо його підвищення;  

- знання основних нормативно-правових актів в галузі забезпечення безпеки людини;  

- розуміння основних принципів європейських стандартів з безпеки та охорони 

навколишнього середовища;  

- вміння визначати коло своїх обов’язків з питань виконання завдань професійної 

діяльності з урахуванням ризику виникнення небезпек, які можуть спричинити 

надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків на об’єктах економіки;  

- здатність приймати рішення щодо безпеки в межах своїх повноважень; здатність 

оцінити господарську діяльність суб’єкта господарювання з урахуванням вимог 

європейських стандартів з безпеки та охорони навколишнього середовища, 

організаційних аспектів екологічної безпеки та економічного механізму управління 

природокористуванням.  

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  

Тема1. Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності. 

Тема 2. Фізіологічні та психологічні особливості організму людини. 

Тема 3. Небезпеки та середовище життєдіяльності людини. 

Тема 4. Правові та організаційні основи цивільного захисту. 

Тема 5. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій. 

Тема 6. Забезпечення заходів і дій в межах єдиної системи цивільного захисту. 

Тема 7. Правові та організаційні питання охорони праці. 

Тема 8. Виробнича санітарія та гігієна праці. 

Тема 9. Основи промислової безпеки. 

Тема 10. Пожежна безпека. 

Тема 11. Наукові засади раціонального природокористування. 

Тема 12. Екологічний моніторинг і система екологічної інформації. 

Тема 13. Техноекологія та сучасні види науково-практичної діяльності людини у галузі 

охорони НПС (екологічний менеджмент, екоаудит, екомаркетинг, екоінжиніринг, 

екосертифікація). 

Тема 14. Економічний механізм управління природокористуванням та охороною НПС. 

11. Види завдань, робіт: семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-

консультаційна робота  

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарських заняттях, виконання контрольних 

робіт); підсумковий контроль – 50 балів (усний, або письмовий іспит, або підсумкова 

модульна контрольна робота) 

13. Мова: українська 

 

1. Назва дисципліни: Римське приватне право 

2. Тип дисципліни: обов’язкова 

3. Рік навчання: 1 

4. Семестр: 2 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години 

– 32 (лекції – 24, семінарські заняття – 20), самостійна робота – 44, індивідуально-

консультаційна робота – 2. 

6. Форма контролю: залік 

7. Викладач: Мілевська А.О., к.ю.н., доцент кафедри цивільного права та процесу 
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8. Результати навчання:  

- знання і розуміння основних теоретичних понять римського приватного права;  

- знання і розуміння термінології римського приватного права;  

- знання і розуміння системи та змісту джерел права Стародавнього Риму; 

- знання і розуміння ролі та значення того чи іншого інституту римського приватного 

права;  

- знання і розуміння рецепції римського приватного права в Європі та в Україні зокрема;  

- вміння застосовувати отримані теоретичні знання на практиці; аналізувати казуси з 

Дигест Юстиніана;  

- зіставляти юридичні конструкції римського приватного права із конструкціями 

сучасного цивільного права України.  

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Предмет і джерела римського приватного права. 

Тема 2. Вчення про позови. 

Тема 3. Особи. 

Тема 4. Сімейні правовідносини. 

Тема 5. Речове право. Право власності. 

Тема 6. Права на чужі речі. 

Тема 7. Загальне вчення про зобов’язання. 

Тема 8. Договори у римському приватному праві. 

Тема 9. Зобов’язання ніби з договорів. 

Тема 10. Зобов’язання з приватних деліктів. 

Тема 11. Спадкове право. 

11. Види завдань, робіт: семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-

консультаційна робота .  

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарських заняттях, виконання контрольних 

робіт); підсумковий контроль – 50 балів (усний, або письмовий іспит, або підсумкова 

модульна контрольна робота). 

13. Мова: українська. 

 

1. Назва дисципліни: Юридична  психологія 

2. Тип дисципліни: за вибором студента 

3. Рік навчання: 2 

4. Семестр: 4 

5. 5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні 

години – 44 (лекцій – 24, семінарські заняття – 20), самостійна робота – 44, 

індивідуально-консультаційна робота – 2. 

6. Форма контролю: залік  

7. Викладач: Льовкіна О.Г., д,філос..н., професор, завідувач кафедри 

психології та соціології 

8. Результати навчання:  
- визначати місце юридичної психології в системі наукових знань 

- визначити основні поняття та категорії юридичної психології  

- знати об’єкт та предмет науки 

- навести класифікацію теоретичних та емпіричних методів юридичної психології 

- знати методи психологічного впливу на особистість 

- розуміти закономірності побудови системи юридичної психології 

- знати загально- та соціально-психологічні особливості юридичної психології 

- роль психологічних детермінант у формуванні злочинної поведінки 

- пояснити психологічні особливості фінансової злочинності 
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- охарактеризувати основні етапи проведення судово-психологічної експертизи 

- застосовувати теоретичні та емпіричні методи юридичної психології у юридичній 

діяльності 

- ідентифікувати прояви психологічних особливостей фінансової злочинності   

- визначати необхідність застосування методів психологічного впливу на особистість у 

правовій площині 

- продемонструвати вміння ефективного професійного спілкування 

Зміст дисципліни (тематика): 
1. Юридична психологія в системі наукових знань 

2. Загально-психологічні засади юридичної психології 

3. Соціально-психологічні засади юридичної психології 

4. Психологія професійного спілкування юриста 

5. Психологічні детермінанти формування особистості злочинця та групової злочинності 

6. Психологічні особливості фінансової злочинності 

7. Психологічні основи досудового розслідування фінансових злочинів 

8.  Судово-психологічні експертизи в юридичній діяльності 

9. Психологія судового процесу 

10. Пенітенціарна психологія 

 
11. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-

консультаційна робота 

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарах, письмові завдання, виконання 

контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (підсумкова модульна контрольна 

робота) 

13. Мова: українська 

 

1. Назва дисципліни: Конституційне та муніципальне право 

2. Тип дисципліни: обов’язкова 

3. Рік навчання: 1 

4. Семестр: 2 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 210 (кредитів ЄКТС – 6), аудиторні години 

– 62 (лекції – 54, семінарські заняття – 50), самостійна робота – 106, індивідуально-

консультаційна робота – 4. 

6. Форма контролю: екзамен 

7. Викладач: Шевченко А.Є., д.ю.н., професор; Гапоненко Л.В., к.ю.н., доцент, доцент 

кафедри теорії, історії права і держави та конституційного права 

8. Результати навчання:  

- знання засад сучасного конституціоналізму, основних способів інтерпретації 

(тлумачення) конституції; знання основ конституційного статусу інститутів політичної 

системи і засади демократичного ладу, організації публічної влади та її форми;   

- знання теоретичних основ місцевого самоврядування; конституційних засад місцевої 

демократії й порядок формування виборних органів місцевого самоврядування;  

- знати систему, функції та повноваження органів і посадових осіб місцевого 

самоврядування; організаційно-правові форми діяльності органів місцевого 

самоврядування;  

- знати правове регулювання матеріальної основи місцевого самоврядування; вміння 

формулювати юридичні конструкції у суворій відповідності до Конституції України;  

- робити критичний аналіз законодавства, практики застосування Конституції і законів 

України виходячи із верховенства невід’ємних та невідчужуваних прав і свобод 

індивіда;  
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- застосовувати засоби тлумачення Конституції та інших нормативно-правових актів;  

- вміння орієнтуватися в системі національного законодавства та практики, а також у 

міжнародно-правових стандартах, які регламентують відносини щодо організації й 

діяльності суб’єктів локальної демократії; 

- інтерпретувати чинне українське та національне законодавство інших держав, а також 

міжнародно-правові акти з питань організації й функціонування місцевого 

самоврядування; правильно його застосовувати у практичній діяльності та 

співвідносити між собою. 

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Конституційне право – галузь національного права України: поняття,предмет,система, 

методи, джерела. 

Тема 2. Конституційно-правові відносини та конституційно-правова відповідальність. 

Тема 3. Загальна характеристика конституційного ладу. 

Тема 4. Правовий статус людини і громадянина. Конституційні права, свободи, обов’язки 

людини і громадянина. Громадянство України. 

Тема 5. Форми безпосередньої демократії в Україні. 

Тема 6. Поняття та характеристика стадій виборчого процесу. 

Тема 7. Законодавча влада в Україні. 

Тема 8. Президент України. 

Тема 9. Виконавча влада в Україні. 

Тема 10. Судова влада в Україні. 

Тема 11. Загальна характеристика муніципального права України. 

Тема 12. Територіальний устрій України. 

Тема 13. Конституційно-правові основи місцевого самоврядування в Україні. 

Тема 14. Територіальна громада в системі місцевого самоврядування в Україні. 

Тема 15. Місцеві ради – представницькі органи місцевого самоврядування. 

11. Види завдань, робіт: семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-

консультаційна робота .  

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарських заняттях, виконання контрольних 

робіт); підсумковий контроль – 50 балів (усний, або письмовий іспит, або підсумкова 

модульна контрольна робота). 

13. Мова: українська. 

 

1. Назва дисципліни: Судові та правоохоронні органи 

2. Тип дисципліни: обов’язкова 

3. Рік навчання: 1 

4. Семестр: 2 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні години 

– 60 (лекції – 32, семінарські заняття – 28), самостійна робота – 58, індивідуально-

консультаційна робота – 2. 

6. Форма контролю: екзамен 

7. Викладач: Мілевський О.П., к.ю.н., доцент, доцент кафедри кримінального процесу та 

криміналістики 

8. Результати навчання:  

- навички самостійної роботи з нормативно-правовими актами, що регламентують 

діяльність суду, правоохоронних та правозахисних органів; 

- навички вирішення правових ситуацій у сфері судової влади, правозахисних та 

правоохоронних органів;  

- вміння аналізувати норми національного і міжнародного законодавства та нормативно-

правових договорів, правильно документувати результати; 
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- здатність обробляти й тлумачити колізійні та матеріально-правові норми у сфері 

судової влади, правозахисних та правоохоронних органів 

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Предмет, система та основні поняття курсу. 

Тема 2. Судова влада. Судова система України. Статус суддів. 

Тема 3. Суди загальної юрисдикції. Конституційний Суд України. Міжнародні судові 

установи. 

Тема 4. Національна поліція України. 

Тема 5. Прокуратура України. 

Тема 6. Служба безпеки України 

Тема 7. Інші правоохоронні органи України. 

Тема 8. Правозахисні органи України. 

Тема 9. Міжнародні правозахисні організації. 

11. Види завдань, робіт: семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-

консультаційна робота  

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарських заняттях, виконання контрольних 

робіт); підсумковий контроль – 50 балів (усний, або письмовий іспит, або підсумкова 

модульна контрольна робота) 

13. Мова: українська 

 

1. Назва дисципліни: Історія держави і права зарубіжних країн 

2. Тип дисципліни: обов’язкова 

3. Рік навчання: 1 

4. Семестр: 2 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні години 

– 52 (лекцій – 32, семінарські заняття – 28), самостійна робота – 60, індивідуально-

консультаційна робота – 2. 

6. Форма контролю: екзамен 

7. Викладач: Кудін С.В., к.ю.н., доцент, доцент кафедри теорії, історії держави і права та 

конституційного права  

8. Результати навчання:  

- знання хронологічних меж, найважливіших події та явищ в історії державно-правового 

розвитку зарубіжних країн;  

- знати процес виникнення та розвитку держави і права на усіх етапах державно-

організованого суспільства;  

- знати загальні закономірності та особливості процесів державо- і право творення в 

країнах західної та східної цивілізацій;  

- знати сутність держави, її функції та механізми на різних етапах суспільного розвитку. 

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Предмет і завдання історії держави і права зарубіжних країн. 

Тема 2. Держава і право Стародавнього Єгипту. 

Тема 3 Держава і право Стародавнього Вавилону. 

Тема 4 Держава і право Стародавньої Індії. 

Тема 5. Держава і право Стародавнього Китаю. 

Тема 6. Держава і право Стародавньої Греції. 

Тема 7. Держава і право Стародавнього Риму. 

Тема 8 . Податкова система країн Стародавнього Світу. 

Тема 9.  Держава і право франків. 

Тема 10. Держава і право феодальної Франції. 
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Тема 11. Держава і право феодальної Англії. 

Тема 12. Держава і право феодальної Німеччини. 

Тема13. Арабський Халіфат. 

Тема 14. Розвиток буржуазної держави і права в Англії. 

Тема 15. Виникнення і розвиток держави і права в США. 

Тема16. Виникнення і розвиток буржуазної держави і права у Франції. 

Тема 17. Виникнення та розвиток буржуазної держави і права у Німеччині. Об'єднання 

Німеччини. 

Тема 18 .Держава і право США новітнього періоду. 

Тема 19. Держава і право Німеччини новітнього періоду. 

Тема 20. Держава і право Франції новітнього періоду. 

Тема 21. Держава і право Великобританії новітнього періоду. 

11. Види завдань, робіт: семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-

консультаційна робота  

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарських заняттях, виконання контрольних 

робіт); підсумковий контроль – 50 балів (усний, або письмовий іспит, або підсумкова 

модульна контрольна робота) 

13. Мова: українська 

 

1. Назва дисципліни: Фізичне виховання 

2. Тип дисципліни: обов’язкова 

3. Рік навчання: 1, 2 

4. Семестр: 1, 2, 3, 4 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 270 (кредитів ЄКТС – 9), аудиторні години 

– 192 (лекцій – 8, практичні заняття – 184), самостійна робота – 70, індивідуально-

консультаційна робота – 8. 

6. Форма контролю: залік 

7. Викладач: Малинський І.Й., к. н. з фіз. виховання та спорту, професор, директор ННІ 

спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації; 

Бойко В.Ф., к.пед.н., професор, професор кафедри фітнесу, рекреації та реабілітації, 

завідувач кафедри фітнесу, рекреації та реабілітації;  

Рябіна С.А., старший викладач кафедри фізичного і спорту; 

Шарапа В.Г., старший викладач кафедри фітнесу, рекреації та реабілітації; 

Сухих В.А., старший викладач кафедри фітнесу, рекреації та реабілітації; 

Гулай В.С., старший викладач кафедри фітнесу, рекреації та реабілітації; 

Луценко Р.Л., старший викладач кафедри фітнесу, рекреації та реабілітації 

8. Результати навчання:  

- вміти використовувати у своїй практичній діяльності набуті знання основних 

теоретичних положень з фізичного виховання;  

- вміти розвивати загальні фізичні якості за допомогою різновидів вправ легкої атлетики 

(біг, стрибки, метання та ін.);  

- вміти виконувати техніко-тактичні прийоми із спортивних ігор і мати навички 

суддівства (футбол, волейбол, настільний теніс);  

- вміти виконувати базові комплекси оздоровчого фітнесу та атлетичної гімнастики. 

9. Спосіб навчання: аудиторне, поза аудиторне. 

10. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Фізична культура і система фізичного та патріотичного виховання у вищих навчальних 

закладах. 

Тема 2. Техніка безпеки з фізичного виховання. 

Тема 3. Гігієнічні засади фізичного виховання. 

Тема 4. Ознайомлення з правилами поведінки на заняттях. Організуючі та стройові вправи. 
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Тема 5. Вправи загального розвитку та спецiально пiдготовчi вправи для бiгової пiдготовки. 

Тема 6. Техніка бігу на короткі дистанції ( біг по прямій та по повороту). 

Тема 7. Особливості техніки бігу на різні дистанції. 

Тема 8. Розвиток швидкісно-силових якостей з допомогою стрибкових вправ. Тема 9. 

Виконання контрольних нормативів з розділу. 

Тема 10. Історія виникнення волейболу і правила гри. Вправи загального розвитку спеціальні 

вправи волейболістів. Основи гри у волейбол. 

Тема 11. Контроль виконання технічних елементів. Виконання контрольних нормативів. 

Тема 12. Футбол. 

Тема 13. Загальна та спеціальна фізична підготовка футболіста. Техніка пересувань польового 

гравця. Техніка володіння м’ячем польового гравця. 

Тема 14. Контроль технічної підготовленості студентів з футболу. 

Тема 15. Рухливі ігри з елементами єдиноборств. 

Тема 16. Рухливі ігри, естафети з елементами єдиноборств спрямовані на розвиток фізичних 

якостей. Основи ведення поєдинків у боротьбі. 

Тема 17. Перевірка теоретичних знань. Виконання контрольних нормативів. 

Тема 18. Техніка безпеки на заняттях спортивними єдиноборствами. Страхування та 

самострахування; види та техніка виконання.  

Тема 19. Фізична підготовка в боротьбі. Види та засоби фізичної підготовки в єдиноборствах. 

Основи базової техніки боротьби у стійці та партері. 

Тема 20. Базові вправи на основі групи м’язів. 

Тема 21. Формуючі вправи на основі групи м’язів. 

Тема 22. Індивідуальні тренувальні програми та комплекси вправ на розвиток сили. Виконання 

контрольних нормативів. 

Тема 23. Ознайомлення з основними елементами аеробіки і їх різновидами. Техніка безпеки на 

заняттях. Навчання різновидів базових елементів аеробіки. 

Тема 24. Навчання комплексних вправ під музичний супровід. 

Тема 25. Загальний розвиток рухових та силових якостей. Виконання контрольних нормативів з 

розділу аеробіки. 

Тема 26. Природно-наукові, соціально-біологічні основи фізичної культури. 

Тема 27. Самостійні заняття фізичними вправами в університеті. 

Тема 28. Фізична підготовка в боротьбі. Загально-підготовчі та спеціально-підготовчі вправи 

для розвитку фізичних якостей в боротьбі. Основи базової техніки боротьби у стійці та партері 

(вивчення та вдосконалення). 

Тема 29. Виконання контрольних нормативів з розділу. 

Тема 30. Організація самостійних занять атлетичною гімнастикою. Засоби атлетичної 

гімнастики під час самостійних занять студентів 

Тема 31. Виконання індивідуальних тренувальних програм. Виконання контрольних 

нормативів. 

Тема 32. Вдосконалення комплексних вправ з гімнастичними спорудами під музичний супровід  

Тема 33. Особливості дихальної гімнастики. Використання силових вправ в комплексах 

аеробіки під музичний супровід. Загальний розвиток рухових та силових якостей. Виконання 

контрольних нормативів. 

Тема 34. Рухливі ігри, естафети з елементами єдиноборств спрямовані на розвиток фізичних 

якостей. Спеціалізовані ігрові комплекси. Вправи для вивчення та удосконалення технічних дій 

у єдиноборствах. 

Тема 35. Спеціальна фізична підготовка в єдиноборствах. Основи ведення поєдинків у 

єдиноборствах. Виконання контрольних нормативів з розділу. 

Тема 36. Вправи загального розвитку та спеціальні вправи волейболіста. Основи техніки і 

тактики гри у волейбол. 

Тема 37. Тактика та техніка гри у нападі та захисті у волейболі. Контроль розвитку спритності. 

Виконання контрольних нормативів з розділу. 
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Тема 38. Загальна та спеціальна фізична підготовка футболіста. Удосконалення техніко-

тактичних дій футболіста у нападі та захисті. 

Тема 39. Контроль технічної підготовленості студентів з футболу. 

Тема 40. Оздоровчі аспекти використання легкоатлетичних вправ. 

Тема 41. Удосконалення техніки бігу на короткі дистанції. 

Тема 42. Удосконалення техніки бігу на середні дистанції. 

Тема 43. Особливості техніки легкоатлетичних стрибків. Основи тренування в видах легкої 

атлетики. Виконання контрольних нормативів. 

11. Види завдань, робіт: лекції, практичні заняття, самостійна робота, індивідуально-

консультаційна робота. 

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою. 

13. Мова: українська. 

 

1. Назва дисципліни: Історія держави і права України 

2. Тип дисципліни: обов’язкова 

3. Рік навчання: 1 

4. Семестр: 1 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 180 (кредитів ЄКТС – 6), аудиторні години 

– 64 (лекції – 46, семінарські заняття – 42), самостійна робота – 92, індивідуально-

консультаційна робота – 4. 

6. Форма контролю: екзамен 

7. Викладач: Кудін С.В., к.ю.н., доцент, доцент кафедри теорії, історії держави і права та 

конституційного права; Цимбал Т.Я., к.ю.н., доцент, доцент кафедри теорії, історії держави і 

права та конституційного права 

8. Результати навчання:  

- знання процесів формування та розвитку державно-правових інститутів і явищ 

України;  

- знати загальні і специфічні закономірності державно-правового розвитку України на 

певному історичному періоді;  

- знати науково обґрунтовану періодизацію державно-правового розвитку України;  

- знати спільні риси і закономірності історико-правового розвитку правової системи 

України і інших держав світу;  

- знати роль і значення вивчення історії держави і права України у системі підготовки 

фахівців з права;  

- вміння визначати загальні закономірності виникнення та розвитку держави і права на 

теренах сучасної України;  

- характеризувати історичні особливості розвитку форми держави України у різні 

історичні періоди розвитку;  

- встановлювати роль і значення історичних пам’яток права України; характеризувати 

систему державних органів управління і правові інститути України за конкретних 

історичних умов;  

- використовувати фундаментальні теоретичні знання з історії держави і права України у 

якості чинника протидії професійній деформації і активізації форм юридичного 

мислення.   

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Вступ. Предмет, метод, джерела курсу «Історія держави і права України». 

Тема 2. Рабовласницькі держави, утворення, право на території Північного Причорномор’я 

(серед. І тис до н.е. - V ст. н.е.). 

Тема 3. Суспільно-політичний лад і право на території  України з VІ по ХIV ст. 

Тема 4. Українські землі під владою Польщі  та Литви (кін. ХІV – перша пол. ХVП ст.). 

Тема 5. Створення української національної держави та обмеження її суверенітету у другій 
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половині ХVІІ ст. 

Тема 6. Суспільно-політичний устрій і право України в період наступу на її автономію 

(ХVШ ст.). 

Тема 7. Суспільно-політичний лад і право України після ліквідації української державності 

(перша пол.ХІХ ст.). 

Тема 8. Суспільно-політичний лад і право України в період утвердження і розвитку 

капіталізму(друга пол. ХІХ- поч. ХХ ст.). 

Тема 9. Суспільно-політичний лад у право України з 1917 по 1921 р. 

Тема 10. Суспільно-політичний лад і право України в міжвоєнний період (1921 – 1939 рр.). 

Тема 11. Держава і право України в роки другої світової війни (1939 – 1945 рр.). 

Тема 12. Держава і право України в перші повоєнні роки і в період десталінізації (1945 –

перша пол.60-х років ХХ ст.). 

Тема 13. Держава і право України в період неототалітарного режиму (середина 60-х – 

середина 80-х років ХХ ст.). 

Тема 14. Держава і право України  періоду перебудови (1985 – 1991 рр.). 

Тема 15. Держава і право України на сучасному етапі (з1991р.). 

11. Види завдань, робіт: семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-

консультаційна робота  

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарських заняттях, виконання контрольних 

робіт); підсумковий контроль – 50 балів (усний, або письмовий іспит, або підсумкова 

модульна контрольна робота) 

13. Мова: українська 

 

1. Назва дисципліни: Адміністративне право 

2. Тип дисципліни: обов’язкова 

3. Рік навчання: 2 

4. Семестр: 3 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні години 

– 40 (лекцій – 22, семінарські заняття – 18), самостійна робота – 78, індивідуально-

консультаційна робота – 2 

6. Форма контролю: екзамен 

7. Викладач: Біла В.Р., к.ю.н., доцент, заступник начальника кафедри адміністративного 

права і процесу та митної безпеки; 

Войтенко І.С., к.ю.н., доцент, доцент кафедри адміністративного права і процесу та митної 

безпеки  

8. Результати навчання: 

- знати поняття, принципи адміністративного права, зміст його  основних інститутів, 

історії їх розвитку;  

- знати основи публічного адміністрування у адміністративно-політичній, соціально-

культурній та економічній сферах; 

- вміти критично оцінювати норми адміністративного права, що регулюють відносини 

адміністративних послуг, адміністративної відповідальності у адміністративно-

політичній, соціально-культурній та економічній сферах; 

- вміти застосовує заходи адміністративного примусу відповідно до норм чинного 

законодавства; 

- вміти використовувати основні гарантії реалізації адміністративно-правового статусу 

громадян, іноземців, осіб без громадянства; 

- вміти використовувати основні гарантії законності діяльності органів публічної 

адміністрації, їх посадових осіб. 

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  



 38 

Тема 1. Поняття адміністративного права, його місце у правовій системі держави. 

Тема 2. Загальне вчення про суб’єкти адміністративного права. Індивідуальні суб’єкти 

адміністративного права. 

Тема 3. Колективні суб’єкти адміністративного права.   

Тема 4. Службовці публічної служби як суб’єкти адміністративного права. 

Тема 5. Адміністративно-правові форми і адміністративно-правові методи  

Тема 6. Адміністративні правопорушення та адміністративна відповідальність.  

Тема 7. Адміністративні послуги. 

Тема 8. Способи забезпечення і гарантії законності і дисципліни в діяльності органів 

виконавчої влади.  

Тема 9. Адміністративно-правове регулювання в адміністративно-політичній сфері. 

Тема 10. Адміністративно-правове регулювання в сфері соціального розвитку і культури  

Тема 11. Адміністративно-правове регулювання в сфері економіки. 

Тема 12. Публічне адміністрування  в сфері оподаткування та державної митної справи.  

11. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-

консультаційна робота  

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на семінарах, опитування, виконання контрольних робіт); 

підсумковий контроль – 50 балів (усний іспит) 

13. Мова: українська, англійська 

 

1. Назва дисципліни: Цивільне право України (загальна частина) 

2. Тип дисципліни: обов’язкова 

3. Рік навчання: 2 

4. Семестр: 3, 4 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 240 (кредитів ЄКТС – 8), аудиторні години 

– 80 (лекції – 44, семінарські заняття – 36), самостійна робота – 156, індивідуально-

консультаційна робота – 4 

6. Форма контролю: залік, екзамен 

7. Викладач: Никитченко Н.В., д.ю.н., доцент, професор кафедри цивільного права та 

процесу; Іванов С.О., к.ю.н., доцент, доцент кафедри цивільного права та процесу; Амеліна 

А.С., к.ю.н., доцент, доцент кафедри цивільного права та процесу. 

8. Результати навчання:  

- вивчення теоретичних засад та опанування практичними навичками щодо 

врегульованих чинним законодавством цивільних правовідносин, їх суб’єктів та 

об’єктів, вивчення цивільних прав та обов’язків. 

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Поняття цивільного права та його система. 

Тема 2. Цивільне законодавство України. 

Тема 3. Цивільні правовідносини. 

Тема 4. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних прав та обов’язків. 

Тема 5. Здійснення цивільних прав та виконання обов`язків. Захист цивільних прав та 

інтересів. 

Тема 6. Фізична особа. 

Тема 7. Опіка та піклування. 

Тема 8. Юридичні особи. 

Тема 9. Участь держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних 

відносинах. 

Тема 10. Об’єкти цивільних прав. 

Тема 11. Правочини. 

Тема 12. Представництво. 
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Тема 13. Строки та терміни у цивільному праві. Позовна давність. 

Тема 14. Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи. 

Тема 15. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи. 

Тема 16. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи. 

Тема 17. Загальні положення про речове право. 

Тема 18. Право власності. 

Тема 19. Право спільної власності. 

Тема 20. Захист права власності. 

Тема 21. Речові права на чуже майно. 

Тема 22. Загальні положення про право інтелектуальної власності. 

Тема 23. Авторське право та суміжні права. 

Тема 24. Право промислової власності. 

11. Види завдань, робіт: семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-

консультаційна робота  

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарських заняттях, виконання контрольних 

робіт); підсумковий контроль – 50 балів (усний, або письмовий іспит, або підсумкова 

модульна контрольна робота) 

13. Мова: українська 

 

1. Назва дисципліни: Цивільне право України (особлива частина) 

2. Тип дисципліни: обов’язкова 

3. Рік навчання: 3 

4. Семестр: 5, 6 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 180 (кредитів ЄКТС – 6), аудиторні години 

– 50 (лекції – 32, семінарські заняття – 28), самостійна робота – 116, індивідуально-

консультаційна робота – 4 

6. Форма контролю: екзамен 

7. Викладач: Амеліна А.С., к.ю.н., доцент, доцент кафедри цивільного права та процесу, 

Обривкіна О.М. ,к.пед.н., доцент, доцент кафедри цивільного права та процесу. 

8. Результати навчання:  

- вивчення теоретичних засад та опанування практичними навичками щодо 

врегульованих чинним законодавством цивільних правовідносин зобов’язального та 

договірного права, окремих видів зобов’язань, а також норм спадкового права. 

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Загальні положення про зобов’язання. 

Тема 2. Загальні положення про договір. 

Тема 3. Договори про передачу майна у власність. 

Тема 4. Договори про передання майна у тимчасове володіння та користування. 

Тема 5. Договори про виконання робіт. 

Тема 6. Договори про надання послуг. 

Тема 7. Договори про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Договір 

комерційної концесії. 

Тема 8. Договір про спільну діяльність. Договір простого товариства. 

Тема 9. Недоговірні зобов’язання. 

Тема 10. Загальні положення про спадкування. 

11. Види завдань, робіт: семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-

консультаційна робота  

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарських заняттях, виконання контрольних 

робіт); підсумковий контроль – 50 балів (усний, або письмовий іспит, або підсумкова 
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модульна контрольна робота) 

13. Мова: українська 

 

1. Назва дисципліни: Кримінальне право України (загальна частина) 

2. Тип дисципліни: обов’язкова 

3. Рік навчання: 2 

4. Семестр: 3,4 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 210 (кредитів ЄКТС – 7), аудиторні години 

– 70 (лекції – 38, семінарські заняття – 32), самостійна робота – 136, індивідуально-

консультаційна робота – 4. 

6. Форма контролю: залік, екзамен 

7. Викладач: Мудряк Т.О., к.ю.н., доцент, доцент кафедри кримінального права та 

кримінології 

8. Результати навчання:  

- навички самостійної роботи з нормативно-правовими актами, що регламентують 

загальні засади кримінальної відповідальності, поняття злочину, складу злочину, 

співучасті у злочині, множинності, обставин, що виключають злочинність діяння, 

покарання, призначення покарання, звільнення від кримінальної відповідальності та 

покарання;  

- вміння використовувати на практиці відповідні теоретичні положення, правильно 

тлумачити і застосовувати норми кримінального законодавства. 

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Вступ до кримінального права. Закон України про кримінальну відповідальність. 

Тема 2. Вчення про злочин та його склад. 

Тема 3. Об’єктивні ознаки складу злочину.  

Тема 4. Суб’єктивні ознаки складу злочину.  

Тема 5. Стадії вчинення умисного злочину. 

Тема 6. Співучасть у злочині. 

Тема 7. Множинність злочину. 

Тема 8.Обставини, що виключають злочинність діяння. 

Тема 9. Звільнення від кримінальної відповідальності. 

Тема 10. Вчення про покарання та його відбування. 

Тема 11. Звільнення від покарання та його відбування. 

Тема 12. Інші заходи кримінально-правового характеру.  

Тема 13. Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб.  

Тема 14. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх.  

Тема 15. Основні питання Загальної частини кримінального права зарубіжних держав. 

11. Види завдань, робіт: семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-

консультаційна робота  

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарських заняттях, виконання контрольних 

робіт); підсумковий контроль – 50 балів (усний, або письмовий іспит, або підсумкова 

модульна контрольна робота) 

13. Мова: українська 

 

1. Назва дисципліни: Кримінальне право України (особлива частина) 

2. Тип дисципліни: обов’язкова 

3. Рік навчання: 3 

4. Семестр: 5,6 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 180 (кредитів ЄКТС – 6), аудиторні години 

– 60 (лекції – 32, семінарські заняття – 28), самостійна робота – 116, індивідуально-
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консультаційна робота – 4 

6. Форма контролю: залік, екзамен 

7. Викладач: Дідківська Г.В., к.ю.н., доцент, професор кафедри кримінального права та 

кримінології 

8. Результати навчання:  

- знання основних положень про систему Особливої частини кримінального права;  

- знати зміст та значення інститутів Особливої частини кримінального права;  

- засвоєння основних проблем науки кримінального права;  

- знання сучасних тенденцій кримінально-правової політики в Україні; 

- вміння аналізувати та тлумачити кримінально-правові норми, положення постанов 

пленуму Верховного суду України, застосовувати їх до конкретних обставин;  

- вміння кваліфікувати злочини та їх різновиди;  

- визначати обов’язкові та факультативні ознаки конкретного складу злочину, момент 

закінчення злочину, наявність співучасті у злочині, наявність множини злочинів, 

наявність умов звільнення особи від кримінальної відповідальності за вчинений 

злочин.  

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Основи кваліфікації злочинів та наскрізні кримінально-правові поняття.
 

Тема 2. Злочини проти основ національної безпеки України. Злочини проти особи.
 

Тема 3.Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини й 

громадянина. Кримінальна відповідальність за розголошення персональних даних.
 

Тема 4. Злочини проти власності.
 

Тема 5. Злочини у сфері господарської діяльності.
 

Тема 6. Злочини проти довкілля.
 

Тема 7. Злочини проти громадської безпеки.
 

Тема 8. Злочини проти безпеки виробництва, проти безпеки руху та експлуатації транспорту.
 

Тема 9. Злочини проти громадського порядку та моральності.
 

Тема 10. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 

прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення.
 

Тема 11. Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, 

забезпечення призову та мобілізації.
 

Тема12. Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, об'єднань громадян.
 

Тема 13. Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), 

систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку та злочини у сфері службової 

діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг.
 

Тема 14. Злочини проти правосуддя. 

Тема 15. Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові 

злочини). 

Тема 16. Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. 

11. Види завдань, робіт: семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-

консультаційна робота  

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарських заняттях, виконання контрольних 

робіт); підсумковий контроль – 50 балів (усний, або письмовий іспит, або підсумкова 

модульна контрольна робота).х 

13. Мова: українська. 

 

1. Назва дисципліни: Міжнародне право 

2. Тип дисципліни: обов’язкова 

3. Рік навчання: 2 



 42 

4. Семестр: 4 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні години 

– 40 (лекції – 20, семінарські заняття – 20), самостійна робота – 78, індивідуально-

консультаційна робота – 2 

6. Форма контролю: екзамен 

7. Викладач: Яцишин Н.Г., к.ю.н., доцент, доцент кафедри міжнародного права та 

порівняльного правознавства 

8. Результати навчання: 

- оволодіння з особливостями, основними поняттями, категоріями, інститутами та 

галузями міжнародного права; 

- системне бачення сучасного міжнародного права;  

- вміння коректно розуміти зміст міжнародно-правових документів;в 

- вільне і правильне оперування міжнародно-правовими поняттями; 

- реалізація компетентнісного підходу щодо вироблення навичок практичного 

використання міжнародно-правових матеріалів;  

- вміння самостійно аналізувати з точки зору міжнародного права проблем, що 

виникають в сучасних міжнародних відносинах;  

- вміння теоретично грамотно і юридично аргументовано трактувати зовнішню політику 

країни, її роль у розвитку сучасного міжнародного права; 

- вміння юридично грамотно тлумачити чинні міжнародно-правові норми та 

використовувати їх у професійній діяльності юриста. 

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Поняття, походження і розвиток міжнародного права. 

Тема 2. Співвідношення міжнародного права і внутрішньодержавного права. 

Тема 3. Основні риси міжнародного правотворчого процесу. 

Тема 4. Система міжнародного права. 

Тема 5. Міжнародна правосуб’єктність. 

Тема 6. Міжнародний захист прав людини і основних свобод. 

Тема 7. Міжнародне гуманітарне право. 

Тема 8. Право міжнародної безпеки. 

Тема 9. Мирні засоби вирішення міжнародних спорів. 

Тема 10. Розвиток інституту відповідальності у міжнародному праві. 

Тема 11. Міжнародне кримінальне право. 

Тема 12. Право міжнародних договорів. 

Тема 13. Дипломатичне та консульське право. 

Тема 14. Структура і правові основи діяльності міжнародних організацій. 

Тема 15. Поняття, склад, юридична природа державної території. 

Тема 16. Міжнародне морське право. 

Тема 17. Юридична природа і правовий режим повітряного простору. 

Тема 18.Проблеми міжнародного космічного права. 

Тема 19. Проблеми міжнародного екологічного права. 

Тема 20.Міжнародне економічне право. 

11. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-

консультаційна робота 

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на семінарських заняттях, опитування, виконання контрольних 

робіт); підсумковий контроль – 50 балів (екзамен) 

13. Мова: українська, англійська 

 

1. Назва дисципліни: Адміністративний процес 

2. Тип дисципліни: обов’язкова 
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3. Рік навчання: 2 

4. Семестр: 4 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні години 

– 40 (лекції – 22, семінарські заняття – 18), самостійна робота – 78, індивідуально-

консультаційна робота – 2 

6. Форма контролю: екзамен 

7. Викладач: Тильчик В.В., к.ю.н., доцент кафедри адміністративного права і процесу та 

митної безпеки 

8. Результати навчання: 

- розуміння змісту та обсягу основних понять адміністративного процесу, процесуально-

процедурного порядку реалізації компетенції органами публічної адміністрації, порядку 

реалізації прав громадян та юридичних осіб у відносинах із органами публічної 

адміністрації, порядку оскарження рішень, дій та бездіяльності органів публічної 

адміністрації;  

- вміння розробляти та дотримуватись процедури прийняття індивідуальних правових 

актів; самостійно працювати з нормативним матеріалом;  

- здобуття загальних навичок здійснення основних процесуальних дій під час 

регулятивних та охоронних адміністративних процедур, складання скарг на рішення, дії 

та бездіяльність посадових осіб органів публічної адміністрації. 

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Поняття та сутність адміністративного процесу. 

Тема 2. Провадження по прийняттю нормативних та індивідуальних актів управління. 

Тема 3. Провадження за зверненням громадян і юридичних осіб. 

Тема 4. Реєстраційні процедури. 

Тема 5. Дозвільно-ліцензійні процедури. 

Тема 6. Контрольно-наглядові процедури. 

Тема 7. Провадження по наданню адміністративних послуг. 

Тема 8. Провадження у справах про адміністративні правопорушення. 

Тема 9. Провадження у справах про дисциплінарні проступки. 

Тема 10. Провадження по застосуванню штрафних (фінансових) санкцій. 

Тема 11. Провадження по оскарженню рішень дій чи бездіяльності органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. 

11. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-

консультаційна робота 

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на семінарських заняттях, опитування, виконання контрольних 

робіт); підсумковий контроль – 50 балів (екзамен) 

13. Мова: українська 

 

1. Назва дисципліни: Сімейне право України 

2. Тип дисципліни: обовязкова 

3. Рік навчання: 2 

4. Семестр: 4 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години 

– 30 (лекції – 16, семінарські заняття – 14), самостійна робота – 58, індивідуально-

консультаційна робота – 2 

6. Форма контролю: екзамен 

7. Викладач: Чеховська І.В., д.ю.н., с.н.с., завідувач кафедри цивільного права та процесу  

8. Результати навчання: 

- знання і розуміння найважливіших концепцій, теорій, засад сімейного  права;  

- навички самостійної роботи з нормативно-правовими актами, що регламентують 
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порядок, умови укладення та припинення шлюбу, права і обов’язки подружжя, 

батьків і дітей, аліментні зобов’язання членів сім’ї, про форми влаштування дітей, 

що залишилися без батьківської опіки та ін.;  

- навички вирішення правових ситуацій, сімейних конфліктів, вміння аналізу правових 

норм, необхідних для прийняття рішень і оформлення відповідних юридичних 

документів, відображення результатів професійної діяльності в юридичній 

документації. 

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Поняття, сутність та функції сім'ї. Соціальне регулювання сімейних відносин. 

Тема 2. Сімейні правовідносини. Захист сімейних прав та інтересів. 

Тема 3. Шлюб. Особисті немайнові правовідносини подружжя. 

Тема 4. Майнові правовідносини подружжя. 

Тема 5. Припинення шлюбу. 

Тема 6. Визначення походження дитини. Немайнові правовідносини батьків і дітей. 

Тема 7. Майнові правовідносини батьків та дітей. 

Тема 8. Правові наслідки невиконання батьками обов'язків. 

Тема 9. Поняття та види форм влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 

піклування. Усиновлення. 

Тема 10. Опіка і піклування. Інші форми влаштування дітей, позбавлених батьківського 

піклування. 

11. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-

консультаційна робота 

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на семінарських заняттях, опитування, виконання контрольних 

робіт); підсумковий контроль – 50 балів (екзамен) 

13. Мова: українська 

 

1. Назва дисципліни: Фінансове право 

2. Тип дисципліни: обов’язкова 

3. Рік навчання: 3 

4. Семестр: 5, 6 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 270 (кредитів ЄКТС – 9), аудиторні 

години – 100 (лекцій – 50, семінарські заняття – 50), самостійна робота – 165, індивідуально-

консультаційна робота – 5 

6. Форма контролю: залік, екзамен 

7. Викладач: Касьяненко Л.М., д.ю.н., професор, завідувач кафедри фінансового права; 

Керечанин М.В., старший викладач кафедри фінансового права; 

8. Результати навчання:  

- вивчення фінансового права в системі права України;  

- знати види фінансових санкцій, що застосовуються за фінансові правопорушення;  

- знати основні фінансово-правові інститути зарубіжних країн;  

- знати форми, види та методи фінансового контролю;  

- знати поняття бюджету держави та його складові;  

- знати стадії бюджетного процесу;  

- правильно застосовувати правові норми в галузі фінансової діяльності держави, 

юридичних та фізичних осіб;  

- застосовувати санкції за фінансові правопорушення. 

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  

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

Тема 2. Поняття фінансів. Фінансова діяльність держави.  
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Тема 3. Система органів, що здійснюють фінансову діяльність. 

Тема 4. Фінансові правовідносини. 

Тема 5. Суб’єкти фінансового права та фінансових правовідносин.  

Тема 6.Фінансовий контроль.  

Тема 7. Бюджетне право. 

Тема 8. Бюджетна система та бюджетний устрій.  

Тема 9. Міжбюджетні відносини. Міжбюджетні трансферти. 

Тема 10. Бюджетний процес та його стадії.  

Тема 11. Цільові державні та місцеві фонди коштів.  

Тема 12.Податкове право. Податок, збір, мито.  

Тема 13. Система податкових органів.  

Тема 14. Державний кредит.  

Тема 15.Державні та місцеві позики.  

Тема 16.Державний борг.  

Тема 17. Державне страхування та його види.  

Тема 18. Банківська система та її структура.  

Тема 19. Правовий статус Національного банку України.  

Тема 20. Банківське регулювання та банківський нагляд.  

Тема 21.Грошова система України та її структура. 

Тема 22. Валютне регулювання.  

11. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-

консультаційна робота . 

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарах, виконання контрольних робіт); 

підсумковий контроль – 50 балів (усний, або письмовий іспит, або підсумкова модульна 

контрольна робота) 

13. Мова: українська 

 

1. Назва дисципліни: Трудове право України 

2. Тип дисципліни: обов’язкова 

3. Рік навчання: 3 

4. Семестр: 5 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні 

години – 40 (лекцій – 16, семінарські заняття – 14), самостійна робота – 58, 

індивідуально-консультаційна робота – 2 

6. Форма контролю: екзамен 

7. Викладач: Костюченко О.Є., к.ю.н., доцент, доцент кафедри цивільного права та 

процесу 

8. Результати навчання:  

- застосовувати теоретичні знання та нормативно-правову базу з цивільного права для 

врегулювання трудових правовідносин;  

- аналізувати закономірності та тенденції розвитку трудового права; здійснювати 

організаційно-правове забезпечення діяльності господарюючих суб’єктів;  

- професійно захищати законні права та інтереси різних суб’єктів трудових 

правовідносин. 

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Предмет, метод, система, функції та принципи трудового права України. 

Тема 2. Джерела трудового права. 

Тема 3. Суб’єкти трудового права. 

Тема 4. Правовідносини, що регулюються нормами трудового права. 

Тема 5. Соціальне партнерство. Колективні договори та угоди. 



 46 

Тема 6. Правове регулювання зайнятості та працевлаштування. 

Тема 7. Трудовий договір. 

Тема 8. Робочий час та час відпочинку. 

Тема 9. Оплата праці. Гарантійні та компенсаційні виплати. 

Тема 10. Дисципліна праці. 

Тема 11. Матеріальна відповідальність. 

Тема 12. Охорона праці. 

Тема 13. Нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю. 

Тема 14. Трудові спори. 

11. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-

консультаційна робота . 

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарах, виконання контрольних робіт); 

підсумковий контроль – 50 балів (усний, або письмовий іспит, або підсумкова 

модульна контрольна робота) 

13. Мова: українська 

 

1. Назва дисципліни: Кримінальний процес 

2. Тип дисципліни: обов’язкова 

3. Рік навчання: 3 

4. Семестр: 5 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 180 (кредитів ЄКТС – 6), аудиторні 

години – 60 (лекції – 32, семінарські заняття – 28), самостійна робота – 116, 

індивідуально-консультаційна робота – 4 

6. Форма контролю: екзамен 

7. Викладач: Омельчук Л.В., к.ю.н., доцент кафедри кримінального процесу та 

криміналістики 

8. Результати навчання:  

- знання і розуміння найважливіших концепцій, теорій, засад кримінального 

процесуального права;  

- вміння застосовувати ці знання для розв’язання практичних завдань; 

- компетентності з інтерпретації та узагальнення нормативного змісту кримінального 

процесуального права;  

- вміння правильно застосовувати норми кримінального процесуального права при 

здійсненні кримінальних проваджень;  

- компетентності з письмового й усного представлення наукового та практичного 

матеріалу та аргументування. 

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Поняття, завдання та система кримінального процесу. Кримінальне процесуальне 

законодавство. 

Тема 2. Засади кримінального провадження. 

Тема 3. Суб'єкти кримінальної процесуальної діяльності. 

Тема 4. Докази і доказування в кримінальному процесі. 

Тема 5. Заходи забезпечення кримінального провадження. 

Тема 6. Загальні положення досудового розслідування. 

Тема 7. Поняття і види слідчих (розшукових) дій. 

Тема 8. Повідомлення про підозру. Зупинення і закінчення досудового розслідування. 

Тема 9. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування. 

Тема 10. Підготовче провадження. 

Тема 11. Судовий розгляд. Особливі порядки провадження в суді першої інстанції. 

Тема 12. Провадження в суді апеляційної інстанції.  
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Тема 13. Провадження в суді касаційної інстанції. 

Тема 14. Провадження у Верховному Суді України. Провадження за нововиявленими 

обставинами. 

Тема 15. Особливі порядки кримінального провадження. 

Тема 16. Відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження.  

Тема 17. Виконання судових рішень. 

Тема 18. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження. 

11. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-

консультаційна робота 

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарах, складання макетів 

кримінальних проваджень, виконання контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 

балів (усний, або письмовий іспит, або підсумкова модульна контрольна робота) 

13. Мова: українська 

 

1. Назва дисципліни: Цивільний процес України 

2. Тип дисципліни: обов’язкова 

3. Рік навчання: 3 

4. Семестр: 6, 7 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 210 (кредитів ЄКТС – 7), аудиторні 

години –70 (лекцій – 38, семінарські заняття – 32), самостійна робота – 136, індивідуально-

консультаційна робота – 4 

6. Форма контролю: екзамен 

7. Викладач: Рябченко Ю.П., к.ю.н., доцент, доцент кафедри цивільного права та процесу; 

Дяченко С.В., к.ю.н., доцент кафедри цивільного права та процесу 

8. Результати навчання:  

- розуміння суті основних положень Цивільного процесуального кодексу України та 

інших нормативних актів, що регламентують процесуальний порядок захисту прав та 

охоронюваних законом інтересів в судовому порядку;  

- знати процесуальний порядок порушення цивільної справи у суді, її розгляд, вступ у 

справу третіх осіб та порядок залучення процесуального представника і інших 

учасників процесу;  

- знати права та обов’язки сторін, третіх осіб, процесуального представника та інших 

учасників процесу;  

- знати порядок оскарження судових рішень та звернення судових рішень до виконання;  

- вміння визначати цивільну юрисдикцію;  

- вміти самостійно готувати основні цивільно-процесуальні документи, пов’язані з 

порушенням справи в суді, оскарженням ухвал, наказів  та рішень суду, а також їх 

виконанням. 

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Предмет та система науки цивільного процесуального права. 

Тема 2. Принципи цивільного процесуального права. 

Тема 3. Цивільно-процесуальні правовідносини. 

Тема 4. Цивільна юрисдикція, склад суду, відводи. 

Тема 5. Сторони в цивільному процесі. 

Тема 6. Треті особи в цивільному процесі, судові виклики і повідомлення. 

Тема 7. Представництво в цивільному процесі, та інші учасники цив. Процесу. 

Тема 8. Доказування та докази. 

Тема 9. Судові витрати та  заходи процесуального примусу. 

Тема 10. Процесуальні строки.   

Тема 11. Наказне провадження. 
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Тема 12. Підсудність цивільних справ. 

Тема 13. Порушення цивільних справ у суді, позов, поняття і суть позовного провадження. 

Тема 14. Провадження у справі до судового розгляду. 

Тема 15. Судовий розгляд справ. 

Тема 16. Судові рішення. Заочний розгляд справи. 

Тема 17. Апеляційне провадження. 

Тема 18. Касаційне провадження. 

Тема 19. Перегляд рішень, ухвал, що набрали законної сили, у зв’язку з нововиявленими та 

винятковими обставинами. 

Тема 20. Звернення судового рішення до виконання. Поворот виконання судового рішення. 

Тема 21. Цивільне судочинство з іноземним елементом. 

11. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-

консультаційна робота . 

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарах, виконання контрольних робіт); 

підсумковий контроль – 50 балів (усний, або письмовий іспит, або підсумкова модульна 

контрольна робота) 

13. Мова: українська 

 

1. Назва дисципліни: Господарське право України 

2. Тип дисципліни: обов’язкова 

3. Рік навчання: 3, 4 

4. Семестр: 6, 7 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 210 (кредитів ЄКТС – 7), аудиторні 

години –70 (лекцій – 38, семінарські заняття – 32), самостійна робота – 136, 

індивідуально-консультаційна робота – 4 

6. Форма контролю: екзамен 

7. Викладач: Мацелик Т.О., д.ю.н., доцент, професор кафедри господарського права та 

процесу; Починок К.Б., к.ю.н., доцент кафедри господарського права та процесу; 

8. Результати навчання:  

- знання і розуміння найважливіших концепцій, теорій, засад господарського права;  

- навички самостійної роботи з нормативно-правовими актами, що регламентують 

діяльність суб’єктів господарювання4  

- навички вирішення правових ситуацій з господарських питань;  

- вміння аналізу правових норм, необхідних для прийняття рішень і оформлення 

відповідних юридичних документів, відображення результатів професійної діяльності в 

юридичній документації. 

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Загальні положення господарського права. 

Тема 2. Державне регулювання господарської діяльності. 

Тема 3. Державна реєстрація суб’єктів господарювання. 

Тема 4. Ліцензування господарської діяльності. 

Тема 5. Правові основи технічного регулювання. 

Тема 6. Правове регулювання захисту економічної конкуренції. Правове регулювання 

надання державної допомоги суб’єктам господарювання. 

Тема 7. Суб’єкти господарських правовідносин. 

Тема 8. Правове становище підприємства. 

Тема 9. Правове становище господарських товариств. 

Тема 10. Правове становище господарських об’єднань.  

Тема 11. Правовий режим майна суб’єктів господарювання. 

Тема 12. Господарські зобов’язання: загальні положення. Господарський договір. 
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Тема 13. Господарсько-правова відповідальність. 

Тема 9. Правове регулювання господарсько-торгівельної діяльності. 

Тема 10. Правове регулювання біржової торгівлі. 

Тема 11. Правове регулювання комерційного посередництва (агентських відносин). 

Тема: 12. Правове регулювання капітального будівництва. 

Тема 13. Правове регулювання послуг на іпотечному ринку. 

Тема: 14 Правове регулювання публічних закупівель. 

Тема 15. Правове регулювання оренди державного та комунального майна. 

Тема 16. Правові засади приватизації державного та комунального майна. 

Тема 17. Правове регулювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання. 

Тема 18. Концесія як форма державно-приватного партнерства. 

Тема 19. Правове регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності. 

Тема 20. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. 

Тема 21. Правове регулювання спеціальних режимів господарської діяльності. 

Тема 22. Правове регулювання неплатоспроможності та банкрутства. 

Тема 31. Правове регулювання захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання. 

11. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-

консультаційна робота . 

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарах, виконання контрольних робіт); 

підсумковий контроль – 50 балів (усний, або письмовий іспит, або підсумкова модульна 

контрольна робота) 

13. Мова: українська 

 

1. Назва дисципліни: Податкове право України 

2. Тип дисципліни: обов’язкова 

3. Рік навчання: 4 

4. Семестр: 7, 8 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 216 (кредитів ЄКТС – 7), аудиторні 

години – 70 (лекцій – 44, семінарські заняття – 40), самостійна робота – 136, 

індивідуально-консультаційна робота – 4 

6. Форма контролю: залік, екзамен 

7. Викладач: Субіна Т.В., к.ю.н., доцент кафедри фінансового права; 

Аністратенко Ю.І., д.ю.н., доцент, професор кафедри фінансового права 

8. Результати навчання:  

- вивчення основних принципових положень податкового права; 

- ознайомлення з особливостями правового регулювання відносин, які виникають між 

суб’єктами  в сфері оподаткування;  

- набуття і закріплення умінь використання методів, способів та інструментів 

регулювання даних правовідносин. 

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Вступ. Податок, як економіко-правова категорія. Становлення та розвиток системи 

податків. 

Тема 2. Структура (елементи) податку, її правове регулювання. 

Тема 3. Податкове право та податкове законодавство. 

Тема 4. Податкові правовідносини та податково-правові норми. 

Тема 5. Правове регулювання податкової системи України. Податкова політика. 

Тема 6. Організація податкового контролю: Податкові органи України. 

Тема 7. Відповідальність за порушення податкового законодавства. 

Тема 8. Оподаткування прибутку підприємств. 

Тема 9. Правове регулювання оподаткування доходів фізичних осіб. 
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Тема 10. Податок на додану вартість. 

Тема 11. Акцизний податок. 

Тема 12. Митні платежі. 

Тема 13. Майнове оподаткування. 

Тема 14. Місцеві податки і збори. 

Тема 15. Спрощена система оподаткування суб’єктів господарювання. 

Тема 16. Природоохоронні платежі. Ресурсні платежі. Спеціальні податкові режими. 

11. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-

консультаційна робота  

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарах, виконання контрольних робіт); 

підсумковий контроль – 50 балів (усний, або письмовий іспит, або підсумкова модульна 

контрольна робота) 

13. Мова: українська, англійська 

 

1. Назва дисципліни: Правові основи здійснення фінансового контролю 

2. Тип дисципліни: обов’язкова 

3. Рік навчання: 4 

4. Семестр: 7 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 126 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні години 

– 40 (лекції – 30, семінарські заняття – 26), самостійна робота – 78, індивідуально-

консультаційна робота – 3 

6. Форма контролю: екзамен 

7. Викладач: Кайдаш Л.Ю., к.ю.н., доцент кафедри фінансового права; 

Фоменко Ю.О., старший викладач кафедри фінансового права 

8. Результати навчання: 

- ознайомлення студентів з теоретичними питаннями, що стосуються фінансового 

контролю та порядком здійснення контрольних заходів контролюючими органами. 

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  

Тема 1.Загальна характеристика фінансового контролю як функції фінансів. 

Тема 2. Державний фінансовий контроль як функція соціального управління. 

Тема 3. Фінансовий контроль – інститут фінансового права. 

Тема  4. Правове регулювання процесу фінансового контролю. 

Тема 5. Здійснення фінансового контролю органами загальної компетенції. 

Тема 6. Роль Міністерства фінансів та його спеціальних органів у здійсненні фінансового 

контролю. 

Тема 7. Правовий статус Рахункової палати. 

Тема 8. Недержавний фінансовий контроль. 

11. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-

консультаційна робота 

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на семінарських заняттях, опитування, виконання контрольних 

робіт); підсумковий контроль – 50 балів (екзамен) 

13. Мова: українська 

 

1. Назва дисципліни: Митне право 

2. Тип дисципліни: обов’язкова  

3. Рік навчання: 4 

4. Семестр: 7 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні години 

– 40 (лекції – 20, семінарські заняття – 20), самостійна робота – 78, індивідуально-
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консультаційна робота – 2 

6. Форма контролю: екзамен 

7. Викладач: Сластьоненко О.О., к.ю.н., доцент, доцент кафедри фінансового права; 

Мацелик М.О., к.ю.н., доцент, професор кафедри фінансового права; 

8. Результати навчання: 

- ознайомлення студентів із сутністю та значенням митного права, діяльністю Державної 

фіскальної служби України в сфері державної митної справи, її структурою, 

завданнями, функціями; 

- орієнтування в загальному митному законодавстві, яке регулює всі види суспільних 

відносин, пов’язаних з переміщенням товарів та транспортних засобів через митний 

кордон;  

- ознайомлення з питанням відповідальності за порушення митних правил.  

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Основи забезпечення національних інтересів та безпеки держави. 

Тема 2.Поняття, умови та чинники забезпечення митної безпеки. 

Тема 3. Джерела митної небезпеки, митні загрози та виклики. 

Тема 4. Базові стратегії забезпечення митної безпеки. 

Тема 5. Принципи  визначення стану забезпечення митної безпеки. 

Тема 6. Управління ризиковими ситуаціями при здійсненні митної справи. 

Тема 7. Товарознавча експертиза, як засіб формування профілів ризику. 

11. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-

консультаційна робота 

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на семінарських заняттях, опитування, виконання контрольних 

робіт); підсумковий контроль – 50 балів (екзамен) 

13. Мова: українська, англійська 

 

1. Назва дисципліни: Господарське процесуальне право 

2. Тип дисципліни: обов’язкова  

3. Рік навчання: 4 

4. Семестр: 8 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС – 5), аудиторні години 

– 50 (лекції – 26, семінарські заняття – 24), самостійна робота – 97, індивідуально-

консультаційна робота – 3 

6. Форма контролю: екзамен 

7. Викладач: Позняков С.П., д.ю.н., доцент, професор кафедри господарського права та 

процесу. Минюк О.Ю., к.ю.н., доцент, доцент кафедри господарського права та процесу 

8. Результати навчання: 

- знання теорії судочинства, основних правових інститутів господарського судочинства, 

підвідомчості справ господарським судам та їх підсудності; 

- знання правового становища учасників судового процесу, порядку розгляду справ в 

господарських судах першої інстанції, порядку перегляду рішень, ухвал, постанов в 

апеляційному та касаційному порядках та за нововиявленими обставинами; 

- знання порядку провадження у справах про банкрутство, третейського розгляду 

господарських спорів та оскарження рішень третейських судів, провадження у справах 

за участю іноземних підприємств і організацій, міжнародне співробітництво при 

вирішенні господарських спорів. 

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Предмет, метод, принципи та джерела господарського процесуального права. 

Тема 2. Організаційно-правові засади господарського судочинства. 
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Тема 3. Досудове врегулювання господарських спорів. 

Тема 4. Підвідомчість і підсудність господарських спорів.  

Тема 5. Учасники господарського судочинства. 

Тема 6. Процесуальні строки та судові витрати при розгляді господарських спорів. 

Тема 7. Докази та доказування в господарському процесуальному праві. Запобіжні заходи 

при вирішенні господарських спорів. 

Тема 8. Позовна заява в господарському судочинстві. 

Тема 9. Розгляд справ у господарських судах першої інстанції. 

Тема 10. Розгляд скарг в апеляційному провадженні. 

Тема 11. Касаційний розгляд рішень господарських судів. 

Тема 12. Перегляд справ за нововиявленими обставинами. 

Тема 13. Виконання рішень, ухвал, постанов господарського суду. 

Тема 14. Провадження у справах про банкрутство суб’єктів господарської діяльності. 

Тема 15. Третейський розгляд господарських спорів. Оспорювання рішень третейського 

судочинства. 

Тема 16. Провадження у справах за участю іноземних підприємств і організацій. Міжнародне 

співробітництво. 

11. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-

консультаційна робота 

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на семінарських заняттях, опитування, виконання контрольних 

робіт); підсумковий контроль – 50 балів (екзамен) 

13. Мова: українська 

 

1. Назва дисципліни: Європейське право 

2. Тип дисципліни: обов’язкова 

3. Рік навчання: 4 

4. Семестр: 8 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години 

– 30 (лекції – 14, семінарські заняття – 16), самостійна робота – 58, індивідуально-

консультаційна робота – 2 

6. Форма контролю: екзамен 

7. Викладач: Селезень П.О., к.ю.н., доцент, доцент кафедри міжнародного права та 

порівняльного правознавства 

8. Результати навчання: 

- знання основних рис та особливостей, понять та категорій права ЄС та усвідомлення 

його співвідношення з нормами загального міжнародного та національного права 

держав-членів ЄС;  

- уміння опрацьовувати зміст міжнародних та національно-правових норм у відповідних 

галузях співробітництва; 

- опанування навичок практичного застосування теоретичних знань з курсу в їх 

майбутній професійній діяльності. 

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Правові засади становлення та розвитку Європейського Союзу (ЄС). 

Тема 2. Інституціональна система і механізм прийняття рішень в ЄС. 

Тема 3. Право ЄС як система права sui generis. 

Тема 4. Права людини у правовій системі ЄС. 

Тема 5. Бюджетне право ЄС. 

Тема 6. Податкове право ЄС. 

Тема 7. Митне право ЄС. 

Тема 8. Правове регулювання зовнішніх зносин ЄС. 
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Тема 9. Співробітництво в сфері юстиції та внутрішніх справ. 

Тема 10. Організаційно-правові засади співробітництва України та ЄС. 

11. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-

консультаційна робота 

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на семінарських заняттях, опитування, виконання контрольних 

робіт); підсумковий контроль – 50 балів (екзамен) 

13. Мова: українська, англійська 

 

1.2. Вибіркові дисципліни 

 

1. Назва дисципліни: Інформаційні системи і технології в юридичній практиці 

2. Тип дисципліни: за вибором студента 

3. Рік навчання: 3 

4. Семестр:5 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні 

години – 30 (лекцій – 10, практичні заняття – 20), самостійна робота – 58, 

індивідуально-консультаційна робота – 2 

6. Форма контролю: залік  

7. Викладач: Ніжегородцев В.О., к.пед.н., доцент кафедри 

8. Результати навчання:  
- знання державної інформаційної політики;  

- знання інформаційного забезпечення виборчих та законотворчих процесів, 

інформаційного, апаратного, програмного забезпечення юридичної практики;  

- знання класифікації інформаційних систем в юридичній, правоохоронній, фіскальній та 

митній сферах;  

- здатність використовувати навички роботи з сучасною комп'ютерною технікою, 

здійснювати вибір, налагоджувати та застосовувати периферійні пристрої комп’ютера 

для розв’язання задач юридичної практики;  

- здатність здійснювати доцільний вибір програмного забезпечення для організації 

автоматизованого робочого місця у сфері юридичної діяльності, використовувати 

навички роботи з мережевими ресурсами та хмарні технології у юридичній практиці та 

застосовувати програмні засоби для організації електронного документообігу;  

- уміння організовувати і використовувати бази даних в задачах юридичного 

спрямування; застосовувати програмне забезпечення вибірки, експертної оцінки і 

аналізу даних для розв’язання задач юридичної практики та  сучасні правові 

інформаційно-пошукові системи («Ліга: Закон», МЕГА-НАУ) і програмні комплекси 

для автоматизації роботи в юридичній практиці (Ліга, Медок, Парус-Консультант, 

Гарант, Консультант плюс, QD Professional, юридичні модулі корпоративних систем);  

- володіння технологіями роботи з автоматизованими системами єдиних державних 

реєстрів та технологіями захисту інформації. 

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Інформаційне, апаратне, програмне забезпечення юридичної практики як 

інформаційної системи. 

Тема 2. Технологія роботи з мережевими ресурсами та хмарні технології у юридичній 

діяльності. 

Тема 3. Електронний документообіг в юридичній практиці. Організація інформаційних баз 

даних та їх використання в юридичній практиці. 

Тема 4. Класифікація інформаційних систем юридичної та правоохоронної сфери, 

особливості їх застосування у судовій, пенітенціарній, нотаріальній практиці, в роботі 

прокуратури та органів внутрішніх справ. 
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Тема 5. Інтелектуальні інформаційні системи в юридичній діяльності. Експертні системи та 

системи підтримки прийняття рішень. 

Тема 6. Державна інформаційна політика. Інформаційне забезпечення виборчих та 

законотворчих процесів. Електронне урядування. 

Тема 7. Правові інформаційно-пошукові системи ЛІГА:ЗАКОН, МЕГА-НАУ. 

Тема 8. Автоматизоване робоче місце в юридичній практиці. Використання сучасних 

програмних комплексів для автоматизації роботи в юридичній практиці (Парус-Консультант, 

Гарант, Консультант плюс, QD Professional, юридичні модулі корпоративних систем). 

Тема 9. Технологія роботи з автоматизованими системами єдиних державних реєстрів. 

Способи верифікації громадян для надання адміністративних послуг через Інтернет. 

Тема 10. Електронна злочинність. Інформаційна безпека та засоби боротьби з електронною 

злочинністю.  

11. Види завдань, робіт: лекції, практичні заняття, самостійна робота, індивідуально-

консультаційна робота 

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (опитування, виконання практичних завдань, письмові завдання, 

виконання контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (підсумкова модульна 

контрольна робота) 

13. Мова: українська 

 

1. Назва дисципліни: Земельне право 

2. Тип дисципліни: за вибором студента 

3. Рік навчання: 3 

4. Семестр: 5 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні 

години – 30 (лекцій – 16, семінарські заняття – 14), самостійна робота – 58, 

індивідуально-консультаційна робота – 2 

6. Форма контролю: залік  

7. Викладач: Мілімко Л.В., к.ю.н., доцент, доцент кафедри господарського права та 

процесу. Боднарчук О.І., старший викладач кафедри господарського права та процесу. 

8. Результати навчання:  
- знання нормативно-правової бази, що регулює земельні відносини та відносини в сфері 

виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг і торгівлі, які виникають між 

підприємствами різних форм власності на селі; 

- розуміння особливостей податкової та фінансово-кредитної політики, включаючи 

встановлення ставок податків, податкових пільг, цін і правил ціноутворення, розмірів 

економічних санкцій у сільськогосподарському виробництві;  

- знання прав та обов’язків власників землі та землекористувачів, закріплених 

вітчизняним законодавством в процесі використання земель різних категорій;  

- знати основні положення управління земельними та аграрними відносинами;  

- знати положення встановлення юридичної відповідальності за порушення земельного 

законодавства та законодавства у сфері аграрних відносин 

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  

Тема 1.Загальні положення земельного права як галузі права. Земельне законодавство. 

Тема 2.Розвиток земельних та аграрних відносин в Україні. Правове забезпечення земельної 

реформи. 

Тема 3. Право власності на землі. Набуття, перехід та припинення права власності на 

земельні ділянки. 

Тема 4. Право землекористування. 

Тема 5. Обмеження та обтяження прав на землю. 

Тема 6. Управління у галузі земельних відносин. 
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Тема 7. Правове забезпечення охорони земель. 

Тема 8. Юридична відповідальність за земельні правопорушення. 

Тема 9. Правовий режим земель житлової та громадської забудови. 

Тема 10. Правовий режим земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного 

призначення. 

Тема 11. Правовий режим земель оздоровчого та рекреаційного призначення. 

Тема 12. Правовий режим земель історико-культурного призначення. 

Тема 13. Правовий режим земель лісогосподарського призначення. 

Тема 14. Правовий режим земель водного фонду. 

Тема 15. Правовий режим земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 

іншого призначення. 

Тема 16. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення. 

Тема 17. Аграрна політика України: проблеми регулювання. 

Тема 18. Загальні положення аграрного права як галузі права. Аграрне законодавство. 

Тема 19. Правове регулювання ведення особистого селянського, фермерського господарств 

та сільськогосподарського кооперативу. 

Тема 20. Правове регулювання аграрного ринку, його інфраструктура. 

11. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-

консультаційна робота 

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарах, письмові завдання, виконання 

контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (підсумкова модульна контрольна 

робота) 

13. Мова: українська 

 

1. Назва дисципліни: Аграрне право 

2. Тип дисципліни: за вибором студента 

3. Рік навчання: 3 

4. Семестр: 5 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години 

– 30 (лекцій – 16, семінарські заняття – 14), самостійна робота – 58, індивідуально-

консультаційна робота – 2 

6. Форма контролю: залік  

7. Викладач: Мілімко Л.В., к.ю.н., доцент, доцент кафедри господарського права та процесу. 

Боднарчук О.І., старший викладач кафедри господарського права та процесу. 

8. Результати навчання:  
знання нормативно-правової бази, що регулює земельні відносини та відносини в сфері 

виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг і торгівлі, які виникають між 

підприємствами різних форм власності на селі; 

розуміння особливостей податкової та фінансово-кредитної політики, включаючи 

встановлення ставок податків, податкових пільг, цін і правил ціноутворення, розмірів 

економічних санкцій у сільськогосподарському виробництві;  

знання прав та обов’язків власників землі та землекористувачів, закріплених вітчизняним 

законодавством в процесі використання земель різних категорій;  

знати основні положення управління земельними та аграрними відносинами;  

знати положення встановлення юридичної відповідальності за порушення земельного 

законодавства та законодавства у сфері аграрних відносин 

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Аграрна політика України: проблеми регулювання. 

Тема 2. Загальні положення аграрного права як галузі права. Аграрне законодавство. 

Тема 3. Правове регулювання ведення особистого селянського, фермерського господарств та 
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сільськогосподарського кооперативу. 

Тема 4. Правове регулювання аграрного ринку, його інфраструктура. 

Тема 5.Загальні положення земельного права як галузі права. Земельне законодавство. 

Тема 6. Розвиток земельних та аграрних відносин в Україні. Правове забезпечення земельної 

реформи. 

Тема 7. Право власності на землі. Набуття, перехід та припинення права власності на 

земельні ділянки. 

Тема 8. Право землекористування. 

Тема 9. Обмеження та обтяження прав на землю. 

Тема 10. Управління у галузі земельних відносин. 

Тема 11. Правове забезпечення охорони земель. 

Тема 12. Юридична відповідальність за земельні правопорушення. 

Тема 13. Правовий режим земель житлової та громадської забудови. 

Тема 14. Правовий режим земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного 

призначення. 

Тема 15. Правовий режим земель оздоровчого та рекреаційного призначення. 

Тема 16. Правовий режим земель історико-культурного призначення. 

Тема 17. Правовий режим земель лісогосподарського призначення. 

Тема 18. Правовий режим земель водного фонду. 

Тема 19. Правовий режим земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 

іншого призначення. 

Тема 20. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення. 

11. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-

консультаційна робота 

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарах, письмові завдання, виконання 

контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (підсумкова модульна контрольна 

робота) 

13. Мова: українська 

 

1. Назва дисципліни: Історія вчень про державу та право 

2. Тип дисципліни: за вибором студента 

3. Рік навчання: 2 

4. Семестр: 3 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні 

години – 30 (лекцій – 24, семінарські заняття – 20), самостійна робота – 46, 

індивідуально-консультаційна робота – 2 

6. Форма контролю: залік  

7. Викладач: Старостюк А.В., к.ю.н., доцент, доцент кафедри теорії, історії держави і 

права та конституційного права 

8. Результати навчання:  

- знання правової термінології, ідей, концепцій, теорій і доктрин, які в логічно-

понятійній формі відображають історичний процес поглибленого пізнання державно-

правових явищ;  

- вміння за допомогою впровадження нового понятійно-категоріального апарату 

з’ясувати питання походження держави і права, осмислювати правові форми, основні 

принципи побудови державного устрою та права, визначати соціальне призначення 

держави і права, встановлювати співвідношення права й держави, права й закону, 

держави й індивіда. 

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Предмет, функції та методи історії вчень про державу і право. 
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Тема 2. Становлення поглядів про державу і право в країнах Стародавнього світу. 

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

Тема 4. Вчення про державу і право в країнах Арабського Сходу. 

Тема 5. Вчення про державу і право в Західній Європі ХV - початку XVІІІ століть (період 

Відродження та Реформації). 

Тема 6. Вчення про державу і право західноєвропейського просвітництва та періоду 

боротьби за незалежність США. 

Тема 7. Вчення про державу і право в Західній Європі кінця ХVІІІ – середини ХІХ століть. 

Тема 8. Основні напрями політико-правової думки другої половини ХІХ – ХХ століть. 

Тема 9. Основні етапи розвитку вчень про державу і право в Росії. 

Тема 10. Розвиток вчень про державу і право в Україні другої половини ХVІІІ – ХХ століть. 

11. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-

консультаційна робота 

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарах, письмові завдання, виконання 

контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (підсумкова модульна контрольна 

робота) 

13. Мова: українська 

 

1. Назва дисципліни: Державне право зарубіжних країн 

2. Тип дисципліни: за вибором студента 

3. Рік навчання: 2 

4. Семестр: 3 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні 

години – 30 (лекцій – 14, семінарські заняття – 16), самостійна робота – 58, 

індивідуально-консультаційна робота – 2 

6. Форма контролю: залік  

7. Викладач: Сердюк В.О., к.ю.н., доцент, доцент кафедри міжнародного права та 

порівняльного правознавства 

8. Результати навчання:  

- вивчення основних правових категорій конституційного права, їх специфіки і ролі в 

зарубіжних країнах;  

- вивчення основних закономірностей функціонування інститутів конституційного 

права;  

- вміння аналізувати світовий досвіду конституціоналізму, парламентаризму, світових та 

європейських стандартів демократії;  

- вміння орієнтуватися в системі конституційного законодавства України та зарубіжних 

країн, навичок користування законодавчими актами 

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Поняття, предмет, система та джерела державного (конституційного) права 

зарубіжних країн. 

Тема 2. Загальна характеристика конституцій та інших джерел державного (конституційного) 

права зарубіжних країн. 

Тема 3. Основи правового статусу особи в зарубіжних країнах. 

Тема 4. Форми держави в зарубіжних країнах. 

Тема 5. Політичний режим в зарубіжних країнах. 

Тема 6. Політичні партії та інші громадські об’єднання в зарубіжних країнах. 

Тема 7. Виборче право та виборчі системи в зарубіжних країнах. 

Тема 8. Парламент в зарубіжних країнах. 

Тема 9. Глава держави та уряд в зарубіжних країнах. 

Тема 10. Судова влада в зарубіжних країнах. 
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Тема 11. Організація публічної влади на місцях в зарубіжних країнах. 

11. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-

консультаційна робота 

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарах, письмові завдання, виконання 

контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (підсумкова модульна контрольна 

робота) 

13. Мова: українська 

 

1. Назва дисципліни: Кримінально-правова характеристика корупції 

2. Тип дисципліни: за вибором студента 

3. Рік навчання: 3 

4. Семестр: 5 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні 

години – 30 (лекцій – 16, семінарські заняття – 14), самостійна робота – 58, 

індивідуально-консультаційна робота – 2 

6. Форма контролю: залік  

7. Викладач: Супрун Т.М., к.ю.н., доцент кафедри кримінального права та кримінології 

8. Результати навчання:  
- знання поняття корупційного правопорушення;  

- знання суб’єктів корупційних правопорушень (злочинів);  

- знати види юридичної відповідальності за вчинення корупційних правопорушень та 

злочинів;  

- розмежовувати корупційні правопорушення з іншими видами злочинів;  

- вміння вироблення та реалізація законодавчих, організаційних та інших заходів щодо 

підготовки працівників уповноважених на виконання функцій держави, місцевого 

самоврядування та працівників, які забезпечуватимуть фінансову діяльність держави, 

безперервному навчанню їх задля підвищення кваліфікації, вдосконалення знань та 

практичних навичок 

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Корупція як соціально-правове явище. 

Тема 2. Склад корупційного правопорушення. Характеристика його елементів. 

Тема 3. Особливості кваліфікації корупційних правопорушень та службових злочинів. 

Тема 4. Відповідальність за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією 

правопорушень. 

Тема 5. Державна політика щодо запобігання корупції. 

Тема 6. Конфлікт інтересів як правова категорія. 

Тема 7. Аналіз антикорупційного законодавства зарубіжних країн. 

11. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-

консультаційна робота 

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарах, письмові завдання, виконання 

контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (підсумкова модульна контрольна 

робота) 

13. Мова: українська 

 

1. Назва дисципліни: Основи протидії корупції 

2. Тип дисципліни: за вибором студента 

3. Рік навчання: 3 

4. Семестр: 5 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні 
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години – 30 (лекцій – 16, семінарські заняття – 14), самостійна робота – 58, 

індивідуально-консультаційна робота – 2 

6. Форма контролю: залік  

7. Викладач: Супрун Т.М., к.ю.н., доцент кафедри кримінального права та кримінології 

8. Результати навчання:  
- розуміння поняття корупційного явища;  

- дослідження нормативно-правового, організаційно-управлінського та фінансового 

забезпечення формування та реалізації антикорупційної політики держави;  

- ознайомлення зі стратегічними і тактичними напрямками запобігання та протидії 

корупційній злочинності;  

- дослідження основних положень про кримінально-правову характеристику 

корупційних злочинів та положень законодавства щодо запобігання і протидії корупції 

в Україні;  

- виокремлення суб’єктів корупційних правопорушень (злочинів), змісту організаційно-

правового забезпечення запобігання корупції у сфері публічного права 

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Корупція в сучасних умовах. 

Тема 2. Вплив корупції на різні сторони суспільного життя: економіку, політику, управління, 

соціальну і правову сфери, громадську свідомість, міжнародні відносини; 

Тема 3. Антикорупційне законодавство України; 

Тема 4. Суб’єкти відповідальності за корупційні правопорушення; 

Тема 5. Запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням;  

11. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-

консультаційна робота 

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарах, письмові завдання, виконання 

контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (підсумкова модульна контрольна 

робота) 

13. Мова: українська 

 

1. Назва дисципліни: Екологічне право 

2. Тип дисципліни: за вибором студента 

3. Рік навчання: 3 

4. Семестр: 6 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години 

– 30 (лекції – 16, семінарські заняття – 14), самостійна робота – 58, індивідуально-

консультаційна робота – 2 

6. Форма контролю: залік 

7. Викладач: Мілімко Л.В., к.ю.н., доцент, доцент кафедри господарського права та процесу; 

Боднарчук О.Г., к.ю.н., доцент, професор кафедри господарського права та процесу 

8. Результати навчання: 

- знання і розуміння найважливіших концепцій, теорій, засад еклогічного права;  

- навички самостійної роботи з нормативно-правовими актами; 

- навички вирішення правових ситуацій з екологічних питань;  

- вміння аналізу правових норм, необхідних для прийняття рішень і оформлення 

відповідних юридичних документів;  

- відображення результатів професійної діяльності в юридичній документації. 

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Історичні етапи взаємодії суспільства і природи, їх розвиток на сучасному етапі та 

закріплення в праві. Екологічна функція держави. 
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Тема 2. Екологічне право – комплексна галузь права (загальні положення). 

Тема 3. Екологічні права та обов’язки громадян. 

Тема 4. Право власності на природні ресурси в Україні. 

Тема 5. Право природокористування. 

Тема 6. Публічне управління у галузі охорони навколишнього природного середовища. 

Тема 7. Економіко-правовий механізм у галузі екології. 

Тема 8. Юридична відповідальність у галузі екології. 

Тема 10. Правове регулювання охорони та використання земель. 

Тема 11. Правовий режим використання та охорони надр. 

Тема 12. Правовий режим використання та охорони лісів і рослинного світу. 

Тема 13. Правове регулювання використання і охорони тваринного світу. 

Тема 14. Правовий режим використання і охорони вод. 

Тема 15. Правове регулювання охорони атмосферного повітря. 

Тема 16. Правові засади формування, збереження та раціонального використання 

національної екологічної мережі України. 

Тема 17. Правове забезпечення екологічної безпеки. 

Тема 18. Правове регулювання відносин щодо надзвичайних екологічних ситуацій. 

Тема 19. Правове регулювання поводження з відходами виробництва та споживання. 

Тема 20. Міжнародне екологічне право та Європейське право навколишнього природного 

середовища. 

11. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-

консультаційна робота 

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на семінарських заняттях, опитування, виконання контрольних 

робіт); підсумковий контроль – 50 балів 1.(підсумкова модульна контрольна робота) 

13. Мова: українська 

 

1. Назва дисципліни: Банківське право 

2. Тип дисципліни: за вибором студента 

3. Рік навчання: 4 

4. Семестр: 8 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 144 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години 

– 30 (лекції – 30, семінарські заняття – 26), самостійна робота – 58, індивідуально-

консультаційна робота – 3 

6. Форма контролю: залік 

7. Викладач: Бригінець О.О., д.ю.н., доцент; 

Білько Т.О., старший викладач кафедри фінансового права 

8. Результати навчання: 

- вивчення основних принципових положень банківського права; 

- ознайомлення з особливостями правового регулювання відносин, які виникають між 

суб’єктами банківського права; 

- набуття навичок застосування правових норм з урахуванням специфіки основних 

напрямів комерційної діяльності безпосередньо в сфері банківських правовідносин. 

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Загальні положення про банківське право України. 

Тема 2. Шляхи вдосконалення функціонування банківської системи. 

Тема 3. Правове положення національного банку України та інших банків. 

Тема 4. Правові засади грошового обігу і розрахунків. 

Тема 5. Особливості регулювання кредитних правовідносин. 

Тема 6. Загальна характеристика національного валютного законодавства. 

Тема 7. Основи банківського права розвинутих зарубіжних країн. 
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Тема 8. Особливості оподаткування банківської діяльності. 

11. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-

консультаційна робота 

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на семінарських заняттях, опитування, виконання контрольних 

робіт); підсумковий контроль – 50 балів (підсумкова модульна контрольна робота) 

13. Мова: українська 

 

1. Назва дисципліни: Соціологія 

2. Тип дисципліни: за вибором студента 

3. Рік навчання: 2 

4. Семестр: 3 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні 

години – 30 (лекцій – 16, семінарські заняття – 14), самостійна робота – 58, 

індивідуально-консультаційна робота – 2  

6. Форма контролю: залік 

7. Викладач: Льовкіна О.Г. – д.філос.н., професор 

8. Результати навчання:  
-  визначати сутність, види, категорії, еволюцію, концепції, галузі та рівні соціологічного 

знання; 

- розкривати специфіку функціонування суспільства як соціальної системи, її структурних 

елементів, наслідків її дисфункційного функціонування для суспільного розвитку; 

- охарактеризувати механізми взаємодії особистості та культури як базових підсистем 

функціонування суспільства; 

- окреслювати роль і значення структури соціологічного знання, її структурних компонентів 

як інструменту вирішення складних соціальних проблем; 

- розкривати особливості взаємозв’язків та сутності соціології економіки, праці, управління 

та організацій у дослідженні економічної сфери суспільства; 

- охарактеризовувати особливості взаємозв’язків та сутності соціології права, політики, 

громадської думки, виборчого процесу у дослідженні політичної сфери суспільства; 

- визначати особливості взаємозв’язків та сутності соціології сім’ї, шлюбу, виховання, 

релігії, освіти, молоді у дослідженні стратифікаційної сфери суспільства; 

- виокремлювати особливості взаємозв’язків та сутності соціології девіантної поведінки, 

конфлікту, соціальних змін у дослідженні трансформаційних процесів у суспільстві;  

- особливості взаємозв’язків та сутності соціології професій, кар’єри та способу життя у 

дослідженні процесів конструювання активних професійних та життєвих стратегій 

особистості; 

- сутність та специфіку функціонування суспільства, соціальних явищ та процесів, їх 

еволюції, чинників і рівнів розвитку;  

- охарактеризувати теорію і історію становлення та розвитку соціології як науки, розкривати 

застосування знань про суспільство у на різних етапах суспільного розвитку та у різних 

типах суспільств; 

-  роль і значення спеціальних та галузевих соціологій в структурі соціологічного знання з 

метою визначення їх значущості з позицій їх використання у подальшій професійній 

діяльності 

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Соціологія як наукова дисципліна. Специфіка предметного поля.   

Тема 2. Особливості становлення та розвитку соціологічної науки. 

Тема 3. Суспільство як соціальна система. Основні структурні елементи та підсистеми 

суспільства. 

Тема 4. Культура як особлива підсистема суспільства. 
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Тема 5. Особистість як базовий елемент суспільства. 

Тема 6. Соціологія економіки, праці, управління та організацій. 

Тема 7. Соціологія права, політики, громадської думки, виборчого процесу. 

Тема 8. Соціологія сім’ї, шлюбу, виховання, релігії, освіти, молоді. 

Тема 9. Соціологія девіантної поведінки, конфлікту, соціальних змін. 

Тема 10. Соціологія професій, кар’єри та способу життя. 

11. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-

консультаційна робота  

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарах, письмові завдання, виконання 

контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (підсумкова модульна контрольна 

робота) 

13. Мова: українська 

 

1. Назва дисципліни: Риторика  

2. Тип дисципліни: за вибором студента 

3. Рік навчання: 2  

4. Семестр: 3 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні 

години – 30 (лекцій – 16, семінарські заняття – 14), самостійна робота – 58, 

індивідуально-консультаційна робота – 2  

6. Форма контролю: залік  

7. Викладач: Калита О.П., к.пед.наук, доцент, доцент кафедри української словесності та 

культури 

8. Результати навчання:  

- знати основні поняття риторики;   

- знати історичні етапи розвитку риторики;  

- знати закони, види, жанри красномовства;   

- знати методику підготовки публічного виступу;  

- знати основні прийоми переконуючого впливу;   

- знати основні види ораторських промов;   

- знати закономірності логіки мовлення; знає композиційну структуру усних промов;  

- знати особливості підготовки та виголошення судової промови;  

- знати специфіку спілкування з судовою аудиторією;  

- знати типові маніпулятивні тактики;   

- здатність продукувати тексти різних промов;  

- здатність застосовувати техніку виразного публічного мовлення та основні прийоми 

словесної наочності;  

- здатність застосовувати основні закони риторики у професійній діяльності працівника 

фіскальної служби; здатність добирати матеріал для виголошення промов;   

- здатність застосовувати численні прийоми виразності при підготовці тексту промов;  

- здатність на основі спостережень і аналізу бази даних створювати «портрет аудиторії»;  

- здатність створювати максимально ефективну композицію промови;   

- здатність застосовувати різні прийоми ведення суперечки;  

- здатність долати перешкоди у спілкуванні оратора з аудиторією; 

- володіти полемічним мистецтвом (диспут, полеміка, дискусія);   

- здатність аналізувати весь комунікативний процес (судові промови).  

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Риторика як наука, її функції в суспільстві. 

Тема 2. Етапи історичного розвитку риторики. 

Тема 3. Закони риторики. Жанри красномовства. 
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Тема 4. Особливості підготовки та виголошення промов. 

Тема 5. Мовна культура ритора. 

Тема 6. Діалогічне красномовство. Принципи та засоби полеміки.  Принципи взаємодії  

аудиторії та оратора. 

Тема 7. Судове красномовство. 

11. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-

консультаційна робота 

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарах, письмові завдання, виконання 

контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (підсумкова модульна контрольна 

робота) 

13. Мова: українська 

 

1. Назва дисципліни: Релігієзнавство 

2. Тип дисципліни: за вибором студента 

3. Рік навчання: 3 

4. Семестр: 5 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години 

– 30 (лекцій – 16, семінарські заняття – 14), самостійна робота – 58, індивідуально-

консультаційна робота – 2  

6. Форма контролю: екзамен 

7. Викладач: Христокін Г.В., к.ф.н., доцент, доцент кафедри філософії та політології. 

8. Результати навчання:  

- знати суть, структуру і функції релігієзнавства та особливості предмета, структури та типів 

феномену релігії; 

- знати генезу та специфіку розвитку релігій, концепцій, що пояснюють її виникнення 

- визначати загальнонаукові та спеціально-наукові методи, їх зміст; 

- розуміння процесів, пов’язаних з формуванням релігії, як культурно-історичного явища; 

- орієнтуватися в специфіці первісних та національних релігійних вірувань; 

- застосовувати понятійний апарат і методологію релігієзнавства для аналізу сучасної 

релігійної ситуації; 

- знати головні національно-державні релігії світу, їх віровчення, структуру культу, 

літературу; 

- знаходити необхідну релігійну та іншу літературу для поповнення своїх теоретичних знань 

і проведення самостійного дослідження, складати бібліографічний опис наукових джерел та 

літератури; 

- вести наукову дискусію, критично оцінювати здобуту інформацію і виступи інших 

студентів; 

- творчо використовувати отримані знання в повсякденній практиці, спілкуванні та 

майбутній професійній діяльності 

- складати рецензію на наукові публікації. 

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Предмет релігієзнавства. Сутність та структура релігії. 

Тема 2. Національно-державні релігії країн Сходу (Китаю, Індії, Ірану, Палестини). Буддизм. 

Тема 3. Християнські конфесії: православ’я, католицизм, протестантизм. 

Тема 4. Іслам. Релігійна ситуація в Україні та світі. 

Тема 5. Християнське вчення про людину, світ і Бога. 

Тема 6. Християнська мораль та цінності. 

Тема 7. Християнська теорія суспільства та культури. 

11. Види завдань, робіт: практичні заняття, самостійна робота, індивідуально-

консультаційна робота .  
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12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарських заняттях, виконання контрольних 

робіт); підсумковий контроль – 50 балів (усний, або письмовий іспит, або підсумкова 

модульна контрольна робота). 

13. Мова: українська. 

 

1. Назва дисципліни: Етика ділового спілкування 

2. Тип дисципліни: за вибором студента 

3. Рік навчання: 3 

4. Семестр: 5 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні 

години – 30 (лекцій – 16, семінарські заняття – 14), самостійна робота – 58, 

індивідуально-консультаційна робота – 2  

6. Форма контролю: залік  

7. Викладач: Зикун Н.І., к.ф.н., доцент, завідувач кафедри української словесності та 

культури 

8. Результати навчання:  

- знає природу та сутність культури ділового спілкування; 

- знає морально-психологічні основи професійної комунікації;  

- знає закони, стратегію і тактику, моделі й стилі ділового спілкування;  

- знає етичні засади діяльності керівника;  

- знає правила конструктивної критики;  

- знає морально-етичні проблеми бізнесу та альтернативи їх вирішення;  

- знає особливості професійної етики в юридичній діяльності;   

- знає особливості професійного етикету працівників фіскальної служби;  

- знає моральні основи ділового етикету;  

- знає правила формування іміджу ділової людини;  

- здатність застосовувати способи й засоби ділового спілкування у професійній 

діяльності;  

- здатність обирати та застосовувати стратегію і тактику спілкування відповідно до 

психологічних та соціокультурних особливостей співрозмовників;  

- здатність творчо використовувати обрані моделі спілкування зі співвітчизниками й 

іноземними партнерами;  

- здатність синтезувати вербальні та невербальні засоби у процесі взаємодії транслятора і 

реципієнта;  

- здатність використовувати методи впливу на співрозмовника у діловому спілкуванні;  

- здатність долати комунікативні бар’єри у професійній комунікації;   

- застосовувати етичні норми у професійному спілкуванні;  

- здатність аргументувати моральний вибір при здійсненні професійного спілкування;  

- здатність враховувати особливості національного етикету у діловому спілкуванні з 

іноземцями;  

- здатність толерантно ставитись до представників різних соціальних груп і культур у 

професійному спілкуванні. 

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Етичні основи ділового спілкування. 

Тема 2. Культура спілкування як цілісна система моральних та психологічних компонентів. 

Тема 3. Етика взаємодії та взаєморозуміння у професійному спілкуванні. 

Тема 4. Комунікативна техніка спілкування. 

Тема 5. Етикет ділових відносин. 

Тема 6. Етикет й імідж ділової людини. 

Тема 7. Національні особливості у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. 
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11. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-

консультаційна робота 

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарах, письмові завдання, виконання 

контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (підсумкова модульна контрольна 

робота) 

13. Мова: українська 

 

1. Назва дисципліни: Логіка 

2. Тип дисципліни: за вибором студента 

3. Рік навчання: 3 

4. Семестр: 5 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні 

години – 30 (лекцій – 16, семінарські заняття – 14), самостійна робота – 58, індивідуально-

консультаційна робота – 2  

6. Форма контролю: екзамен 

7. Викладач: Мухін І.М., к.ф.н., доцент, доцент кафедри філософії та політології. 

8. Результати навчання:  

- знати призначення логіки, її роль в суспільстві, основні функції та шляхи їх реалізації; 

- знати історію формування логіки, її основні напрями, течії та школи; 

- визначати загальнонаукові та спеціально-наукові методи, їх зміст; 

- розуміти основні форми мислення: поняття, судження, умовивід, а також проблеми, теорії, 

способи доведень та спростувань, роль логіки у практичній діяльності людини; 

- орієнтуватися у світоглядній проблематиці, вільно оперувати термінологією логіки; 

- визначати універсальні та національні цінності, які сформовані під впливом логіки; 

- вести наукову дискусію, критично оцінювати здобуту інформацію і виступи інших 

студентів; 

- творчо використовувати отримані знання в повсякденній практиці, спілкуванні та 

майбутній професійній діяльності 

- складати рецензію на наукові публікації. 

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Логіка як наука. 

Тема 2. Поняття як форма мислення. 

Тема 3. Відношення між поняттями. 

Тема 4. Логічні дії з поняттями. 

Тема 5. Судження як форма мислення. Прості судження та їх види. 

Тема 6. Складні судження та їх види. 

Тема 7. Відношення між судженнями. 

Тема 8. Основні закони правильного мислення. 

Тема 9. Умовивід як форма мислення. Безпосередні умовиводи та їх види. 

Тема 10. Категоричний силогізм (опосередковані умовиводи). 

Тема 11. Умовні умовиводи. 

Тема 12. Розділові умовиводи. 

Тема 13. Індуктивні умовиводи та аналогія. 

Тема 14. Аргументація і процес формування переконань. 

11. Види завдань, робіт: практичні заняття, самостійна робота, індивідуально-

консультаційна робота .  

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарських заняттях, виконання контрольних 

робіт); підсумковий контроль – 50 балів (усний, або письмовий іспит, або підсумкова 

модульна контрольна робота). 
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13. Мова: українська. 

 

1. Назва дисципліни: Конфліктологія 

2. Тип дисципліни: за вибором студента 

3. Рік навчання: 3 

4. Семестр: 5 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні 

години – 30 (лекцій – 16, семінарські заняття – 14), самостійна робота – 58, індивідуально-

консультаційна робота – 2  

6. Форма контролю: залік  

7. Викладач: Калениченко Р.А.– к.психол..н., доцент, професор кафедри 

8. Результати навчання:  
- теоретичні аспекти сучасних проблем природи конфліктів; визначення їх видів і динаміки 

розвитку; 

- охарактеризувати сутність конфліктів, їх типології; 

- визначати основні форми форми сучасних конфліктів; 

- охарактеризувати соціально-психологічні аспекти спілкування; 

- визначати сутность та напрями профілактики конфліктів в організаціях 

- розуміти сучасні тенденції розвитку психологічних аспектів міжособистісних ділових 

контактів; 

- аналізувати сутність конфліктів, їх причин, етапів і учасників; 

- пояснити сутність соціально-психологічне підґрунтя конфліктологїі, його значення у 

формуванні сучасного соціуму та вирішенні основних соціальних проблем; 

- способи управління емоціями в конфліктній взаємодії; 

- управління конфліктом та його діагностики; 

- розуміти основи змісту та принципів переговорного процесу як способу врегулювання 

конфліктів. 

- вміння використовувати можливості методів прогнозування, діагностування та попередження 

конфліктів; 

- методи, способи регулювання конфліктних ситуацій, а також їх запобігання; 

- правильно застосовувати різноманітні методи управління конфліктами в конкретних 

виробничих умовах; 

- досліджувати міжнародний досвід прогнозування, діагностування та попередження конфліктів і 

запроваджувати його у вітчизняну практику. 

9. Спосіб навчання: аудиторне 

7. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Розвиток конфліктології як науки та навчальної дисципліни. 

Тема 2. Сутність конфлікту та його структура. 

Тема 3. Види конфліктів та причини їх виникнення. 

Тема 4. Динаміка конфлікту та механізми його виникнення. 

Тема 5. Процес управління конфліктами. 

Тема 6. Методи та форми управління конфліктами. 

Тема 7. Профілактика конфліктів в організації. 

Тема 8. Психологія особистості в конфлікті. 

Тема 9. Групові особливості виникнення конфліктів в організації. 

Тема 10. Соціологія конфлікту. 

11. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-

консультаційна робота 

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарах, письмові завдання, виконання 

контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (підсумкова модульна контрольна 

робота) 

13. Мова: українська 
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1. Назва дисципліни: Економічна теорія для юриста 

2. Тип дисципліни: за вибором студента 

3. Рік навчання: 2 

4. Семестр: 4 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні 

години – 30 (лекцій – 16, семінарські заняття – 14), самостійна робота – 58, 

індивідуально-консультаційна робота – 2  

6. Форма контролю: залік  

7. Викладач: Максименко І.А., к.філос.н., доцент, завідувач кафедриекономічної теорії  

8. Результати навчання:  
- знати основні етапи становлення та розвитку економічної теорії як науки;  

- знати сучасну теорію виробництва та його факторів;  

- знати економічний та юридичний зміст власності, економічну теорію прав власності;  

- знати особливості основних економічних систем, основи функціонування  ринкової 

економіки, категорії та закони товарного виробництва,  сутність і функції ринку;  

- знати економічну природу і види конкуренції; знати причини та наслідки монополізму 

в економіці;  

- знати теорію домогосподарства;  

- знати теорії фірми, економіку фірми (економічні витрати, доходи, прибутки, 

рентабельність господарської діяльності, стратегії ціноутворення; знає механізми 

функціонування ресурсних ринків - праці, капіталу, землі й нерухомості;  

- знати чинники і критерії економічного зростання та економічного розвитку;  

- знати способи  подолання макроекономічної нестабільності;  

- знати загальні основи функціонування грошового, фондового, страхового ринків, 

банківської та фінансової систем;  

- знати методи державного регулювання економіки; знати головні сфери світової 

економіки, форми міжнародних економічних зв’язків;  

- знати та застосовувати на практиці основні методи, способи та засоби  отримання, 

зберігання та переробки економічної інформації, технології пошуку економічно 

значущої інформації; 

- розуміти причини виникнення, закони розвитку та способи вирішення економічних 

проблем, розв’язання  конфліктних ситуацій в економічному житті суспільства;  

- знати та правильно застосовувати економічний понятійно-категоріальний апарат;  

- розуміти та дотримуватися основних принципів економічної теорії права;  

- знати систему національного економічного законодавства;  

- здійснювати порівняльний  аналіз економічних систем;   

- розраховувати основні показники економічної та соціальної ефективності  суспільного 

виробництва;  

- проаналізувати програми макроекономічного розвитку країни;  

- оцінювати структуру та інфраструктуру ринку, ефективність конкурентної та 

антимонопольної  політики  

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Наукові економічні знання як результат пізнання економічного бутя. 

Тема 2. Теоретичний блок економічної науки: становлення, розвиток, сучасний  стан. 

Тема 3. Загальні засади економічного розвитку: політекономічний аспект. 

Тема 4. Мікроекономіка як відносно самостійна складова економічної теорії. 

Тема 5. Базові категорії макроекономічної теорії. 

Тема 6. Інституціональна економічна теорія. 

Тема 7. Економічна теорія права: становлення, розвиток, методологія, предметний простір. 

Тема 8. Міжнародна економіка як складова економічної теорії. 

11. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-
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консультаційна робота 

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарах, письмові завдання, виконання 

контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (підсумкова модульна контрольна 

робота) 

13. Мова: українська 

 

1. Назва дисципліни: Кримінально-правова охорона прав і свобод людини та 

громадянина 

2. Тип дисципліни: за вибором студента 

3. Рік навчання: 2 

4. Семестр: 3 

5. Кількість кредитів загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні 

години – 30 (лекцій – 16, семінарські заняття – 14), самостійна робота – 58, 

індивідуально-консультаційна робота – 2 

6. Форма контролю: залік  

7. Викладач: Мудряк Т.О., к.ю.н., доцент, доцент кафедри кримінального права та 

кримінології 

Результати навчання:  

- вивчення основних положень доктрини кримінального права України; 

- виявлення загальних і специфічних характеристик основних прав і свобод людини і 

громадянина як комплексного об’єкта кримінально-правової охорони; 

- виявлення проблемних ситуацій, які виникають при забезпеченні кримінально-правової 

охорони; 

- вміння формулювати пропозиції і рекомендації щодо усунення наявних прогалин у 

законодавстві та практиці його застосування. 

8. Спосіб навчання: аудиторне 

9. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Кримінально-правове розуміння інституту прав і свобод людини і громадянина.  

Тема 2. Ретроспективний аналіз розвитку охоронюваного змісту прав і свобод людини і 

громадянина.  

Тема 3. Закріплення охорони змісту прав і свобод людини і громадянина в сучасному 

міжнародному праві  

Тема 4. Зміст охоронюваних прав і свобод людини і громадянина в конституційному праві 

України  

Тема 5. Місце і роль норм та інститутів Загальної частини кримінального закону в 

забезпеченні кримінально-правової охорони прав і свобод людини і громадянина  

Тема 6. Забезпечення кримінально-правової охорони прав і свобод людини і громадянина 

нормами Особливої частини кримінального закону  

Тема 7. Досвід кримінально-правової охорони прав і свобод людини і громадянина за 

законодавством Німеччини  

10. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-

консультаційна робота 

11. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарах, письмові завдання, виконання 

контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (підсумкова модульна контрольна 

робота) 

12. Мова: українська 

 

1. Назва дисципліни: Кримінальна юстиція 

2. Тип дисципліни: за вибором студента 

3. Рік навчання: 2 
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4. Семестр: 3 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні 

години – 30 (лекцій – 16, семінарські заняття – 14), самостійна робота – 58, 

індивідуально-консультаційна робота – 2 

6. Форма контролю: залік  

7. Викладач: Мудряк Т.О., к.ю.н., доцент, доцент кафедри кримінального права та 

кримінології 

Результати навчання:  

- забезпечення на паритетних засадах безпеки громадян й утвердження їхніх прав, 

свобод, гарантування можливості реалізації законних інтересів; 

- вміння шукати певні альтернативи усталеному, декларативному за своєю суттю 

розумінню механізму правоохоронної діяльності і місця в ньому органів кримінальної 

юстиції; 

- за умови правильного налагодження роботи системи органів кримінальної юстиції 

можливий контроль за криміногенною ситуацією в державі;  а також впевненість її громадян 

у невідворотності відповідальності та покарання;  

- вивчення концептуальних основ правоохоронної діяльності, правоохоронних органів 

та системи, окремих елементів кримінальної юстиції в Україні; 

8. Спосіб навчання: аудиторне 

9. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Кримінальна юстиція: визначення поняття.  

Тема 2. Органи кримінальної юстиції як правоохоронні органи та частина механізму 

правоохоронної діяльності 

Тема 3. Цілі діяльності органів кримінальної юстиції в Україні 

Тема 4. Загальна характеристика системи органів кримінальної юстиції України  

Тема 5. Правові засади функціонування органів кримінальної юстиції 

Тема 6. Принципи та організаційні аспекти функціонування органів кримінальної юстиції у 

механізмі правоохоронної діяльності  

Тема 7. Основні проблеми правового регулювання діяльності окремих органів системи 

кримінальної юстиції та шляхи їх вирішення 

Тема 8. Завдання, етапи та напрями реформування органів кримінальної юстиції у механізмі 

правоохоронної діяльності  

10. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-

консультаційна робота 

11. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарах, письмові завдання, виконання 

контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (підсумкова модульна контрольна 

робота) 

12. Мова: українська 

 
1. Назва дисципліни: Міжнародне податкове право 

2. Тип дисципліни: за вибором студента 

3. Рік навчання: 4 

4. Семестр: 7 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні 

години – 40 (лекцій – 18, семінарські заняття – 22), самостійна робота – 78, 

індивідуально-консультаційна робота – 2 

6. Форма контролю: залік  

7. Викладач: Селезень П.О., к.ю.н., доцент, доцент кафедри міжнародного права та 

порівняльного правознавства 

8. Результати навчання:  
- опанування основних понять та категорій міжнародного податкового права;  
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- формування вміння аналізувати міжнародно- та національно-правові норми, які 

стосуються транскордонного оподаткування; 

- вивчення особливостей застосування міжнародних податкових договорів як джерел 

права в національній правовій системі 

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Історія розвитку міжнародно-правового співробітництва держав у сфері 

оподаткування. 

Тема 2. Поняття, предмет і джерела міжнародного податкового права. 

Тема 3. Міжнародні організації у сфері оподаткування. 

Тема 4. Міжнародний податковий договір як основне джерело міжнародного податкового 

права. 

Тема 5. Проблема подвійного оподаткування та правові засоби її вирішення. 

Тема 6. Міжнародно-правове співробітництво компетентних органів у сфері запобігання 

уникненню та ухиленню від оподаткування. 

Тема 7. Імплементація норм міжнародних податкових договорів в національне законодавство 

України. 

Тема 8. Неналежне застосування міжнародних податкових договорів. 

11. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-

консультаційна робота 

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарах, письмові завдання, виконання 

контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (підсумкова модульна контрольна 

робота) 

13. Мова: українська 

 

 
1. Назва дисципліни: Захист прав людини в ЄСПЛ 

2. Тип дисципліни: за вибором студента 

3. Рік навчання: 4 

4. Семестр: 8 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні 

години – 30 (лекцій – 14, семінарські заняття – 16), самостійна робота – 58, 

індивідуально-консультаційна робота – 2 

6. Форма контролю: екзамен 

7. Викладач: Яцишин Н.Г., к.ю.н., доцент, доцент кафедри міжнародного права та 

порівняльного правознавства 

8. Результати навчання:  
- знання і розуміння найважливіших фактів, концепцій, принципів і теорій розвитку 

європейської системи захисту прав людини;  

- вміння застосовувати ці знання для розв’язання практичних завдань;  

- вміння застосовувати норми в сфері регламентації прав людини;  

- компетентності з письмового й усного представлення наукового та практичного 

матеріалу та аргументування;  

- формування самостійного мислення, навичок порівняльно-правового аналізу 

національного законодавства, міжнародних стандартів у сфері захисту прав людини  

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Права людини в історії світової політико-правової думки. 

Тема 2. Джерела міжнародного захисту прав людини.       

Тема 3 Універсальні міжнародно-правові механізми захисту прав людини. 

Тема 4. Європейська регіональна системи захисту прав людини. 
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Тема 5. Рада Європи – фундамент європейської системи захисту прав людини. Тема 6. 

Механізм Європейської соціальної хартії. 

Тема 7. Забезпечення та захист прав дитини в європейському праві.  

Тема 8. Місце Європейського суду з прав людини в системі судової гілки влади, його роль в 

механізмі захисту конституційних прав і свобод. 

Тема 9. Порядок звернення до Європейського суду з прав людини. 

Тема 10. Процедура прийняття скарги Європейським судом з прав людини та її розгляд. 

Тема 11. Рішення Європейського суду з прав людини та їх виконання в національних 

правопорядках. 

11. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-

консультаційна робота 

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарах, письмові завдання, виконання 

контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (екзамен) 

13. Мова: українська 

 

1. Назва дисципліни: Міжнародне економічне право 

2. Тип дисципліни: за вибором студента 

3. Рік навчання: 4 

4. Семестр: 7 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні 

години – 40 (лекцій – 18, семінарські заняття – 22), самостійна робота – 78, 

індивідуально-консультаційна робота – 2 

6. Форма контролю: залік  

7. Викладач: Селезень П.О., к.ю.н., доцент, доцент кафедри міжнародного права та 

порівняльного правознавства 

8. Результати навчання:  
- вивчення основних положень доктрини міжнародного економічного права;  

- вміння працювати з міжнародно-правовими нормами;  

- вміння творчо та системно мислити, що дозволить застосовувати отримані знання у 

фаховій і щоденній діяльності 

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Історія формування та розвитку МЕП. 

Тема 2. МЕП як галузь міжнародного публічного права. 

Тема 3. Цілі та принципи МЕП. 

Тема 4. Міжнародний економічний порядок та економічна безпека держав 

Тема 5. Міжнародні організації в сфері міждержавних економічних відносин. 

Тема 6. Міжнародно-правові основи регіонального економічного співробітництва. 

Тема 7. Основи економічного співробітництва в рамках ЄС. 

Тема 8. Інституційне та матеріальне право ЄС. 

Тема 9. Право зовнішніх зносин ЄС. 

11. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-

консультаційна робота 

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарах, письмові завдання, виконання 

контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (підсумкова модульна контрольна 

робота) 

13. Мова: українська 

 
1. Назва дисципліни: Європейський захист прав людини 

2. Тип дисципліни: за вибором студента 
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3. Рік навчання: 4 

4. Семестр: 8 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні 

години – 30 (лекцій – 14, семінарські заняття – 16), самостійна робота – 58, 

індивідуально-консультаційна робота – 2 

6. Форма контролю: екзамен 

7. Викладач: Яцишин Н.Г., к.ю.н., доцент, доцент кафедри міжнародного права та 

порівняльного правознавства 

8. Результати навчання:  
- розуміння найважливіших фактів, концепцій, принципів і теорій розвитку європейської 

системи захисту прав людини;  

- вміння застосовувати ці знання для розв’язання практичних завдань;  

- вміння застосовувати норми в сфері регламентації прав людини;  

- формування самостійного мислення, навичок порівняльно-правового аналізу 

національного законодавства, міжнародних стандартів у галузі прав людини;  

- вміння складати заяви до ЄСПЛ 

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Права людини в історії світової політико-правової думки. 

Тема 2. Джерела європейського захисту прав людини. 

Тема 3. Європейська інституційна система захисту прав людини. 

Тема 4. Право на захист персональних даних. 

Тема 5 Загальна характеристика структури ЄСПЛ. 

Тема 6. Порядок подання індивідуальних заяв до ЄСПЛ. 

Тема 7. Основні етапи провадження в ЄСПЛ. 

Тема 8. Правові підстави застосування Конвенції з прав людини та рішень ЄСПЛ при 

здійсненні правосуддя в Україні. 

11. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-

консультаційна робота 

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарах, письмові завдання, виконання 

контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (екзамен) 

13. Мова: українська 

 

Блок навчальних дисциплін спеціалізація «Податковий юрист» 
 

1. Назва дисципліни: Облік і звітність в організаціях та установах державного сектору 

2. Тип дисципліни: за вибором студента 

3. Рік навчання: 3 

4. Семестр: 5 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні 

години – 30 (лекцій – 16, семінарські заняття – 14), самостійна робота – 58, 

індивідуально-консультаційна робота – 2 

6. Форма контролю: залік  

7. Викладач: Андрієнко О.М., старший викладач кафедри бухгалтерського обліку  

8. Результати навчання:  
- формування системи знань з теорії та практики ведення обліку у державному секторі; 

- навички з організації та методики бухгалтерського обліку розпорядників бюджетних 

коштів та державних цільових фондів, його вдосконалення з урахуванням вимог 

національних і міжнародних стандартів 

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  



 73 

Тема 1. Основи побудови бухгалтерського обліку розпорядників бюджетних коштів та 

державних цільових фондів. 

Тема 2. Бухгалтерський облік доходів та витрат.  

Тема 3. Бухгалтерський облік коштів розпорядників бюджетних коштів та державних 

цільових фондів. 

Тема 4. Бухгалтерський облік розрахунків. 

Тема 5. Бухгалтерський облік зобов’язань.  

Тема 6. Бухгалтерський облік  обот из ових активів. 

Тема 7. Бухгалтерський облік фінансових активів. 

Тема 8. Бухгалтерський облік капіталу та фінансового результату. 

Тема 9. Облік на позабалансових рахунках розпорядників бюджетних коштів та державних 

цільових фондів. 

Тема 10. Облікова політика як інструмент організації бухгалтерського обліку розпорядників 

бюджетних коштів та державних цільових фондів. 

Тема 11. Інвентаризація в системі розпорядників бюджетних коштів та державних цільових 

фондів. 

Тема 12. Методика складання та подання звітності про виконання кошторисів. 

11. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-

консультаційна робота 

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарах, письмові завдання, виконання 

контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (підсумкова модульна контрольна 

робота) 

13. Мова: українська 

 

1. Назва дисципліни: Валютне право 

2. Тип дисципліни: за вибором студента 

3. Рік навчання: 4 

4. Семестр: 7 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні 

години – 40 (лекцій – 20, семінарські заняття – 20), самостійна робота – 78, 

індивідуально-консультаційна робота – 2 

6. Форма контролю: залік  

7. Викладач: Гарбінська-Руденко А.В., к.ю.н., доцент, доцент кафедри фінансового 

права; Білько Т.О., старший викладач кафедри фінансового права 

8. Результати навчання:  
- засвоюють основні принципові положень валютного права; 

- ознайомлюються з особливостями правового регулювання відносин, які виникають між 

суб’єктами валютного права;  

- набувають навичок застосування правових норм з урахуванням специфіки основних 

напрямів комерційної діяльності безпосередньо в сфері валютних правовідносин 

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Валютне право як підгалузь права. 

Тема 2. Поняття та особливості валютних правовідносин. 

Тема 3. Правові засади валютного регулювання в Україні. 

Тема 4. Поняття та види валютних операцій в Україні. 

Тема 5. Порядок ліцензування валютних операцій банків. 

Тема 6. Правове регулювання ведення рахунків та здійснення розрахунків в іноземній 

валюті. 

Тема 7. Правовий режим обігу готівкової іноземної валюти. 

Тема 8. Організація валютного контролю в Україні. 
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Тема 9. Відповідальність за правопорушення, пов’язані з обігом валюти та валютних 

цінностей. 

11. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-

консультаційна робота 

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарах, письмові завдання, виконання 

контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (підсумкова модульна контрольна 

робота) 

13. Мова: українська 

 

 

1. Назва дисципліни: Правове регулювання місцевих фінансів 

2. Тип дисципліни: за вибором студента 

3. Рік навчання: 4 

4. Семестр: 8 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні 

години – 30 (лекцій – 16, семінарські заняття – 14), самостійна робота – 58, 

індивідуально-консультаційна робота – 2 

6. Форма контролю: залік  

7. Викладач: Шолкова Т.Б., к.ю.н., доцент, доцент кафедри фінансового права 

8. Результати навчання:  
- знання теоретико-правового визначення місцевих фінансів:  

- знання стану правового закріплення публічних місцевих фінансів в Україні;  

- знання сучасного фінансово-економічного стану адміністративно-територіальних 

одиниць та тенденції його реформування виходячи з умов євроінтеграційних процесів 

та реформ, які проводяться в Україні;  

- знання новел законодавства в зв’язку з проведенням реформ децентралізації влади, 

бюджетної децентралізації та євроінтеграційних процесів;  

- знання практики зарубіжних країн функціонування публічних місцевих фінансів та 

закріплення їх правового статусу;  

- знання сучасного стану, методів та  видів публічного фінансового контролю в сфері 

функціонування публічних місцевих фінансів та шляхи його вдосконалення 

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Поняття та види публічних місцевих фінансів, як елементів фінансової системи 

місцевого самоврядування, їх правовий статус.  

Тема 2. Бюджетна децентралізація України: значення та перспективи проведення. 

Тема 3. Загально-теоретичні та організаційно-правові засади управління місцевими 

фінансами в Україні  

Тема 4. Публічні місцеві фінанси в зарубіжних країнах: види та правовий статус. 

Тема 5. Публічні централізовані грошові фонди, як елемент фінансової системи місцевого 

самоврядування, їх правовий статус. 

Тема 6. Публічні децентралізовані фонди грошових коштів: теоретико-правове визначення. 

Тема 7. Місцеві запозичення, як особливий вид публічних місцевих фінансів. 

Тема 8. Місцеві податки і збори: значення та правове регулювання. 

Тема 9. Публічний фінансовий контроль в сфері функціонування публічних місцевих 

фінансів. 

Тема 10. Види юридичної відповідальності в сфері функціонування публічних місцевих 

фінансів. 

11. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-

консультаційна робота 

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 
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контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарах, письмові завдання, виконання 

контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (підсумкова модульна контрольна 

робота) 

13. Мова: українська 

 

1. Назва дисципліни: Правовідновлювальні заходи у податково-правовому регулюванні 

2. Тип дисципліни: за вибором студента 

3. Рік навчання: 4 

4. Семестр: 8 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні 

години – 40 (лекцій – 20, семінарські заняття – 20), самостійна робота – 78, 

індивідуально-консультаційна робота – 2 

6. Форма контролю: екзамен 

7. Викладач: Ковтун В.М., к.ю.н., доцент кафедри фінансового права 

8. Результати навчання:  
- засвоєння основних принципових положень податкового права; 

- ознайомлення з особливостями правового регулювання відносин, які виникають між 

суб’єктами податкового права; 

- набуття навичок застосування правових норм з урахуванням специфіки податкових 

правовідносин 

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Генезис, поняття і зміст правовідновлення. 

Тема 2. Правовідновлювальні заходи у податковому праві. 

Тема 3. Співвідношення податкового правовідновлення із суміжними податково-правовими 

категоріями. 

Тема 4. Пеня як засіб впливу на платника податків. 

Тема 5. Штраф у податковому законодавстві. 

Тема 6. Процедура погашення податкового боргу.  

Тема 7. Визнання протиправними рішень, актів та дій контролюючих органів. 

Тема 8. Обтяження контролюючого органу обов’язком на вчинення дій на користь платника 

податків. 

11. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-

консультаційна робота 

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарах, письмові завдання, виконання 

контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (екзамен) 

13. Мова: українська 

 

1. Назва дисципліни: Адміністрування податків та платежів 

2. Тип дисципліни: за вибором студента 

3. Рік навчання: 3 

4. Семестр: 6 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні 

години – 30 (лекцій – 16, семінарські заняття – 14), самостійна робота – 58, 

індивідуально-консультаційна робота – 2 

6. Форма контролю: залік  

7. Викладач: Бугай Т.В., к.е.н., доцент, доцент кафедри податкової політики 

8. Результати навчання:  
- знати теоретичні основи, науково-поняттєвий та категорійний апарат адміністрування 

податків; 

- розуміти сучасні технології адміністрування податків та особливості їх використання в 
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Україні; 

- перевіряти правильність заповнення декларацій, розрахунків та інших податкових 

звітів платників податків, вести оперативний облік податкових платежів та податкових 

надходжень, оформляти належним чином результати контрольно-перевірочної роботи, 

здійснювати їх реалізацію;  

- застосовувати штрафні (фінансові) санкції до порушників податкового законодавства 

та адміністративні заходи щодо примусового стягнення податкової заборгованості; 

- обчислювати суми податків і зборів, що підлягають сплаті до бюджету, аналізувати 

податкові надходження до бюджетів різних рівнів; 

- складати план податкових надходжень; 

- оцінювати ефективність адміністрування податків і платежів. 

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Система адміністрування податків, зборів, платежів в України. 

Тема 2. Порядок обліку платників податків у контролюючих органах 

Тема 3. Організація  оперативного обліку податків, зборів, платежів в органах ДФС України.  

Тема 4. Прогнозно-аналітична робота органів державної фіскальної служби.  

Тема 5.Масово-роз’яснювальна та консультативна робота в  органах ДФС України.  

Тема 6. Податковий контроль в системі адміністрування податків, зборів та платежів.  

Тема 7. Приймання та обробка податкової звітності у контролюючих органах. 

Тема 8. Визначення суми податкових та/або грошових зобов’язань платника податків 

контролюючими органами. 

Тема 9. Адміністрування  податкового боргу. 

Тема 10. Організація роботи контролюючих органів щодо притягнення до відповідальності 

платників податків за порушення податкового законодавства. 

11. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-

консультаційна робота 

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарах, письмові завдання, виконання 

контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (підсумкова модульна контрольна 

робота) 

13. Мова: українська 

 

 

Блок навчальних дисциплін спеціалізація  

«Правове забезпечення приватно-комерційної діяльності» 

 

1. Назва дисципліни: Медичне право 

2. Тип дисципліни: за вибором студента 

3. Рік навчання: 3 

4. Семестр: 5 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні 

години – 30 (лекцій – 16, семінарські заняття – 14), самостійна робота – 58, 

індивідуально-консультаційна робота – 2 

6. Форма контролю: залік  

7. Викладач: Самілик Л.О., к.ю.н., доцент кафедри цивільного права та процесу  

8. Результати навчання:  
- ознайомити студентів і навчити самостійно працювати із законодавством України та 

міжнародними стандартами у сфері охорони здоров’я;  

- готувати необхідні процесуальні документи для захисту прав людини у сфері охорони 

здоров’я;  

- застосовувати юридичну практику для правозахисної і правозастосовної діяльності, в 
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т.ч. правові позиції Верховного Суду України, Європейського суду з прав людини;  

- ефективно використовувати арсенал експертиз для провадження медичних справ;  

- належно забезпечувати документообіг у закладі охорони здоров’я;  

- використовувати юрисдикційні й неюрисдикційні форми захисту прав людини у сфері 

охорони здоров’я;  

- правильно кваліфікувати наслідки професійної діяльності медичних і фармацевтичних 

працівників та давати їм належну юридичну оцінку 

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Медичне право і його місце в системі права і законодавства України. 

Тема 2. Основи господарської діяльності та страхування у сфері охорони здоров’я в Україні. 

Правова природа медичної допомоги та медичної послуги. 

Тема 3. Система прав людини у сфері охорони здоров’я. Особисті немайнові права людини у 

сфері охорони здоров’я. 

Тема 4. Правовий статус суб’єктів медичних правовідносин. 

Тема 5. Правове забезпечення репродуктивного здоров’я і репродуктивних технологій в 

Україні. Донорство за законодавством України. 

Тема 6. Правове регулювання сімейної медицини в Україні. 

Тема 7. Юридична відповідальність у сфері охорони здоров’я. 

11. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-

консультаційна робота 

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарах, письмові завдання, виконання 

контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (підсумкова модульна контрольна 

робота) 

13. Мова: українська 

 

 

1. Назва дисципліни: Нотаріат України 

2. Тип дисципліни: за вибором студента 

3. Рік навчання: 3 

4. Семестр: 6 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні 

години – 40 (лекцій – 20, семінарські заняття – 20), самостійна робота – 78, 

індивідуально-консультаційна робота – 2 

6. Форма контролю: залік  

7. Викладач: Мілевська А.О., к.ю.н., доцент  кафедри цивільного права та процесу 

8. Результати навчання:  
- вміння аналізувати норми нотаріального законодавства;  

- грамотно складати процесуальні документи;  

- правильно застосовувати норми права при посвідченні правочинів;  

- аналізувати домінуючі доктрини нотаріату України;  

- користуватися матеріальними та процесуальними нормами, що регулюють нотаріальне 

провадження 

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Нотаріат в системі юстиції. 

Тема 2. Нотаріальні правовідносини. 

Тема 3. Нотаріальні провадження та нотаріальний процес. 

Тема 4. Нотаріальне провадження з посвідчення безспірних прав, посвідчення та засвідчення 

безспірних фактів. 

Тема 5. Охоронні нотаріальні провадження. 
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Тема 6. Нотаріальні провадження, спрямовані на надання документам виконавчої сили. 

Застосування законодавства іноземних держав. 

11. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-

консультаційна робота 

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарах, письмові завдання, виконання 

контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (підсумкова модульна контрольна 

робота) 

13. Мова: українська 

 

1. Назва дисципліни: Основи юридичної клінічної практики 

2. Тип дисципліни: за вибором студента 

3. Рік навчання: 4 

4. Семестр: 7 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні 

години – 40 (лекцій – 20, семінарські заняття – 20), самостійна робота – 78, 

індивідуально-консультаційна робота – 2 

6. Форма контролю: залік  

7. Викладач: Савелова Ю.М., старший викладач кафедри цивільного права та процесу 

8. Результати навчання:  
- знання і розуміння найважливіших концепцій роботи з клієнтом, методів ефективного 

інтерв’ювання та опрацювання письмового звернення; алгоритму роботи над справою, 

специфіки надання усних консультацій та опрацювання письмових звернень;  

- знання основ діловодства в сфері юридичної практики; 

- навички складання процесуальних та інших документів;  

- аналітичне мислення та знаходження інформації;  

- планувати свою діяльність;  

- організовувати робочий час;  

- контролювати виконання рішень;  

- встановлювати професійні контакти 

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Юридичні клініки: історія виникнення, становлення та розвитку. 

Тема 2. Правове регулювання діяльності юридичних клінік. 

Тема 3. Організаційна й управлінська модель юридичної клініки. 

Тема 4. Діловодство та документування в роботі юридичної клініки. 

Тема 5. Юридичне консультування та методика вирішення галузевих правових питань. 

Тема 6. Юридична техніка та складання процесуальних документів. 

Тема 7. Представництво інтересів клієнта  у різних інституціях. 

Тема 8. Правоосвітня робота як напрям діяльності юридичної клініки. 

Тема 9. Психологічні аспекти правозахисної діяльності юридичної клініки. 

Тема 10. Дискусійний клуб як напрям роботи юридичної клініки. Мистецтво публічних 

дебатів. 

11. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-

консультаційна робота 

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарах, письмові завдання, виконання 

контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (підсумкова модульна контрольна 

робота) 

13. Мова: українська 

 

1. Назва дисципліни: Торгове право 
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2. Тип дисципліни: за вибором студента 

3. Рік навчання: 4 

4. Семестр: 7 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні 

години – 30 (лекцій – 16, семінарські заняття – 14), самостійна робота – 58, 

індивідуально-консультаційна робота – 2 

6. Форма контролю: залік  

7. Викладач: Мацелик Т.О., д.ю.н., доцент, професор кафедри господарського права та 

процесу  

8. Результати навчання:  
- знання основних положень про торгове право, його предмет, метод і систему; 

- особливості укладання торгових договорів; 

- відмінності правового регулювання роздрібного продажу продовольчих та непродовольчих 

товарів; 

- форми та види організації ринків; 

- навички самостійної роботи з нормативно-правовими актами що регламентують 

торгівельну діяльність, навички вирішення правових ситуацій з питань торгівлі;  

- вміння аналізу правових норм, необхідних для прийняття рішень і оформлення відповідних 

юридичних документів. 

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Загальні положення торгівельного права. 

Тема 2. Загальна характеристика правового статусу суб’єктів торгівельного права. 

Тема 3. Правове регулювання оптової торгівлі. 

Тема 4. Правове регулювання проведення окремих видів оптової торгівлі на біржах, 

ярмарках, аукціонах. 

Тема 5. Правове регулювання роздрібної торгівлі. 

Тема 6. Правове регулювання діяльності у сфері громадського харчування. 

Тема 7. Правовий режим торгівлі підакцизними товарами. 

Тема 8. Правове регулювання матеріально-технічного постачання, збуту, енергопостачання, 

заготівля. 

Тема 9. Порядок укладання договорів у сфері торгівельної діяльності. 

Тема 10. Відповідальність суб’єктів господарювання у сфері торгівельної діяльності. 

Тема 11. Міжнародне торговельне право як регулятор господарських відносин в Україні. 

11. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-

консультаційна робота 

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарах, письмові завдання, виконання 

контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (підсумкова модульна контрольна 

робота) 

13. Мова: українська 

 

 

1. Назва дисципліни: Корпоративне право 

2. Тип дисципліни: за вибором студента 

3. Рік навчання: 4 

4. Семестр: 8 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні 

години – 40 (лекцій – 22, семінарські заняття – 18), самостійна робота – 78, 

індивідуально-консультаційна робота – 2 

6. Форма контролю: екзамен 

7. Викладач: Позняков С.П., д.ю.н., доцент, доцент кафедри господарського права та 



 80 

процесу  

8. Результати навчання:  
- знання і розуміння найважливіших концепцій, теорій, засад корпоративного права;  

- навички самостійної роботи з нормативно-правовими актами, що регламентують 

діяльність суб’єктів корпоративних відносин;  

- навички вирішення правових ситуацій з корпоративних питань;  

- вміння аналізу правових норм, необхідних для прийняття рішень і оформлення 

відповідних юридичних документів, відображення результатів професійної діяльності в 

юридичній документації 

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  

Тема 1.Загальні положення корпоративного права. 

Тема 2. Корпоративні права та обов’язки учасників корпорації. 

Тема 3. Корпоративне управління і контроль. 

Тема 4. Відповідальність в господарських товариствах. 

Тема 5. Корпоративні права держави. 

Тема 6. Захист корпоративних прав. 

Тема 7. Корпоративне право зарубіжних країн та Європейського Союзу. 

11. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-

консультаційна робота 

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарах, письмові завдання, виконання 

контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (екзамен) 

13. Мова: українська 

 

 

1. Назва дисципліни: Правове регулювання публічних закупівель 

2. Тип дисципліни: за вибором студента 

3. Рік навчання: 4 

4. Семестр: 8 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні 

години – 30 (лекцій – 16, семінарські заняття – 14), самостійна робота – 58, 

індивідуально-консультаційна робота – 2 

6. Форма контролю: залік  

7. Викладач: Починок К.Б., к.ю.н., доцент кафедри господарського права та процесу  

8. Результати навчання:  
- знання основних положень про публічні закупівлі;  

- знання як правильно спланувати закупівельну діяльність та визначити предмети 

закупівлі відповідно до вимог бюджетного законодавства та законодавства сфери 

публічних закупівель;  

- вміти складати річний план публічних закупівель, вносити зміни до нього;  

- знати алгоритми проведення процедур закупівель за їх видами;  

- знати основні вимоги до документації конкурсних торгів та порядок її складання;  

- знати яким кваліфікаційним критеріям повинні відповідати учасники конкурсних торгів 

та які підтверджуючі документи необхідно їм надати;  

- навички самостійної роботи з нормативно-правовими актами що регламентують 

публічні закупівлі, навички вирішення правових ситуацій з питань закупівель;  

- вміння аналізу правових норм, необхідних для прийняття рішень і оформлення 

відповідних юридичних документів. 

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Загальні положення про публічні закупівлі. 
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Тема 2. Державне регулювання та контроль у сфері публічних закупівель. 

Тема 3. Порядок здійснення допорогових закупівель.  

Тема 4. Правове регулювання закупівлі за рамковими угодами. 

Тема 5. Організація та проведення відкритих торгів. 

Тема 6. Конкурентний діалог та переговорна процедура у сфері закупівлі. 

Тема 7. Порядок укладання договорів про закупівлю. 

Тема 8. Оскарження процедур закупівлі. Відповідальність у сфері публічних закупівель. 

11. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-

консультаційна робота 

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарах, письмові завдання, виконання 

контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (підсумкова модульна контрольна 

робота) 

13. Мова: українська 

 

Блок навчальних дисциплін спеціалізація  

«Кримінально-правова та кримінально-процесуальна діяльність» 
 

 

1. Назва дисципліни: Кримінально-виконавче право 

2. Тип дисципліни: за вибором студента 

3. Рік навчання: 4 

4. Семестр: 7 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні 

години – 30 (лекцій – 16, семінарські заняття – 14), самостійна робота – 58, 

індивідуально-консультаційна робота – 2 

6. Форма контролю: залік  

7. Викладач: Богатирьов І.Г., д.ю.н., професор, професор кафедри кримінального права 

та кримінології 

8. Результати навчання:  
- знання відповідно до зазначених завдань і програми курсу;  

- формування навичок мислення, оцінки ситуацій, що виникають у процесі виконання і 

відбування покарання; 

-  напрацювання вмінь складати аналіз оперативної обстановки в установі виконання 

покарань, проводити заходи забезпечення охорони та нагляду за засудженими; 

- здійснювати планування роботи щодо здійснення карально-виховного впливу на 

засуджених 

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Поняття кримінально-виконавчого права. Правовий статус засуджених. Міжнародно-

правові стандарти поводження із засудженими. 

Тема 2. Органи та установи виконання покарань. Контроль за діяльністю органів та установ 

виконання покарань. 

Тема 3. Виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням волі.  Виконання покарань, що 

пов’язані з проходженням військової служби. 

Тема 4. Система виконання покарань у виді позбавлення волі. Режим виконання покарань та 

засоби його забезпечення. 

Тема 5. Умови відбування покарання та засоби їх забезпечення. Праця засуджених до 

позбавлення волі. 

Тема 6. Виховний вплив на засуджених в період відбування покарання. Особливості 

відбування покарання окремими категоріями засуджених. 

11. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-
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консультаційна робота 

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарах, письмові завдання, виконання 

контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (підсумкова модульна контрольна 

робота) 

13. Мова: українська 

 

1. Назва дисципліни: Криміналістика  

2. Тип дисципліни: за вибором студента 

3. Рік навчання: 3 

4. Семестр: 6 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні 

години – 40 (лекцій – 20, семінарські заняття – 20), самостійна робота – 78, 

індивідуально-консультаційна робота – 2 

6. Форма контролю: залік  

7. Викладач: Лисенко В.В., д.ю.н., професор, професор кафедри кримінального процесу 

та криміналістики 

8. Результати навчання:  
- вміння застосовувати усвідомлення соціального навантаження на криміналістичну 

науку при правоохоронній, правозастосовній, правотворчій діяльностях;  

- знання елементів механізму злочину та теорій про ідентифікацію, особу злочинця та 

жертви злочину;  

- вміння застосовувати криміналістичні знання для розв’язання практичних завдань;  

- будувати та перевіряти криміналістичні версії; вміння самостійно скласти 

криміналістичну характеристику злочину 

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Історія розвитку криміналістики як науки та навчальної дисципліни. 

Тема 2. Основні положення криміналістичної техніки: трасологія, судова балістика і вибухова 

техніка, судова одорологія, криміналістична ідентифікація і діагностика, габітоскопія. 

Тема 3. Криміналістичне дослідження документів. 

Тема 4. Кримінальна реєстрація. 

Тема 5. Загальні положення криміналістичної тактики. 

Тема 6. Криміналістична версія і планування розслідування. Слідча ситуація і тактичне 

рішення. 

Тема 7. Слідчий огляд. 

Тема 8. Обшук. 

Тема 9. Тактика проведення допиту.   

Тема 10. Пред’явлення для впізнання. 

Тема 11. Слідчий експеримент. 

Тема 12. Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів. 

Тема 13. Використання оперативно-розшукових та інших даних при розслідуванні злочинів. 

Тема 14. Використання допомоги населення і засобів масової інформації при розслідуванні 

злочинів. 

Тема 15. Загальні положення криміналістичної методики. 

Тема 16. Криміналістична характеристика фінансових злочинів. 

Тема 17. Розслідування податкових злочинів. 

Тема 18. Розслідування службових злочинів.  

Тема 19. Особливості розслідування організованої злочинної діяльності у фінансовій сфері. 

Тема 20. Розслідування злочинів проти власності. 

Тема 21. Розслідування злочинів проти життя і здоров’я громадян. 

Тема 22. Розслідування злочинів проти громадського порядку та моральності.  
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Тема 23. Позавидові методики. 

11. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-

консультаційна робота 

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарах, письмові завдання, виконання 

контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (підсумкова модульна контрольна 

робота) 

13. Мова: українська 

 

 

1. Назва дисципліни: Судоустрій в Україні 

2. Тип дисципліни: за вибором студента 

3. Рік навчання: 4 

4. Семестр: 8 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні 

години – 30 (лекцій – 16, семінарські заняття – 14), самостійна робота – 58, 

індивідуально-консультаційна робота – 2 

6. Форма контролю: залік  

7. Викладач: Мілевський О.П., к.ю.н., доцент, доцент кафедри кримінального процесу та 

криміналістики  

8. Результати навчання:  
- знання та розуміння основних історичних закономірностей виникнення, розвитку та 

законодавчого закріплення основних інститутів судочинства та правосуддя в Україні, 

правових форм організації судової влади в Україні;  

- знання системи, принципів організації та діяльності, структури, функцій суду; вміння 

використовувати результати аналітичного порівняння дослідження основних положень 

у сфері судочинства з обов’язковим формулюванням власних пропозицій по 

вдосконаленню чинних в Україні нормативно-правових актів;  

- використання навичок правильного застосування в практичній діяльності норм 

вітчизняного законодавства в сфері діяльності суду та складання процесуальних 

документів з судочинства по справах з різних галузей права 

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Предмет, система та основні поняття курсу. Принципи правосуддя. 

Тема 2. Статус суддів, народних засідателів та присяжних. 

Тема 3. Місцеві суди. 

Тема 4. Апеляційні суди. 

Тема 5. Господарські суди. 

Тема 6. Вищі спеціалізовані суди. Верховний Суд України. 

Тема 7. Конституційний Суд України. 

Тема 8. Державна судова адміністрація. 

Тема 9. Забезпечення функціонування судових органів. 

Тема 10. Міжнародні комерційні арбітражі та міжнародні судові органи. 

Тема 11. Судові органи зарубіжних країн. 

11. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-

консультаційна робота 

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарах, письмові завдання, виконання 

контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (підсумкова модульна контрольна 

робота) 

13. Мова: українська 
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1. Назва дисципліни: Кримінологія 

2. Тип дисципліни: за вибором студента 

3. Рік навчання: 3 

4. Семестр: 5 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні 

години – 40 (лекцій – 20, семінарські заняття – 20), самостійна робота – 78, 

індивідуально-консультаційна робота – 2 

6. Форма контролю: залік  

7. Викладач: Богатирьов І.Г., д.ю.н., професор, професор кафедри кримінального права 

та кримінології  

8. Результати навчання:  
- оволодіння студентами: знань щодо методів збору та обробки кримінологічної 

інформації;  

- знань щодо сучасних програм протидії злочинності, організації профілактичної роботи 

серед різних груп населення;  

- вміння застосовувати положення кримінології при вивченні особи злочинця та умов її 

несприятливого формування;  

- вміння використовувати різні способи обробки та аналізу інформації під час вирішення 

практичних задач;  

- навички з аналізу стану злочинності, її кількісних та якісних показників,  оцінювання 

ролі економічних, соціально-психологічних, організаційно-управлінських та правових 

факторів у структурі детермінант злочинності 

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Поняття, предмет і методи кримінології. 

Тема 2. Поняття, ознаки злочинності та її основні показники. Латентна злочинність. 

Тема 3. Причини та умови злочинності. 

Тема 4. Особи злочинця та вчення про жертву злочину. 

Тема 5. Механізм індивідуальної злочинної поведінки Конкретна життєва ситуація і її роль у 

вчиненні конкретного злочину. 

Тема 6. Запобігання злочинності. Методика кримінологічних досліджень. 

Тема 7. Кримінологічна характеристика та запобігання організованої та корупційної 

злочинності. 

Тема 8. Кримінологічна характеристика та запобігання рецидивної злочинності. 

Тема 9. Кримінологічна характеристика та запобігання і професійної злочинності. 

Тема 10. Кримінологічна характеристика та запобігання корисливої злочинності. 

Тема 11. Кримінологічна характеристика та запобігання насильницької злочинності. 

Тема 12. Кримінологічна характеристика економічної злочинності та її запобігання. 

Тема 13. Кримінологічна характеристика і запобігання злочинності неповнолітніх. 

Тема 14. Нові напрямки досліджень в кримінології (кіберзлочинність, терологія, сімейна 

кримінологія, клінічна кримінологія). 

Тема 15. Кримінологічна характеристика і запобігання наркозлочинності. 

Тема 16. Кримінологічна характеристика і запобігання жіночої злочинності. 

11. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-

консультаційна робота 

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарах, письмові завдання, виконання 

контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (підсумкова модульна контрольна 

робота) 

13. Мова: українська 
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1. Назва дисципліни: Адвокатура в Україні 
2. Тип дисципліни: за вибором студента 

3. Рік навчання: 3 

4. Семестр: 5 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні 

години – 30 (лекцій – 16, семінарські заняття – 14), самостійна робота – 58, 

індивідуально-консультаційна робота – 2 

6. Форма контролю: залік  

7. Викладач: Грицюк І.В., к.ю.н., доцент, доцент кафедри кримінального процесу та 

криміналістики 

8. Результати навчання:  
- знання щодо основних положень діяльності адвокатури в Україні та усвідомлення 

соціально-правової ролі адвоката у суспільстві;  

- розуміння основних історичних закономірностей виникнення, розвитку та 

законодавчого закріплення основних інститутів адвокатури України й зарубіжних 

країн;  

- знання правових норм, що визначають засади, форми, види, особливості діяльності 

адвоката;  

- розуміння та знання особливостей процесуальної діяльності адвоката на різних стадіях 

цивільного процесу, кримінального провадження;  

- вміння кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах 

юридичної діяльності та реалізувати норми матеріального й процесуального права в 

професійній діяльності;  

- вміння обирати тактику захисту по справі та складати захисну промову;  

- навички використання психологічних прийомів допиту в судовому засіданні;  

- складання процесуальних документів;  

- використання результатів аналітичного порівняння досліджень основних положень у 

сфері адвокатської діяльності вітчизняних законодавців з обов’язковим 

формулюванням власних пропозицій по вдосконаленню чинних в Україні нормативно-

правових актів 

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Історія виникнення та розвитку адвокатури. 

Тема 2. Загальні питання організації роботи адвокатури в Україні. 

Тема 3. Етичні засади адвокатської діяльності. 

Тема 4. Організація роботи над справою. 

Тема 5. Особливості участі адвоката в конституційному судочинстві. 

Тема 6. Організація роботи адвоката у кримінальному процесі. 

Тема 7. Особливості організації адвокатської діяльності в цивільному процесі. 

Тема 8. Участь адвоката у господарському судочинстві. 

Тема 9. Участь адвоката у Європейському Суді з прав людини. 

Тема 10. Особливості організації адвокатури в сучасних правових системах. 

11. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-

консультаційна робота 

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (опитування, виступи на семінарах, письмові завдання, виконання 

контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (підсумкова модульна контрольна 

робота) 

13. Мова: українська 

 

 

2. Індивідуальні розділи програми навчання за другим (магістерським) рівнем вищої 
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освіти 

 

2.1. Обов’язкові дисципліни 

 

1. Назва дисципліни: Методологія правових досліджень та методика викладання права 

(модуль 1 «Методологія правових досліджень», модуль 2 «Методика викладання права») 

2. Тип дисципліни: обов’язкова  

3. Рік навчання: 1 

4. Семестр: 1 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС – 5), аудиторні години 

– 50 (лекцій – 24, семінарські заняття – 26), самостійна робота – 97 

6. Форма контролю: екзамен 

7. Викладач: Захарчук А.С., д.ю.н., професор, професор кафедри теорії, історії держави і 

права та конституційного права; Кудін С.В., к.ю.н., доцент, доцент кафедри теорії, історії 

держави і права та конституційного права 

8. Результати навчання: 

- знати систему, структуру і загальні положення законодавства про науку та науково-

технічну діяльність; 

- вміти описувати основні методологічні підходи, що використовуються в юридичній 

науці; навички самостійної роботи з методики викладання, використовувати їх у 

подальшому як в цілях самовдосконалення, так і при організації самостійної роботи 

студентів; 

- розуміти методи викладання, що є доцільними при роботі з різними категоріями 

(бакалавр – магістр), а також при різних формах навчання (очна, заочна, дистанційна); 

- вміти оцінювати різні гіпотези, перевіряти їх і відкидати; 

- передбачати напрями наукових досліджень та формувати етапи НДР; 

- застосовувати основні види навчальних занять та їх методичні особливості та найбільш 

ефективні інноваційні методи і прийоми викладання фахових та інших гуманітарних 

дисциплін для правників; 

- вміти співставляти результати наукових досліджень та пояснювати комплекс 

оптимальних методів для реалізації мети дослідження 

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Наука як система уявлень про дійсність. 

Тема 2. Юриспруденція як наука. 

Тема 3. Методологія правових досліджень. 

Тема 4. Логіка правового дослідження. 

Тема 5. Науково-теоретичні засади вивчення термінології права. 

Тема 6. Методика роботи над документальним матеріалом з правознавства. 

Тема 7. Методика вивчення наукової літератури з правознавства. 

Тема 8. Організація і методика написання тексту наукової роботи з правознавства. 

Тема 9. Методика викладання юридичних дисциплін як наука і навчальний курс. 

Тема 10. Лекція як форма викладання юридичних дисциплін. 

Тема 11. Семінарські заняття з юридичних дисциплін. 

Тема 12. Самостійної робота студентів з юридичних дисциплін. 

Тема 13. Контроль і оцінка знань студентів з юридичних дисциплін. 

Тема 14 Методика практичного навчання студентів юридичних вузів і факультетів. 

11. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота 

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (50 балів за перший модуль + 50 балів за другий модуль, результат 

поділити на 2); (виступи на практичних заняттях, опитування, виконання контрольних робіт); 

підсумковий контроль – 50 балів (екзамен) 
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13. Мова: українська 

 

1. Назва дисципліни: Право інтелектуальної власності 

2. Тип дисципліни: обов’язкова  

3. Рік навчання: 1 

4. Семестр: 1 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години 

– 30 (лекції -14 год., практичні заняття – 16), самостійна робота – 58 

6. Форма контролю: залік 

7. Викладач: Дідук А.Г., к.ю.н., доцент кафедри цивільного права та процесу 

8. Результати навчання: 

- студенти усвідомлюють роль інтелектуальної власності та її місце в соціально-

економічному розвитку суспільства; 

- розуміють значення інститутів авторського право і суміжних прав, патентного права, 

засобів індивідуалізації учасників економічного обороту і нетрадиційних об’єктів  у 

формуванні та захисті прав інтелектуальної власності; 

- засвоїли основні положення законів України і міжнародних нормативно-правових актів 

у області правової охорони результатів інтелектуальної, творчої діяльності; 

- мають  навички оформлення заявок на одержання охоронних документів щодо об’єктів 

інтелектуальної власності. 

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Загальні положення про право інтелектуальної власності. 

Тема 2. Правова охорона об’єктів авторського права та суміжних прав. 

Тема 3. Правова охорона об’єктів права промислової власності. 

Тема  4. Правова охорона засобів індивідуалізації учасників цивільного обігу, їх товарів і 

послуг. 

Тема 5. Правова охорона інформації, що базується на фактичній монополії. 

Тема 6. Правова охорона інших об’єктів права інтелектуальної власності. 

Тема 7. Договори у сфері права інтелектуальної власності. 

Тема 8. Процесуальні гарантії захисту прав інтелектуальної власності. 

11. Види завдань, робіт: лекції, семінари, самостійна робота 

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на семінарських заняттях, опитування, виконання 

індивідуальних завдань, контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (залік) 

13. Мова: українська 

 

1. Назва дисципліни: Актуальні питання судової експертизи  

2. Тип дисципліни: обов’язкова 

3. Рік навчання: 1 

4. Семестр: 1 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години 

– 30 (лекцій – 16, семінарські заняття – 14), самостійна робота – 58, індивідуально-

консультаційна робота – 2. 

6. Форма контролю: залік 

7. Викладач: Сіренко О.В., к.ю.н., доцент, професор кафедри кримінального процесу та 

криміналістики 

8. Результати навчання: 

- знання  основних положень нормативно-правових актів, які врегульовують порядок 

проведення судової експертизи та вміння їх аналізувати і застосовувати у своїй 

діяльності;  

- знання методики проведення судових експертиз та видів судових експертиз; 
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- вміння впорядковувати та оцінювати зразки відібранні для проведення судової 

експертизи;  

- вміння організовувати проведення судової експертизи;  

- отримання навичок з складання висновку експерта та спеціаліста;  

- пропонувати шляхи вдосконалення методик проведення судових експертиз;  

- знання міжнародного досвіду щодо залучення спеціаліста та експерта під час 

кримінального провадження;  

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Види судових експертиз та проблеми їх призначення. 

Тема 2. Проблеми відбору зразків для порівняльного дослідження та актуальні питання 

визначення судових експертиз. 

Тема 3. Актуальні питання нормативного регулювання процесу проведення експертиз. 

Тема 4. Актуальні питання залучення висновків спеціаліста та експерта під час досудового 

провадження та судового розгляду матеріалів кримінального провадження. 

Тема 5. Міжнародний досвід та шляхи удосконалення залучення спеціаліста та експерта під 

час кримінального провадження. 

11. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота 

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на семінарських заняттях, опитування, виконання контрольних 

робіт); підсумковий модульний контроль – 50 балів  

13. Мова: українська 

 

1. Назва дисципліни: Організація правової та претензійно-позовної роботи 

2. Тип дисципліни: обов’язкова 

3. Рік навчання: 1 

4. Семестр: 1 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні години 

– 30 (лекцій – 16, семінарські заняття – 14), індивідуально-консультаційна робота – 2, 

самостійна робота – 58 

6. Форма контролю: екзамен 

7. Викладач: Позняков С.П., д.ю.н., доцент, доцент кафедри, Мілімко Л.В., к.ю.н., доцент, 

доцент кафедри. 

8. Результати навчання: 

- знати сутність правової та претензійно-позовної роботи державних органів та суб’єктів 

господарювання; 

- види та форми правової та претензійно-позовної роботи; 

- напрямками правової та претензійно-позовної роботи та їх вдосконалення; 

- аналізувати законодавчі та підзаконні нормативно-правові акти;  

- складати та оформляти договори, претензії, позови, заяви та ін. правові документи 

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Правова робота державних органів і суб’єктів господарювання (загальні положення). 

Тема 2. Органи юстиції в Україні, їх роль в організації правової роботи. 

Тема 3. Державна реєстрація нормативно-правових актів. 

Тема 4. Організація правової роботи юридичної служби державного органу і суб’єкта 

господарювання. 

Тема 5. Організація архівної роботи державному органі (на підприємстві, установі 

організації). 

Тема 6. Діяльність суб’єктів господарювання при підготовці, укладанні, виконанні та 

розірванні договорів. 

Тема 7. Організація претензійної роботи. Інститут претензії. 
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Тема 8. Загальний порядок пред’явлення та розгляду претензій. 

Тема 9. Спеціальний порядок пред’явлення та розгляду претензій. 

Тема 10. Досудовий порядок врегулювання спорів між фіскальними органами та платниками 

податків.  

Тема 11. Організаційні аспекти супроводу представниками підприємств, установ, організацій 

справ у судах. 

Тема 12. Особливості супроводу фахівцями юридичної служби окремих категорій справ в 

судах. 

Тема 13. Юридичний супровід справ за участю фіскальних органів. 

Тема 14. Облік, аналіз та узагальнення претензійно-позовної роботи та її перевірка 

уповноваженими державними органами. 

11. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, індивідуально-консультаційна робота, 

самостійна робота 

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на семінарських заняттях, опитування, виконання контрольних 

робіт та індивідуальних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (екзамен) 

13. Мова: українська 

 

1. Назва дисципліни: Правове забезпечення публічного адміністрування  

2. Тип дисципліни: обов’язкова 

3. Рік навчання: 1 

4. Семестр: 1 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні години 

– 40 (лекції – 20 год., практичні заняття – 20), самостійна робота – 78. 

6. Форма контролю: екзамен. 

7. Викладач Параниця С. П., к.ю.н., доцент, доцент кафедри адміністративного права і 

процесу та митної безпеки 

8. Результати навчання: 

- узагальнює теоретичні засади у сфері публічного адміністрування; 

- розуміє основні тенденції та напрями їх еволюції; 

- визначає суть, законів, принципів і механізмів публічного адміністрування в розвитку 

суспільства; 

- має навички розробки та впровадження заходів забезпечення результативної та 

ефективної діяльності суб’єкта публічного адміністрування; 

- опанував основами методології, технологіями та процедурами публічного 

адміністрування об’єктів публічної сфери; 

- оволодів методами формування, моніторингу та контролю управлінських рішень на 

національному, регіональному та місцевому рівнях, а також на рівні суб’єктів 

публічної сфери, з позицій загально цивілізаційних цінностей, світового досвіду та 

осмислення наукових здобутків 

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Предмет та зміст публічного адміністрування. 

Тема 2. Суб’єкти публічного адміністрування. 

Тема 3. Інститут громадянського суспільства в системі публічного адміністрування. 

Тема 4. Правові форми публічного адміністрування. 

Тема 5. Електронне урядування як інструмент публічного адміністрування. 

Тема 6. Гарантії законності публічного адміністрування. 

Тема 7. Адміністративна відповідальність у діяльності публічної адміністрації. 

11. Види завдань, робіт: лекції, семінари, самостійна робота 

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на семінарських заняттях, опитування, виконання 
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індивідуальних завдань, контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (екзамен) 

13. Мова: українська 

 

1.Назва дисципліни: Податкове право зарубіжних країн 

2. Тип дисципліни: обов’язкова  

3. Рік навчання: 1 

4. Семестр: 1 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні години 

– 40 (лекції – 20 год., практичні заняття – 20), самостійна робота – 78 

6. Форма контролю: екзамен 

7. Викладач Гарбінська-Руденко А. В., к.ю.н., доцент кафедри фінансового права 

8. Результати навчання: 

- студенти проводять загальний порівняльний аналіз чинного національного податкового 

законодавства із законодавством зарубіжних країн; 

- формують власні рекомендації по вдосконаленню податкового законодавства України 

на основі зарубіжного досвіду реформування податкових систем; 

- застосовують отримані знання в практичній діяльності 

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Історичні аспекти виникнення та розвитку оподаткування в зарубіжних країнах. 

Організація сучасних податкових систем. 

Тема 2. Типи та моделі податкових систем зарубіжних країн. 

Тема 3. Підходи до визначення та класифікації податків в зарубіжних країнах. 

Тема 4. Правовий статус платників податків в зарубіжних країнах. Поняття податкового 

консультування. 

Тема 5. Європейське податкове право. 

Тема 6. Податкове право країн учасниць – СНД.  

Тема 7. Податкове право країн Східної та Південної Європи. 

Тема 8. Податкове право Скандинавських країн. 

Тема 9. Особливості податкових систем країн Бенілюксу. 

Тема 10. Податкове право країн Америки та Канади. 

Тема 11. Податкове право країн Азії та Африки. 

Тема 12. Подвійне оподаткування в зарубіжних країнах та шляхи його усунення. 

Тема 13. Податкові органи та організація податкового контролю у зарубіжних країнах. 

Тема 14. Податкові правопорушення у законодавстві зарубіжних країн. 

11. Види завдань, робіт: лекції, семінари, самостійна робота 

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на семінарських заняттях, опитування, виконання 

індивідуальних завдань, контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (екзамен) 

13. Мова: українська 

 

1. Назва дисципліни: Публічно-правова протидія корупції  

2. Тип дисципліни: обов’язкова  

3. Рік навчання: 1 

4. Семестр: 1 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години 

– 30 (лекції – 16 год., практичні заняття – 14), самостійна робота – 58 

6. Форма контролю: залік. 

7. Викладач: Топчій В.В., д.ю.н., професор, завідувач кафедри кримінального процесу та 

криміналістики 

8. Результати навчання: 

- засвоїли загальні положення законодавства щодо запобігання та протидії корупції; 
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- вміють визначати характеристики та види юридичної відповідальності за вчинення 

корупційних правопорушень та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії 

корупції; 

- знають антикорупційні інструменти міжнародного права; 

- володіють засобами протидії корупційних проявів; 

- узагальнюють знання та уміння на рівні, що забезпечують можливість аналізу, 

оцінювання і порівняння альтернатив, генерування оригінальних ідей у відповідній 

галузі знань; 

- застосовують знання і володіння компетентностями, які дозволяють вирішувати 

завдання у новому, широкому (міждисциплінарному) контексті у відповідній галузі 

знань; 

- уміють вибирати узагальнення методів протидії та запобіганню корупційній 

злочинності; 

- модифікують існуючої та розробляння нових заходів протидії злочинності, виходячи із 

задач конкретних ситуацій 

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Історичні передумови виникнення корупції в ХХ-ХХІ століттях. 

Тема 2. Кримінально-правова характеристика корупційних злочинів. 

Тема 3. Загальні положення законодавства щодо запобігання і протидії корупції в Україні. 

Тема 4. Загальна характеристика (та види) юридичної відповідальності за вчинення 

корупційних правопорушень. 

Тема 5. Спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції. 

Тема 6. Суб’єкти корупційних правопорушень (злочинів). Порядок проведення службового 

розслідування. 

Тема 7. Організація та проведення заходів у сфері запобігання корупції в органах державної 

влади та місцевого самоврядування. 

Тема 8. Запобігання та протидія корупції серед осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави та місцевого самоврядування. 

Тема 9. Запобігання та протидія корупції серед службових та посадових осіб органів 

прокуратури, СБУ, ОВС, суду та органів забезпечення фінансової діяльності на 

законодавчому та професійно-психологічному рівнях. 

Тема 10. Взаємодія правоохоронних органів з органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування при перевірці заяв та повідомлень щодо порушень антикорупційного 

законодавства. 

Тема 11. Зарубіжний досвід антикорупційного законодавства. Антикорупційний інструмент 

міжнародного права. 

11. Види завдань, робіт: лекції, семінари, самостійна робота 

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на семінарських заняттях, опитування, виконання 

індивідуальних завдань, контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (залік) 

13. Мова: українська 

 

1. Назва дисципліни: Міжнародно-правові механізми захисту прав людини  

2. Тип дисципліни: обов’язкова 

3. Рік навчання: 1 

4. Семестр: 1 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години 

– 30 (лекції – 16 год., практичні заняття – 14), самостійна робота – 58 

6. Форма контролю: екзамен 

7. Викладач: Яцишин Н.Г., к.ю.н., доцент, доцент кафедри міжнародного права та 

порівняльного правознавства 
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8. Результати навчання: 

- вміння аналізувати міжнародно-правові акти універсального та регіонального 

характеру щодо захисту прав людини; 

- вміння визначати ступінь імплементації міжнародно-правових стандартів у галузі 

захисту прав людини в національне законодавство України; ознайомити студентів із 

зарубіжним досвідом створення механізму практичної реалізації прав особи; 

- вміння користуватися правовою міжнародною термінологією у сфері захисту прав 

особи 

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Міжнародне право прав людини та міжнародний захист прав людини.  

Тема 2. Права людини в історії світової політико-правової думки.  

Тема 3.Джерела міжнародного захисту прав людини. 

Тема 4. Універсальні міжнародно-правові механізми захисту прав людини.  

Тема 5. Колективні права та їх захист у міжнародному праві.   

Тема 6. Забезпечення та захист прав дитини в універсальному міжнародному праві. 

Тема 7. Регіональне співробітництво держав у галузі прав людини. 

Тема 8. Європейська регіональна системи захисту прав людини. 

Тема 9. Рада Європи – фундамент європейської системи захисту прав людини. 

Тема 10. Механізм Європейської соціальної хартії.  

Тема 11. Права людини в документах Європейського Союзу.  

Тема 12. Забезпечення та захист прав дитини в європейському праві.  

Тема 13.Міжамериканська система захисту прав людини.  

Тема 14.Африканська та арабська системи захисту прав людини.  

Тема 15. Національний механізм реалізації загальновизнаних прав людини і прав дитини. 

11. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота. 

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на семінарських заняттях, опитування, виконання контрольних 

робіт); підсумковий контроль – 50 балів (екзамен) 

13. Мова: українська. 

 

2.2. Вибіркові дисципліни 

 

1. Назва дисципліни: Публічно-правові аспекти функціонування ринку фінансових послуг 

2. Тип дисципліни: за вибором студента 

3. Рік навчання: 1 

4. Семестр: 2 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні години 

– 40 (лекцій – 22, семінарських занять – 18), самостійна робота – 80, консультації – 2 

6. Форма контролю: залік 

7. Викладач: Чайка В. В., к.ю.н., доцент, доцент кафедри фінансового права 

8. Результати навчання: 

- знати зміст публічно-правової діяльності держави в сфері регулювання ринку 

фінансових послуг;  

- знати функції держави в галузі правового регулювання ринку фінансових послуг;  

- знати правовий статус суб’єктів, що здійснюють державне регулювання ринку 

фінансових послуг;  

- знати умови створення та діяльності фінансових установ в Україні, передбачені 

Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових 

послуг»;  

- знати порядок державної реєстрації та ліцензування діяльності фінансових установ, 

установлений законодавством України;  
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- знати порядок застосування заходів впливу за порушення законодавства, що регулює 

діяльність з надання фінансових послуг;  

- вміти відмежовувати приватне та публічне правове регулювання ринку фінансових 

послуг через призму публічного інтересу;  

- вільно орієнтуватися та розуміти сутність процесу реформування державного 

регулювання ринку фінансових послуг України;  

- самостійно тлумачити норми законодавства, що регулює діяльність з надання 

фінансових послуг;  

- критично осмислювати практику застосування норм законодавства, що регулює 

діяльність з надання фінансових послуг; 

- співвідносити отримані знання з потребами сучасної юридичної дійсності. 

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  

Тема 1.1. Поняття, сутність та особливості публічного характеру функціонування ринку 

фінансових послуг. 

Тема 1.2. Принципи та методи публічно-правового регулювання відносин на ринку 

фінансових послуг. 

Тема 1.3. Загальнотеоретичні засади державного регулювання ринку фінансових послуг. 

Тема 1.4. Публічно-правові основи охорони прав споживачів фінансових послуг. 

Тема 2.1. Поняття та сутність державної регуляторної діяльності в страховій сфері. 

Тема 2.2. Особливості державного регулювання ринку цінних паперів. 

Тема 2.3. Державне регулювання інвестиційної діяльності: засоби та механізми реалізації. 

Тема 2.4. Державний нагляд і контроль як засіб захисту специфічних публічних інтересів у 

сфері недержавного пенсійного забезпечення. 

Тема 2.5. Правові інструменти державного регулювання діяльності кредитних установ, 

ломбардів та лізингодавців. 

11. Види завдань, робіт: лекції, семінари, самостійна робота, консультації 

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на семінарах, опитування, виконання контрольних робіт); 

підсумковий контроль – 50 балів (залік) 

13. Мова: українська 

 

1. Назва дисципліни: Цивільно-правовий захист прав споживачів 

2. Тип дисципліни: за вибором студента 

3. Рік навчання: 1 

4. Семестр: 2 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні години 

– 40 (лекції – 22 год., практичні заняття – 18), самостійна робота – 78, індивідуально-

консультаційна робота – 2 

6. Форма контролю: залік 

7. Викладач Менів Л.Д. к.ю.н., доцент, доцент кафедри цивільного права та процесу  

8. Результати навчання: 

- студент розуміє особливості сучасного правового захисту прав споживачів; 

- знайомий з нормативно-правовими актами щодо захисту прав споживачів;  

- знайомий з основними тенденціями розвитку механізмів захисту прав споживачів; 

- оформляє документи, що використовуються у сфері захисту прав споживачів ( 

претензії, заяви, процесуальні документи тощо); 

- аналізує правовий статус і компетенцію органів, які здійснюють захист прав 

споживачів;  

- може захищати права споживачів у суді 

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  
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Тема1. Види прав споживачів. 

Тема 2. Державний захист прав споживачів. 

Тема 3.Право споживача на належну якість продукції. 

Тема 4. Право споживача на безпеку продукції. 

Тема 5. Право споживача на інформацію про продукцію. 

Тема 6. Право споживача у сфері торговельного обслуговування. 

Тема 7. Правила торговельного, побутового та інших видів  обслуговування. 

Тема 8. Відшкодування збитків та відповідальність за порушення законодавства про захист 

прав споживачів. 

Тема 9. Судовий захист прав споживачів. 

Тема 10. Громадські організації споживачів. 

11. Види завдань, робіт: лекції, семінари, самостійна робота, індивідуально-консультаційна 

робота – 2 

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на семінарських заняттях, опитування, виконання 

індивідуальних завдань, контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (залік) 

13. Мова: українська 

 

1. Назва дисципліни: Складання цивільно-правових документів 

2. Тип дисципліни: за вибором студента 

3. Рік навчання: 1 

4. Семестр: 2 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні години 

– 40 (лекції – 22 год., практичні заняття – 18), самостійна робота – 78, індивідуально-

консультаційна робота – 2 

6. Форма контролю: залік 

7. Викладач Обривкіна О.М., к.пед.н., доцент, доцент кафедри цивільного права та процесу  

8. Результати навчання: 

- опрацювали загальні положення про суть, роль та місце процесуальних актів, 

документів з цивільних справ; 

- використовують отримані знання в професійній діяльності; 

- тлумачать та розкривають основні поняття які використовуються при складанні 

процесуальних документів; 

- здійснюють наукові дослідження;  

- аргументовано відстоюють власну думку; 

- застосовують норми чинного міжнародного та національного законодавства; 

- .розробляють документи правового характеру, дають правові висновки та консультації 

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Процесуальні акти – документи з цивільних справ. 

Тема 2. Заяви осіб, які беруть участь у справі. 

Тема 3. Процесуальні акти – документ, що забезпечують фіксування цивільного процесу. 

Тема 4. Рішення суду першої інстанції. 

Тема 5. Процесуальні акти – документ в стадіях перевірки законності й обґрунтованості 

судових рішень. 

11. Види завдань, робіт: лекції, семінари, самостійна робота, індивідуально-консультаційна 

робота – 2 

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на семінарських заняттях, опитування, виконання 

індивідуальних завдань, контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (залік) 

13. Мова: українська 
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1. Назва дисципліни: Правове регулювання неплатоспроможності та банкрутства  

2. Тип дисципліни: за вибором студента 

3. Рік навчання: 1 

4. Семестр: 2 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 5), аудиторні години 

– 40 (лекцій – 22, семінарські заняття – 18), індивідуально-консультаційна робота – 2, 

самостійна робота – 78. 

6. Форма контролю: екзамен 

7. Викладач: Починок К.Б., к.ю.н., доцент, доцент кафедри 

8. Результати навчання: 

- знати поняття, предмет, систему, джерела правового регулювання 

неплатоспроможності та банкрутства; 

- підвідомчість та підсудність справ про банкрутство; 

- правову природу неплатоспроможності (банкрутства); 

- основні категорії правового регулювання відносин неплатоспроможності 

(банкрутства); 

- учасників провадження у справі про банкрутство; 

- організацію провадження у справах про банкрутство та його припинення. 

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Поняття, предмет, система джерела курсу «Правове регулювання 

неплатоспроможності та банкрутства». Підвідомчість та підсудність справ про банкрутства. 

Тема 2. Правова природа неплатоспроможності (банкрутства). 

Тема 3. Основні категорії правового регулювання відносин неплатоспроможності 

(банкрутства). 

Тема 4. Учасники провадження у справі про банкрутство. 

Тема 5. Провадження у справах про банкрутство та його припинення. 

Тема 6. Розпорядження майном боржника та мораторій на задоволення вимог кредиторів. 

Тема 7. Мирова угода. 

Тема 8. Санація (відновлення платоспроможності боржника). 

Тема 9. Ліквідація банкрута. 

Тема 10. Особливості банкрутствам окремих категорій суб’єктів підприємницької діяльності. 

Спрощена процедура банкрутства. Транскордонне банкрутство. 

11. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, індивідуально-консультаційна робота, 

самостійна робота 

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на семінарських заняттях, опитування, виконання контрольних 

та індивідуальних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (екзамен) 

13. Мова: українська 

 

1. Назва дисципліни: Особливості та проблеми організації адвокатської діяльності  

2. Тип дисципліни: за вибором студента 

3. Рік навчання: 1 

4. Семестр: 2 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні години 

– 40 (лекцій – 16, семінарські заняття – 24), самостійна робота – 78 

6. Форма контролю: залік 

7. Викладач: Мілевський О.П., к.ю.н., доцент, доцент кафедри кримінального процесу та 

криміналістики 

8. Результати навчання: 

- поглибленні знання щодо основних положень діяльності адвокатури в Україні та 

усвідомлення соціально-правової ролі адвоката у суспільстві; 
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- розуміння основних історичних закономірностей виникнення, розвитку та 

законодавчого закріплення основних інститутів адвокатури України й зарубіжних країн 

знання  правових норм, що визначають засади, форми, види, особливості діяльності 

адвоката;  

- розуміння та знання особливостей процесуальної діяльності адвоката на різних стадіях 

цивільного процесу, кримінального провадження; 

-  вміння кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних сферах 

юридичної діяльності та реалізувати норми матеріального й процесуального права в 

професійній діяльності;  

- обирати тактику захисту по справі та складати захисну промова; навички використання 

психологічних прийомів допиту в судовому засіданні;  

- складання процесуальних документів; використання результатів аналітичного 

порівняння досліджень основних положень у сфері адвокатської діяльності вітчизняних 

законодавців з обов’язковим формулюванням власних пропозицій по вдосконаленню 

чинних в Україні нормативно-правових актів.  

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Історія виникнення та розвитку адвокатури. 

Тема 2. Загальні питання організації роботи адвокатури в Україні. 

Тема 3. Етичні засади адвокатської діяльності. 

Тема 4. Організація роботи над справою. 

Тема 5. Особливості участі адвоката в конституційному судочинстві. 

Тема 6. Організація роботи адвоката у кримінальному процесі. 

Тема 7. Особливості організації адвокатської діяльності в цивільному процесі. 

Тема 8. Участь адвоката у господарському судочинстві. 

Тема 9.Участь адвоката у Європейському Суді з прав людини. 

Тема 10.Особливості організації адвокатури в сучасних правових системах. 

11. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота. 

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на семінарських заняттях, опитування, виконання контрольних 

робіт); підсумковий модульний контроль – 50 балів  

13. Мова: українська 

 

1. Назва дисципліни: Кримінально-правова охорона прав людини у практиці європейського 

суду з прав людини 

2. Тип дисципліни: за вибором студента 

3. Рік навчання: 1 

4. Семестр: 2 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні години 

– 40 (лекцій – 22, семінарські заняття – 18), самостійна робота – 78, індивідуально-

консультаційна робота – 2 

6. Форма контролю: залік 

7. Викладач: Топчій В.В., д.ю.н., професор, завідувач кафедри кримінального права та 

кримінології 

8. Результати навчання: 

- узагальнення існуючих механізмів захисту прав людини;  

- вивчення нормативних джерел і правозастосовчої практики щодо захисту прав людини;  

- узагальнення основних принципів тлумачення Конвенції та прецедентну практику 

European Court of Human Rights;  

- можливість самостійно аналізувати правові ситуації, пов'язані з порушенням (або 

майбутнім порушенням) прав людини, обирати механізми їх захисту і відновлення;  

- вміння правильно інтерпретувати зміст Конвенції і рішення Європейського Суду та 
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орієнтуватися в практиці міжнародних юрисдикційних організацій і застосовувати її 

положення 

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Міжнародно-правові стандарти прав людини і національного права (стан реалізації 

Національної стратегії в сфері прав людини). 

Тема 2. Європейська система захисту прав людини у сфері кримінальної юстиції 

Тема 3. Право на життя. 

Тема 4. Право на фізичну недоторканність: заборона катувань та інших жорстоких, 

нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження. 

Тема 5. Право на свободу та особисту недоторканість. 

Тема 6. Право на повагу до приватного і сімейного життя у контексті кримінального 

правосуддя. 

Тема 7. Свобода думки, релігії, свобода зібрань та об’єднань. 

Тема 8. Захист власності у практиці European Court of Human Rights. 

Тема 9. Кримінально-правовий захист прав людини, яка перебуває в місцях несвободи. 

11. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-

консультаційна робота  

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на практичних заняттях, опитування, виконання контрольних 

робіт); підсумковий контроль – 50 балів (екзамен) 

13. Мова: українська 

 

1. Назва дисципліни: Правове регулювання оподаткування малого та середнього бізнесу в 

Україні 

2. Тип дисципліни: за вибором студента 

3. Рік навчання: 5 

4. Семестр: 2 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні години 

– 40 (лекцій – 22, семінарські заняття – 18, індивідуальні заняття - 2), самостійна робота – 80 

6. Форма контролю: залік. 

7. Викладач: Аністратенко Ю.І., д.ю.н., доцент, професор кафедри фінансового права 

8. Результати навчання: 

- знати поняття, зміст та особливості оподаткування малого та середнього бізнесу в 

Україні; 

- знати загальну характеристику системи оподаткування малого та середнього бізнесу в 

Україні; 

- знати правове регулювання оподаткування малого та середнього бізнесу в Україні; 

- знати проблемні аспекти спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності; 

- знати електронний документообіг та звітність суб’єктів малого та середнього бізнесу в 

Україні; 

- знати повноваження контролюючих органів щодо розвитку оподаткування малого та 

середнього бізнесу в Україні; 

- знати відповідальність за порушення законодавства у сфері сплати єдиного податку. 

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  
Тема 1. Поняття, зміст та особливості оподаткування бізнесу в Україні. 

Тема 2. Державна стратегія підтримки та розвитку бізнесу в Україні. 

Тема 3. Загальна характеристика системи оподаткування малого та середнього бізнесу в 

Україні. 

Тема 4. Правове регулювання оподаткування малого та середнього бізнесу в Україні. 

Тема 5. Специфіка чинної системи оподаткування малого та середнього бізнесу в Україні. 
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Тема6. Проблемні аспекти спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. 

Тема 7. Електронний документообіг та звітність суб’єктів малого та середнього бізнесу в 

Україні. 

Тема 8. Повноваження контролюючих органів щодо розвитку оподаткування малого та 

середнього бізнесу в Україні. 

Тема 9. Відповідальність за порушення законодавства у сфері сплати єдиного податку. 

Тема 10. Зарубіжний досвід оподаткування малого та середнього бізнесу. 

11. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, індивідуальна робота 

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на практичних заняттях, опитування, виконання контрольних 

робіт); підсумковий контроль – 50 балів (диференційований залік) 

13. Мова: українська 

 

1. Назва дисципліни: Антикризове управління діяльністю фінансових установ 

2. Тип дисципліни: за вибором студента 

3. Рік навчання: 1 

4. Семестр: 2 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години 

– 30 (лекцій – 14, семінарські заняття – 16), індивідуально-консультаційна робота – 2, 

самостійна робота – 58 

6. Форма контролю: залік 

7. Викладач: Олешко А.А., д.е.н., доцент, професор кафедри фінансових ринків. 

8. Результати навчання: 

- оволодіти основними категоріями, принципами, теоріями зародження фінансових криз, 

теоретичними основами реалізації ефективних антикризових стратегій у 

високорозвинених країнах та світових фінансових центрах;  

- методологію антикризового управління діяльністю банків, страхових компаній, 

недержавних пенсійних фондів, кредитних спілок та інших фінансових установ;  

- методикою визначення обов’язкових нормативів діяльності банківських установ та 

страхових компаній;  

- процедурою введення тимчасової адміністрації в банках, банкрутства та ліквідації 

банків і небанківських установ;  

- інформаційне забезпечення діяльності фінансових установ. 

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Місце та роль фінансових криз у соціально-економічних системах.  

Тема 2. Сутність антикризового управління діяльністю фінансових установ.  

Тема 3. Фінансова безпека в системі антикризового управління.  

Тема 4. Методи та моделі діагностики банкрутства фінансових установ.  

Тема 5. Антикризові стратегії фінансових установ.  

Тема 6. Фінансова стійкість банку.  

Тема 7. Обов’язкові економічні нормативи діяльності банків.  

Тема 8. Управління банківськими ризиками.  

Тема 9. Фінансове оздоровлення банку.  

Тема 10. Банкрутство та ліквідація банку.  

Тема 11. Антикризове управління діяльністю страхових компаній.  

Тема 12. Антикризове управління діяльністю кредитних спілок.  

Тема 13. Антикризове управління діяльністю недержавних пенсійних фондів. 

11. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, індивідуально-консультаційна робота, 

самостійна робота 

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на семінарських заняттях, опитування, виконання контрольних 
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та індивідуальних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (залік) 

13. Мова: українська 

 

1. Назва дисципліни: Прокуратура в системі державних органів України  

2. Тип дисципліни: за вибором студента 

3. Рік навчання: 1 

4. Семестр: 2 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні години 

– 40 (лекцій – 16, семінарські заняття – 24), самостійна робота – 78 

6. Форма контролю: екзамен 

7. Викладач: Дирдін М.Є., к.ю.н., доцент, доцент кафедри кримінального процесу та 

криміналістики 

8. Результати навчання: 

- знає правові та організаційні особливості діяльності прокуратури, знайомий з 

основними напрямами міжнародного співробітництва; 

- поглиблене знання функцій, завдань органів прокуратури України; 

- розуміння шляхів вдосконалення діяльності органів прокуратури; знання норм, що 

регламентують напрями діяльності органів прокуратури України;  

- розуміння напрямів реформування кадрової політики в системі органів прокуратури, 

міжнародного співробітництва; 

-  вміння характеризувати принципи діяльності органів прокуратури та аналізувати 

проблемні питання конституційних положень щодо завдань та функцій прокуратури  

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Вступ. Організаційно-правові засади діяльності органів прокуратури України 

Тема 2. Система прокуратури України.  

Тема 3. Генеральний прокурор України, його повноваження, порядок призначення і 

звільнення.  

Тема 4. Керівники регіональних та місцевих прокуратур, їх повноваження, порядок 

призначення і звільнення. 

Тема 5. Органи прокурорського самоврядування, порядок їх формування і повноваження. 

Тема 6. Взаємодія прокуратури з органами, яким законом надано право захищати права, 

свободи та інтереси громадян, а також органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування чи іншими суб’єктами владних повноважень, на яких покладено захист 

інтересів держави. 

Тема 7. Повноваження органів прокуратури щодо органів, на які покладено  виконання 

судових рішень у кримінальних справах, а також застосування інших заходів примусового 

характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян. 

Тема 8. Взаємодія органів прокуратури і суду в кримінальному, цивільному, 

адміністративному, господарському процесі, а також під час розгляду справ про 

адміністративні правопорушення. 

Тема 9. Статус посадових осіб органів прокуратури в ході правовідносин з органами, які 

провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство. Процесуальне 

керівництво досудовим розслідуванням.  

11. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота. 

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на семінарських заняттях, опитування, виконання контрольних 

робіт); підсумковий модульний контроль – 50 балів  

13. Мова: українська 

 

1. Назва дисципліни: Ювенальна юстиція  

2. Тип дисципліни: за вибором студента 
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3. Рік навчання: 1 

4. Семестр: 2 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні години 

– 40 (лекцій – 22, семінарські заняття – 18), самостійна робота – 78, індивідуально-

консультаційна робота – 2 

6. Форма контролю: екзамен 

7. Викладач: Дідківська Г.В., к.ю.н., доцент, професор кафедри кримінального права та 

кримінології 

8. Результати навчання: 

- узагальнення нормативно-правової бази щодо захисту прав неповнолітніх;  

- впровадження нових підходів та міжнародний досвід у становленні ювенальної юстиції;  

- напрацьовування норм законодавства, необхідних для ефективної діяльності 

ювенальної юстиції;  

- застосовування нормативно-правових актів при здійсненні ювенального правосуддя;  

- визначення причин та умов порушення прав і законних інтересів неповнолітніх. 

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Історія становлення ювенальної юстиції. Поняття, функції ювенальної юстиції. 

Тема 2. Сучасні системи ювенального правосуддя. 

Тема 3. Установи і організації ювенальної юстиції в Україні. 

Тема 4. Ювенальне право в Україні. Ювенальна превенція. 

Тема 5. Модельний ювенальний суд. 

Тема 6. Співвідношення ювенальної юстиції і традиційних уявлень українського суспільства. 

Тема 7. Ювенальна юстиція в Україні: оздоровлення нації. 

11. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-

консультаційна робота  

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на практичних заняттях, опитування, виконання контрольних 

робіт); підсумковий контроль – 50 балів (екзамен) 

13. Мова: українська 

 

Спеціалізація «Правове забезпечення фінансової безпеки держави» 

 

1. Назва дисципліни: Актуальні питання фінансового права 

2. Тип дисципліни: за вибором інституту 

3. Рік навчання: 1 

4. Семестр: 2 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 210 (кредитів ЄКТС – 7), аудиторні години 

– 70 (лекцій – 36, семінарські заняття – 34, індивідуальні заняття – 4), самостійна робота – 

140 

6. Форма контролю: екзамен 

7. Викладач: Касьяненко Л.М., д.ю.н., професор, завідувач кафедри фінансового права; 

Керечанин М.В., старший викладач кафедри фінансового права 

8. Результати навчання: 

- знати поняття та особливості фінансової діяльності  як фінансово-правової категорії; 

- знати позиції вчених щодо поняття фінансового права; 

- знати особливості принципів, методів фінансової діяльності; 

- знати методологічні проблеми предмета, методу фінансово-правового регулювання; 

- знати теоретичні та законодавчі проблеми бюджетного права, податкового права; 

- вміти користуватися обсягом знань з курсу, володіти відповідним понятійним 

апаратом; 

- вміти скласти цілісне уявлення про історичний розвиток фінансового права та 
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проблеми, які на сьогодні існують щодо його предмету та методу; 

- вміти визначати недоліки чинного законодавства, що врегульовує фінансові відносини, 

зокрема Бюджетного кодексу; 

- вміти виділити проблемні питання фінансового права та визначити шляхи його 

розвитку. 

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Наука фінансового права та її сучасні завдання. 

Тема 2.Фінанси та фінансова діяльність держави та органів місцевого самоврядування. 

Тема 3.Правові принципи та методи фінансової діяльності держави та органів місцевого 

самоврядування. 

Тема 4.Проблеми праворозуміння фінансового права (предмет, метод, система). 

Тема 5.Поняття і зміст фінансово-правового регулювання. 

Тема 6.Проблеми бюджетно-правового регулювання. 

Тема 7.Проблеми загальної частини податкового права. 

Тема 8.Проблеми правового регулювання державних видатків та контролю за їх 

витрачанням. 

Тема 9.Проблемні питання банківського права. 

Тема 10.Фінансово-процесуальна теорія. 

Тема 11.Фінансово-правова відповідальність. 

Тема 12.Проблеми вдосконалення фінансового законодавства. 

11. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, індивідуальна робота. 

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на практичних заняттях, опитування, виконання контрольних 

робіт); підсумковий контроль – 50 балів (екзамен) 

13. Мова: українська 

 

1. Назва дисципліни: Правове регулювання фінансової безпеки 

2. Тип дисципліни: за вибором інституту 

3. Рік навчання: 1 

4. Семестр: 2 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС – 5), аудиторні години 

– 50 (лекцій – 26, практичні заняття – 24), самостійна робота – 100 

6. Форма контролю: екзамен 

7. Викладачі: Білоус В.Т., д.ю.н., професор, професор кафедри фінансового права;  

Бригінець О.О. д.ю.н., доцент, професор кафедри фінансового права 

8. Результати навчання: 

- знати теоретичні засади забезпечення фінансової безпеки;  

- знати основи забезпечення національних інтересів держави; 

- визначати причини, ознаки, шляхи і засоби вчинення правопорушень у фінансовій 

безпеці та їх наслідки; 

- знати завдання та основні елементи забезпечення стратегії фінансової безпеки; 

- знати принципи державної політики у сфері забезпечення фінансової безпеки; 

- знання видів фінансового контролю; 

- здатність визначити особливості національних інтересів та безпеки держави; 

- здатність використовувати знання щодо організації фінансової безпеки; 

- здатність визначити джерела фінансової небезпеки, загрози та виклики; 

- використовувати знання щодо базових стратегій забезпечення фінансової безпеки; 

- використовувати знання щодо визначення принципів стану забезпечення фінансової 

безпеки; 

- використовувати знання щодо управління ризиковими ситуаціями при здійсненні 

фінансової справи 
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9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Концептуальні та організаційні основи фінансової безпеки держави. 

Тема 2. Соціальна політика та проблеми забезпечення фінансової безпеки людини. 

Тема 3. Бюджетна безпека: теоретичні основи та практика забезпечення. 

Тема 4. Боргова безпека держави. 

Тема 5. Інвестиційна складова фінансової безпеки. 

Тема 6. Фінансова безпека банківської системи та банківської діяльності. 

Тема 7. Валютна безпека. 

Тема 8. Характеристика сучасного стану боротьби з фінансовими злочинами у контексті 

зміцнення фінансової безпеки держави. 

11. Види завдань, робіт: лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на практичних заняттях, опитування, виконання контрольних 

робіт); підсумковий контроль – 50 балів (екзамен) 

13. Мова: українська 

 

1. Назва дисципліни: Податкові конфлікти та практика їх правового регулювання 

2. Тип дисципліни: за вибором інституту 

3. Рік навчання: 1 

4. Семестр: 1 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 180(кредитів ЄКТС – 6), аудиторні години 

– 60 (лекцій – 32, семінарські заняття - 28), індивідуально-консультаційні заняття – 4, 

самостійна робота –120 

6. Форма контролю: екзамен. 

7. Викладач: Ковтун В.М., к.ю.н., доцент кафедри фінансового права 

8. Результати навчання: 

знати: 

- природу конфлікту та його роль у розвитку суспільних відносин і податкових зокрема; 

- предмет, завдання юридичної конфліктології, як міждисциплінарної галузі знань; 

- поняття, ознаки податкового конфлікту, його основні характеристики; 

- динаміку розвитку податкового конфлікту та правові засоби розв’язання; 

- правові особливості поведінки суб’єктів конфліктної взаємодії та технології 

ефективного спілкування ; 

- способи та типи правового врегулювання конфліктів у сфері податкових відносин; 

- роль юридичної техніки в регулюванні податкових конфліктів; 

- колізії нормативно-правових актів у сфері оподаткування та шляхи їх подолання; 

- гармонізація податкового законодавства та умови її забезпечення; 

- управління податковими конфліктами; 

- вирішення податкових конфліктів в адміністративному та судовому порядках.  

Вміти: 

- розуміти норми права, спрямовані на регулювання конфліктних відносин між 

державою та платниками податків; 

- застосувати на практиці отримані знання з навчальної дисципліни; 

- вибрати оптимальні правові засоби, призначені для усунення протиборства сторін 

податкових правовідносин . 

- аналізувати акти податкового законодавства та дотримуватись їх нормативного 

співвідношення; 

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:   

Тема 1.1. Правові концепції пізнання конфліктів у суспільстві. 

Тема 1.2. Структурний аналіз конфлікту у податковому праві. 
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Тема 1.3. Механізм та динаміка конфлікту у сфері оподаткування. 

Тема 1.4. Управління податковими конфліктами.  

Тема 2.1. Особистісні характеристики учасників податкового конфлікту. 

Тема 2.2. Партнерство як засіб врегулювання конфліктів у сфері оподаткування.  

Тема 2.3. Роль юридичних засобів у вирішенні податкових конфліктів.  

Тема 2.4. Колізії нормативно-правових актів у сфері оподаткування та шляхи їх подолання.  

Тема 3.1 Правові аспекти вирішення податкових конфліктів. 

Тема 3.2. Вирішення податкових конфліктів у судовому порядку. 

11. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота,  

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на семінарських заняттях, опитування, виконання контрольних 

робіт); підсумковий контроль – 50 балів (екзамен) 

13. Мова: українська 

 

1. Назва дисципліни: Основні фінансово-правові інститути зарубіжних країн  

2. Тип дисципліни: за вибором інституту 

3. Рік навчання: 1 

4. Семестр: 2 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні години 

– 40 (лекцій – 22, семінарські заняття – 18), самостійна робота – 80, індивідуально-

консультаційна робота – 2 

6. Форма контролю: залік 

7. Викладач: Субіна Т.В., к.ю.н., доцент кафедри фінансового права;  

Забучинська Т.В. старший викладач 

8. Результати навчання: 

- розуміти суть та значення порівняльно-правового методу в фінансовому праві;  

- знати систему та завдання окремих органів, що здійснюють фінансову діяльність в 

зарубіжних країнах;  

- визначати сутність, види, особливості основних фінансово-правових інститутів 

зарубіжних країн;  

- порівнювати основні фінансово-правові інститути зарубіжних країн та України;   

- розуміти актуальні проблеми і перспективу розвитку фінансового права України та 

зарубіжних держав; 

- розуміти основи фінансової діяльності держав, з якими Україна перебуває в 

економічних та політико-правових зв’язках;  

- визначати загальні та особливі риси фінансового права України та зарубіжних держав;  

- володіти теоретичними знаннями, щодо змісту фінансового законодавства зарубіжних 

країн та вміти його аналізувати. 

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Правове регулювання фінансових систем в зарубіжних країнах. 

Тема 2. Фінансовий контроль та управління публічними фінансами в зарубіжних країнах. 

Тема 3. Основи бюджетного права та процесу в зарубіжних країнах. 

Тема 4. Правове регулювання місцевих фінансів в зарубіжних країнах 

Тема 5. Основи податкового права зарубіжних країн. 

Тема 6. Банківське право зарубіжних країн. 

Тема 7. Фінансово-правові інститути США та Канади 

Тема 8. Інститути фінансового права ЄС та окремих європейських держав. 

11. Види завдань, робіт: лекції, практичні заняття, самостійна робота 

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на семінарських заняттях, опитування, виконання контрольних 

робіт); підсумковий контроль – 50 балів (залік) 
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13. Мова: українська 

 

Спеціалізація «Управління господарсько-правовою діяльністю» 

 

1. Назва дисципліни: Актуальні питання господарського законодавства 

2. Тип дисципліни: за вибором навчального закладу 

3. Рік навчання: 1 

4. Семестр: 2 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 270 (кредитів ЄКТС – 9), аудиторні години 

– 90 (лекцій – 46, практичні заняття – 6, семінарські заняття – 38), індивідуально-

консультаційна робота – 5, самостійна робота – 175. 

6. Форма контролю: екзамен 

7. Викладач: Позняков С.П., д.ю.н., доцент, професор кафедри господарського права та 

процесу 

8. Результати навчання: 

- знати і розуміти найважливіших концепцій, теорій, засад господарського 

законодавства;  

- навички самостійної роботи з нормативно-правовими актами що регламентують 

господарську діяльність; 

- вміти аналізувати правові ситуації з питань господарського законодавства;  

- вміти аналізувати правові норми, необхідних для прийняття рішень і оформлення 

відповідних юридичних документів, відображення результатів професійної діяльності в 

юридичній документації 

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Теоретичні основи господарського законодавства України та основні проблеми його 

сучасного розвитку. 

Тема 2. Учасники господарських відносин та проблеми вдосконалення їх нормативно-

правового статусу. 

Тема 3. Проблеми правового регулювання публічно-приватного партнерства у сфері 

господарювання. 

Тема 4. Проблеми державного регулювання господарської діяльності: актуальні питання 

правового регулювання господарської діяльності у сфері публічних закупівель. 

Тема 5 Актуальні питання правового регулювання державної допомоги суб’єктам 

господарювання. 

Тема 6. Проблеми нормативно-правового забезпечення майнової основи господарювання: 

проблеми правового регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності суб’єктів 

господарювання. Проблеми управління корпоративними правами. 

Тема 7. Актуальні питання господарського законодавства у сфері використання природних 

ресурсів у господарській діяльності. 

Тема 8. Актуальні теоретичні проблеми господарського законодавства у сфері 

господарського договірного права. 

Тема 9. Проблеми нормативно-правового регулювання господарсько-торговельної діяльності 

у сфері поставки. 

Тема 10. Проблеми нормативно-правового регулювання спільної господарської діяльності. 

Тема 11. Проблеми нормативно-правового регулювання господарського посередництва. 

Тема 12. Проблеми нормативно-правового регулювання складської діяльності. 

Тема 13. Актуальні питання модернізації господарського законодавств у сфері 

функціонування спеціальних режимів господарської діяльності. 

Тема 14. Проблеми нормативно-правового регулювання консалтингової діяльності. 

Тема 15. Проблеми нормативно-правового регулювання рекламної діяльності. 

Тема 16. Проблеми нормативно-правового регулювання страхової діяльності. 
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Тема 17. Проблеми нормативно-правового регулювання транспортно-господарської 

діяльності. 

Тема 18. Проблеми нормативно-правового регулювання електронної комерції. 

Тема 19. Актуальні питання господарського законодавства у сфері господарсько-договірних 

відносин сільського господарства. 

Тема 20. Актуальні питання модернізації господарського законодавства (на основі досвіду 

Німеччини) 

11. Види завдань, робіт: лекції, практичні заняття, семінарські заняття, індивідуально-

консультаційна робота, самостійна робота 

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на практичних та семінарських заняттях, опитування, 

виконання контрольних та індивідуальних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (екзамен) 

13. Мова: українська 

 

1. Назва дисципліни: Правовий режим майна суб’єктів господарювання 

2. Тип дисципліни: за вибором навчального закладу 

3. Рік навчання: 1 

4. Семестр: 2 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні години 

– 40 (лекцій – 22, семінарські заняття – 18), індивідуально-консультаційна робота – 2, 

самостійна робота – 78. 

6. Форма контролю: екзамен 

7. Викладач: Мацелик Т.О., д.ю.н., доцент, завідувач кафедри господарського права та 

процесу 

8. Результати навчання: 

- знати і розуміти основні нормативно-правові акти, що регулюють майнові 

правовідносин  у сфері господарської діяльності; 

- особливості правового режиму майна суб’єктів господарювання; 

- види майна суб’єктів господарювання та джерела його формування;  

- основні способи захисту речових прав суб’єктів господарювання;  

- застосовувати нормативні правові акти в договорах, що містять положення про перехід 

титулу майна;  

- акти прийому-передачі майна в процесі формування статутного капіталу, 

продажу(приватизації) або оренди майна;  

- здатність представляти інтересів в суді та складати виконавчі документи, які 

підтверджують право на майно. 

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Основи правового режиму майна суб’єктів господарювання. Майнові права суб’єктів 

господарювання. 

Тема 2. Поняття, зміст майна у сфері господарської діяльності. 

Тема 3. Правове регулювання оцінки майна та майнових прав суб’єктів господарювання. 

Тема 4. Реєстрація речових прав на нерухоме майно. 

Тема 5. Особливості правового режиму державного та комунального майна.  

Тема 6. Приватизація в сфері господарювання. 

Тема 7. Оренда державного та комунального майна.  

Тема 8. Цінні папери у господарській діяльності.  

Тема 9. Корпоративні права у господарській діяльності. 

11. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, індивідуально-консультаційна робота, 

самостійна робота. 

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на семінарських заняттях, опитування, виконання контрольних 
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та індивідуальних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (екзамен) 

13. Мова: українська 

 

1. Назва дисципліни: Правове регулювання біржової діяльності 

2. Тип дисципліни: за вибором навчального закладу 

3. Рік навчання: 1 

4. Семестр: 2 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години 

– 30 (лекцій – 16, семінарські заняття – 14), індивідуально-консультаційна робота – 2, 

самостійна робота – 58. 

6. Форма контролю: екзамен 

7. Викладач: Минюк О.Ю., к.ю.н., доцент, доцент кафедри господарського права та процесу 

8. Результати навчання: 

- знати поняття, види та функції біржових інститутів;  

- загальну характеристику і структуру нормативно-правових актів України, що 

регламентують біржову діяльність;  

- порядок і умови створення та припинення діяльності бірж, формування та структуру їх 

майна; зміст статуту біржі та правила біржової торгівлі;  

- основи управління біржової діяльністю, основні види біржових цін та порядок їх 

формування; способи взаємодії підприємств-клієнтів з біржами;  

- найважливіші види біржових угод, види цінних паперів в Україні та їхні особливості 

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Історія розвитку організованого гуртового ринку. Біржовий та позабіржовий ринки. 

Юридична характеристика. 

Тема 2. Становлення та історичний розвиток правового регулювання біржової діяльності в 

Україні. Загальна характеристика законодавства, що регулює біржову діяльність. 

Тема 3. Регулювання біржової діяльності. 

Тема 4. Організація біржових інститутів. 

Тема 5. Організаційна структура та управління біржею. 

Тема 6. Учасники та організація біржових торгів. 

Тема 7. Правила біржових торгів та технологія їх проведення. 

Тема 8. Брокерське посередництво на біржовому ринку. 

Тема 9. Біржові угоди. 

Тема 10. Правове регулювання діяльності товарних бірж. 

Тема 11. Особливості функціонування фондового ринку в системі біржової торгівлі.  

Тема 12. Правове регулювання діяльності фондових бірж. 

Тема 13. Ринок цінних паперів та ефективність їх функціонування на фондовій біржі. 

Тема 14. Правове регулювання діяльності валютних бірж. 

Тема 15. Виникнення, розвиток та правове регулювання діяльності бірж праці. 

Тема 16. Зарубіжний досвід правового регулювання біржової діяльності. 

Тема 17. Біржове котирування цін. 

Тема 18. Ф’ючерсний ринок та його особливості. 

Тема 19. Юридична відповідальність за правопорушення у сфері біржової діяльності. 

11. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, індивідуально-консультаційна робота, 

самостійна робота 

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на семінарських заняттях, опитування, виконання контрольних 

та індивідуальних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (екзамен) 

13. Мова: українська 
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1. Назва дисципліни: Правове регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності 

2. Тип дисципліни: за вибором навчального закладу 

3. Рік навчання: 1 

4. Семестр: 2 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години 

– 30 (лекцій – 16, семінарські заняття – 14), індивідуально-консультаційна робота – 2, 

самостійна робота – 58 

6. Форма контролю: залік 

7. Викладач: Макаренко А.С., к.ю.н., доцент кафедри господарського права та процесу 

8. Результати навчання: 

- знати сутність інвестицій, інвестиційної діяльності, їх види та форми, а також 

розбиратись з напрямками їх вдосконалення;  

- особливості внутрішнього інвестування, іноземного інвестування, інноваційного, 

спільного інвестування, та інвестування у спеціальних вільних економічних зонах; 

- аналізувати інвестиційне законодавство; 

- складати та оформлювати інвестиційні та інноваційні проекти та  направляти їх на 

державну реєстрацію 

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Загальні поняття,  предмет та метод регулювання курсу. 

Тема 2. Суб’єкти та об’єкти інвестиційної діяльності. Гарантії прав захисту суб’єктів 

інвестиційної діяльності. 

Тема 3. Договірна форма інвестування. 

Тема 4. Державне управління інвестиційною діяльністю в Україні. 

Тема 5. Інноваційна форма інвестицій. 

Тема 6. Особливості правового регулювання внутрішніх інвестицій. 

Тема 7. Правове регулювання інвестиційної діяльності в спеціальних економічних зонах. 

Тема 8. Правове регулювання спільного інвестування в Україні. 

Тема 9. Правове регулювання іноземного інвестування в Україні. 

Тема 10. Міжнародне-правове регулювання інвестиційної діяльності в Україні. 

11. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, індивідуально-консультаційна робота, 

самостійна робота 

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на семінарських заняттях, опитування, виконання контрольних 

та індивідуальних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (залік) 

13. Мова: українська 

 

1. Назва дисципліни: Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

2. Тип дисципліни: за вибором навчального закладу 

3. Рік навчання: 1 

4. Семестр: 2 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години 

– 30 (лекцій – 16, семінарські заняття – 14), індивідуально-консультаційна робота – 2, 

самостійна робота – 58 

6. Форма контролю: залік 

7. Викладач: Боднарчук О.Г., д.ю.н., доцент, професор кафедри господарського права та 

процесу 

8. Результати навчання: 

- оволодіти методологічними підходами щодо аналізу та оцінки ефективності 

зовнішньоекономічної діяльності;  

- застосовувати уміння навички на практиці при здійсненні зовнішньоекономічної 

діяльності підприємств;  
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- володіти методиками проведення аналізу щодо вибору найоптимальніших для 

підприємств умов співпраці з іноземним контрагентом;  

- формувати комплексний підхід до розуміння механізму проходження вантажів через 

митний кордон України;  

- вміти укладати зовнішньоекономічний контракт згідно із діючою нормативно-

правовою базою 

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Теоретико-правові засади зовнішньоекономічної діяльності. 

Тема 2. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

Тема 3. Методи державного регулювання ЗЕД. 

Тема 4. Правовий режим зовнішньоекономічного договору. 

Тема 5. Правове регулювання окремих видів зовнішньоекономічних операцій. 

Тема 6. Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

Тема 7. Правове регулювання іноземного інвестування. 

Тема 8. Правові засади захисту національного товаровиробника в зовнішньоекономічних 

відносинах. 

Тема 9. Правові засади юридичної відповідальності у сфері ЗЕД. 

Тема 10. Порядок вирішення зовнішньоекономічних спорів міжнародним комерційним 

арбітражем. 

11. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, індивідуально-консультаційна робота, 

самостійна робота 

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на семінарських заняттях, опитування, виконання контрольних 

та індивідуальних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (залік) 

13. Мова: українська 

 

Спеціалізація «Правове забезпечення судової, прокурорсько-слідчої та адвокатської 

діяльності» 

 

1. Назва дисципліни: Актуальні питання кримінального процесу України  

2. Тип дисципліни: за вибором студента 

3. Рік навчання: 1 

4. Семестр: 2 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС – 5), аудиторні години 

– 50 (лекцій – 26, семінарські заняття – 24), самостійна робота – 97, індивідуально-

консультаційна робота – 3. 

6. Форма контролю: екзамен 

7. Викладач: Цимбал П.В., д.ю.н., професор, завідувач кафедри кримінального процесу та 

криміналістики 

8. Результати навчання: 

- вміння визначати систему, структуру і загальні положення кримінального   

процесуального законодавства; 

- знання норм кримінального процесуального законодавства та вміти їх  аналізувати;  

- вміння оцінювати докази у кримінальному провадженні, планувати проведення гласних 

та негласних слідчих (розшукових) дій, порядок зупинення та закінчення досудового 

розслідування;  

- осмислення та формулювання проблемних питань кримінального процесу України;  

- знання аспектів міжнародного співробітництва під час кримінального провадження;  

- аргументація шляхів вирішення проблемних питань кримінального процесу України  

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  
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Тема 1. Розвиток кримінального процесуального законодавства України та актуальні питання 

реалізації загальних засад кримінального провадження. 

Тема 2. Питання реалізації функцій суду, сторони обвинувачення, захисту та інших 

учасників кримінального провадження. 

Тема 3. Проблемні питання доказів і доказування у кримінальному провадженні. 

Тема 4. Процесуальні аспекти застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження. 

Тема 5. Актуальні питання здійснення досудового розслідування.
 

Тема 6. Особливості правової регламентації проведення гласних та негласних слідчих 

(розшукових) дій.
 

Тема 7. Зупинення та закінчення досудового розслідування.
 

Тема 8. Актуальні питання судового провадження у першій інстанції. 

Тема 9. Актуальні питання  кримінального провадження у суді апеляційної та касаційної 

інстанцій.
 

Тема 10. Актуальні питання кримінального провадження у Верховному Суді України та за 

нововиявленими обставинами.
 

Тема 11. Актуальні питання міжнародного співробітництва під час кримінального 

провадження.
 

11. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота 

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на практичних заняттях, опитування, виконання контрольних 

робіт); підсумковий контроль – 50 балів (екзамен) 

13. Мова: українська 

 

1. Назва дисципліни: Теорія судових доказів  

2. Тип дисципліни: за вибором студента 

3. Рік навчання: 1 

4. Семестр: 2 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС – 5), аудиторні години 

– 50 (лекцій – 26, семінарські заняття – 24), самостійна робота – 97, індивідуально-

консультаційна робота – 3. 

6. Форма контролю: екзамен 

7. Викладач: Калганова О.А., к.ю.н., доцент, доцент кафедри кримінального процесу та 

криміналістики 

8. Результати навчання: 

- отримання поглиблених теоретичних знань з дисципліни як частини  кримінального 

процесуального права України; 

-  розуміння соціальної, гносеологічної і правої сутності теорії судових доказів, значення 

доказів для дослідження і судового розгляду кримінальних проваджень та цивільних 

справ;  

- уміння збирати та оперувати доказами;  

- набуття навичок щодо правильного збирання, дослідження, перевірки й оцінки доказів  

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Поняття та зміст теорії судових доказів. 

Тема 2. Загальна характеристика елементів процесу доказування. 

Тема 3. Збирання доказів. 

Тема 4. Перевірка доказів, як структурний елемент процесу доказування. 

Тема 5. Оцінка доказів, як завершальний елемент доказування. 

Тема 6. Приватні криміналістичні теорії та доказування. 

Тема 7. Застосування науково-технічних засобів при збиранні та перевірці доказів. 

Тема 8. Сутність та форми використання доказів. 
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Тема 9. Особливості доказування у кримінальному провадженні на підставі угод. 

Тема 10. Доказування у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення. 

Тема 11. Особливості доказування у кримінальному провадженні щодо окремої категорії 

осіб. 

Тема 12. Доказування у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх. 

Тема 13. Особливості доказування у кримінальному провадженні щодо застосування 

примусових заходів медичного характеру. 

Тема 14. Доказування у кримінальному провадженні, яке містить відомості, що становлять 

державну таємницю. 

Тема 15. Процес доказування у кримінальному провадженні на території дипломатичних 

представництв, консульських установ України, на повітряному, морському чи річковому 

судні, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, 

якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні. 

11. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота 

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на практичних заняттях, опитування, виконання контрольних 

робіт); підсумковий контроль – 50 балів (екзамен) 

13. Мова: українська 

 

1. Назва дисципліни: Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження  

2. Тип дисципліни: за вибором студента 

3. Рік навчання: 1 

4. Семестр: 2 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС – 5), аудиторні години 

– 30 (лекцій – 16, семінарські заняття – 14), самостійна робота – 117, індивідуально-

консультаційна робота – 3. 

6. Форма контролю: залік 

7. Викладач: Калганова О.А., к.ю.н., доцент, доцент кафедри кримінального процесу та 

криміналістики 

8. Результати навчання: 

- знання правової природи, напрямів та форм міжнародного співробітництва в галузі 

кримінальної юстиції, питань, що входять до нього; 

- дослідження і оцінка розвитку міжнародного співробітництва в кримінальному 

судочинстві;  

- встановлення змісту окремих процесуальних форм міжнародного співробітництва; 

- уміння використовувати міжнародно-правові джерела у вирішенні юридичних справ. 

 9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Загальна характеристика міжнародного співробітництва під час кримінального 

провадження. 

Тема 2. Міжнародна правова допомога при проведенні процесуальних дій. 

Тема 3. Поняття і порядок видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення 

(екстрадиція). 

Тема 4. Кримінальне провадження в порядку перейняття. Визнання та виконання вироків 

судів іноземних держав та передача засуджених осіб. 

Тема 5. Міжнародний розшук осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. 

Тема 6. Створення та діяльність спільних слідчих груп у міжнародному співробітництві під 

час кримінального провадження. 

Тема 7. Міжнародне співробітництво при розслідуванні злочинів міжнародного характеру.  

Тема 8. Міжнародно-правові засади боротьби з транснаціональною злочинністю в процесі 

міжнародного співробітництва. 

Тема 9. Тактико-криміналістичне забезпечення міжнародного співробітництва під час 



 111 

кримінального провадження. 

Тема 10. Особливості кримінального провадження за участі іноземних громадян. 

Тема 11. Основи міжнародного кримінального процесу. 

11. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота. 

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на семінарських заняттях, опитування, виконання контрольних 

робіт); підсумковий модульний контроль – 50 балів  

13. Мова: українська 

 

1. Назва дисципліни: Судоустрій в Україні  

2. Тип дисципліни: за вибором студента 

3. Рік навчання: 1 

4. Семестр: 2 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні години 

– 40 (лекцій – 22, семінарські заняття – 18), самостійна робота – 78, індивідуально-

консультаційна робота – 2. 

6. Форма контролю: екзамен 

7. Викладач: Мілевський О.П., к.ю.н., доцент, доцент кафедри кримінального процесу та 

криміналістики 

8. Результати навчання: 

- знання та розуміння основних історичних закономірностей виникнення, розвитку та 

законодавчого закріплення основних інститутів судочинства та правосуддя в Україні, 

правових форм організації судової влади в Україні;  

- знання системи, принципів організації та діяльності, структуру, функції суду;  

- вміння використовувати результати аналітичного порівняння дослідження основних 

положень у сфері судочинства з обов’язковим формулюванням власних пропозицій по 

вдосконаленню чинних в Україні нормативно-правових актів;  

- використання навичок правильного застосування в практичній діяльності норм 

вітчизняного законодавства в сфері діяльності суду та складання процесуальних 

документів з судочинства по справах з різних галузей права 

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Предмет, система та основні поняття курсу. Принципи правосуддя. 

Тема 2. Статус суддів, народних засідателів та присяжних. 

Тема 3. Місцеві суди. 

Тема 4. Апеляційні суди. 

Тема 5. Господарські суди. 

Тема 6. Вищі спеціалізовані суди. Верховний Суд України. 

Тема 7. Конституційний Суд України. 

Тема 8. Державна судова адміністрація. 

Тема 9. Забезпечення функціонування судових органів. 

Тема 10. Міжнародні комерційні арбітражі та міжнародні судові органи. 

Тема 11. Судові органи зарубіжних країн. 

11. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття,самостійна робота 

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на практичних заняттях, опитування, виконання контрольних 

робіт); підсумковий контроль – 50 балів (екзамен) 

13. Мова: українська 

 

1. Назва дисципліни: Проблеми досудового розслідування 

2. Тип дисципліни: за вибором студента 

3. Рік навчання: 1 
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4. Семестр: 2 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години 

– 30 (лекцій – 16, семінарські заняття – 14), самостійна робота – 58, індивідуально-

консультаційна робота – 2. 

6. Форма контролю: залік 

7. Викладач: Гарбовський Л.А., к.ю.н., доцент, доцент кафедри кримінального процесу та 

криміналістики 

8. Результати навчання: 

- отримання ґрунтовних теоретичних знань основ управління організації і діяльності 

органу досудового розслідування;  

- володіння науково-практичними методами в процесі діяльності органів досудового 

розслідування; 

-  вміння правильно оформляти процесуальні документи, які використовуються органами 

досудового розслідування при розслідуванні злочинів;  

- знання порядку досудової підготовки матеріалів протокольного провадження і порядку 

заповнення документів статистичного обліку; 

- вміння проводити майбутніми слідчими аналітичну, наукову роботу в процесу 

планування розслідування злочинів в цілому і по окремим слідчим діям;  

- вміння застосування технічних засобів при розслідувані злочинів;  

- знання кримінального і кримінального процесуального законодавства України;  

- володіння науково-технічними засобами, які застосовуються при розслідуванні 

злочинів;  

- аналіз судової практики застосування кримінального і кримінального процесуального 

законодавства і його застосування органами досудового розслідування, прокуратурою і 

судом 

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Проблеми досудового розслідуванні на початковому етапі кримінального 

провадження. 

Тема 2. Проблеми взаємодії слідчих та оперативних підрозділів під час проведення слідчих 

(розшукових дій). 

Тема 3. Проблеми застосування негласних слідчих (розшукових) дій. 

Тема 4. Актуальні проблеми застосування заходів забезпечення кримінального провадження. 

Тема 5. Актуальні проблеми закінчення досудового розслідування. 

Тема 6. Проблеми взаємодії слідчих та оперативних підрозділів під час виконання 

міжнародних правових доручень. 

11. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття,самостійна робота. 

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на семінарських заняттях, опитування, виконання контрольних 

робіт); підсумковий модульний контроль – 50 балів  

13. Мова: українська 

 

 

Спеціалізація «Кримінально-правове та кримінологічне забезпечення діяльності 

правоохоронних органів та органів юстиції» 

 

1. Назва дисципліни: Кримінально-правова та кримінологічна характеристика 

кіберзлочинності в Україні  

2. Тип дисципліни: за вибором навчального закладу 

3. Рік навчання: 1 

4. Семестр: 2 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні години 
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– 40 (лекцій – 22, семінарські заняття – 18), самостійна робота – 78, індивідуально-

консультаційна робота – 2 

6. Форма контролю: залік 

7. Викладач: Антипов В.І., к.ю.н., професор, професор кафедри кримінального права та 

кримінології  

8. Результати навчання: 

- розуміння змісту суспільно-небезпечних дій, наслідків та інших ознак об’єктивної 

сторони, а також суб’єктивних ознак злочинів у сфері комп’ютерних технологій та 

інформаційної безпеки;  

- визначення основних способів несанкціонованого втручання в роботу електронно-

обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж 

чи мереж електрозв'язку;  

- оволодіння особливостями використання винними особами з корисливих мотивів 

шкідливих програмних та технічних засобів;  

- опанування нормативною базою в галузі використання комп'ютерів, комп'ютерних 

мереж та мереж електрозв'язку;  

- вміння правильно кваліфікувати суспільно-небезпечні діяння, що вчиняються у сфері 

використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та 

комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку. 

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  
Тема 1. Конвенція Ради Європи та інше міжнародне законодавство про боротьбу з 

кіберзлочинністю. 

Тема 2. Компаративний аналіз національного законодавства зарубіжних держав про 

відповідальність за комп’ютерні злочини. 

Тема 3. Посягання на безпеку комп’ютерної інформації та нормальне функціонування 

електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж 

електрозв’язку особами, що мають права доступу до них. 

Тема 4. Посягання на безпеку комп’ютерної інформації та нормальне функціонування 

електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж 

електрозв’язку сторонніми особами. 

Тема 5. Детермінантний комплекс кіберзлочинності. 

Тема 6. Кримінологічна характеристика злочинів у сфері використання комп’ютерів. 

11. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-

консультаційна робота  

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на практичних заняттях, опитування, виконання контрольних 

робіт); підсумковий контроль – 50 балів (екзамен) 

13. Мова: українська 

 

1. Назва дисципліни: Запобігання організованій транснаціональній злочинності 

2. Тип дисципліни: за вибором навчального закладу 

3. Рік навчання: 1 

4. Семестр: 2 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні години 

– 40 (лекцій – 22, семінарські заняття – 18), самостійна робота – 78, індивідуально-

консультаційна робота – 2 

6. Форма контролю: залік 

7. Викладач: Дідківська Г.В., к.ю.н., доцент, професор кафедри кримінального права та 

кримінології  

8. Результати навчання: 

- оволодіння міжнародно-правовими актами у сфері протидії транснаціональній 



 114 

злочинності;  

- освоєння порядку здійснення заходів щодо виявлення злочинних зв’язків в 

зовнішньоекономічній діяльності держави (держав);  

- визначення видів злочинів, що утворюють транснаціональну злочинність;  

- напрацювання аспектів протидії транснаціональній злочинності;  

- налагодження комунікативних зв’язків з міжнародною спільнотою щодо запобігання 

транснаціональній злочинності 

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  
Тема 1. Поняття, ознаки транснаціональної злочинності. Співвідношення понять 

«транснаціональна злочинність», «міжнародна злочинність», «злочини міжнародного 

характеру». 

Тема 2. Детермінанти транснаціональної злочинності в умовах глобалізації суспільства. 

Тема 3. Органи та установи протидії транснаціональній злочинності в Україні. 

Тема 4. Міжнародне співробітництво країн у сфері протидії транснаціональній злочинності 

Тема 5. Транснаціональна злочинність у міжнародній політиці. 

Тема 6. Техногенний вплив транснаціональної злочинності на навколишнє середовище 

Тема 7. Умови та засоби забезпечення протидії транснаціональній злочинності. 

11. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-

консультаційна робота  

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на семінарських заняттях, опитування, виконання контрольних 

робіт); підсумковий контроль – 50 балів (залік) 

13. Мова: українська 

 

1. Назва дисципліни: Кваліфікація злочинів та запобігання злочинності у сфері 

оподаткування та митного контролю  

2. Тип дисципліни: за вибором навчального закладу 

3. Рік навчання: 1 

4. Семестр: 2 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні години 

– 40 (лекцій – 22, семінарські заняття – 18), самостійна робота – 78, індивідуально-

консультаційна робота – 2 

6. Форма контролю: екзамен 

7. Викладач: Антипов В.І., к.ю.н., професор, професор кафедри кримінального права та 

кримінології 

8. Результати навчання:  
- визначення ознак діяння (дії, бездіяльності), зміст суспільно небезпечних наслідків та 

інших ознак об’єктивної сторони ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових 

платежів);  

- узагальнення особливостей суб’єктивної сторони (умислу) відповідного складу злочину;  

- вивчення норм Податкового кодексу України, які частіше за все порушуються при 

вчинення податкового злочину;  

- вміння кваліфікувати умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових 

платежів), що входять в систему оподаткування;  

- відмежовувати відповідні злочини від фінансових та адміністративних правопорушень;  

- виявляти та правильно вирішувати ситуації конкуренції кримінально-правових норм, 

надавати кримінально-правову оцінку діянь, що утворюють сукупність податкових та 

інших злочинів. 

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни: 

Тема 1. Історичний досвід боротьби з податковою злочинністю. 
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Тема 2. Компаративний аналіз національного законодавства зарубіжних держав про 

відповідальність за злочини у сфері оподаткування. 

Тема 3. Поняття, ознаки, структура злочинів в сфері оподаткування та митного контролю. 

Тема 4. Проблемні питання кваліфікації податкових злочинів 

Тема 5. Злочини, що розслідуються за сукупністю з ухиленням від сплати податків. 

Тема 6. Поняття і класифікація причин злочинності в сфері оподаткування та митного 

контролю. 

Тема 7. Кримінологічна характеристика злочинів у сфері оподаткування та митного 

контролю. 

11. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-

консультаційна робота  

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на практичних заняттях, опитування, виконання контрольних 

робіт); підсумковий контроль – 50 балів (екзамен) 

13. Мова: українська. 

 

1. Назва дисципліни: Проблеми протидії злочинності у фінансовій сфері 

2. Тип дисципліни: за вибором навчального закладу 

3. Рік навчання: 1 

4. Семестр: 2 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні години 

– 40 (лекцій – 22, семінарські заняття – 18), самостійна робота – 78, індивідуально-

консультаційна робота – 2 

6. Форма контролю: екзамен 

7. Викладач: Мисливий В.А., д.ю.н., професор, професор кафедри кримінального права та 

кримінології 

8. Результати навчання:  
- визначення загальних положень кримінального законодавства щодо злочинів у 

фінансовій сфері;  

- здійснення кримінально-правової та кримінологічної характеристики злочинів у 

фінансовій сфері;  

- узагальнення системи спеціалізованих суб’єктів протидії злочинності у фінансовій 

сфері;  

- демонстрування знань та умінь на рівні, що забезпечують можливість аналізувати, 

оцінювати і порівнювати альтернативи,  

- генерувати оригінальні ідеї у відповідній галузі знань;  

- застосовувати свої знання і володіти компетенціями, які дозволяють вирішувати 

завдання у новому, широкому (міждисциплінарному) контексті у відповідній галузі 

знань;  

- оволодіння навиками роботи в міждисциплінарних командах. 

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни: 

Тема 1. Фінансові відносини у суспільстві та злочинність у фінансовій сфері. 

Тема 2. Кримінально-правова характеристика злочинів у фінансовій сфері. 

Тема 3. Загальна кримінологічна характеристика злочинності у фінансовій сфері. 

Тема 4. Державна політика та система заходів запобігання злочинності у фінансовій сфері. 

Тема 5. Загально-соціальні заходи запобігання злочинності у фінансовій сфері. 

Тема 6. Спеціально-кримінологічні заходи запобігання злочинності у фінансовій сфері. 

Тема 7. Проблеми вдосконалення протидії правоохоронних органів злочинності у фінансовій 

сфері. 

11. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-

консультаційна робота  
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12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на практичних заняттях, опитування, виконання контрольних 

робіт); підсумковий контроль – 50 балів (екзамен) 

13. Мова: українська. 

 

1. Назва дисципліни: Актуальні проблеми кримінально-правової кваліфікації  

2. Тип дисципліни: за вибором навчального закладу 

3. Рік навчання: 1 

4. Семестр: 2 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 180 (кредитів ЄКТС – 6), аудиторні години 

– 70 (лекцій – 36, семінарські заняття – 34), самостійна робота – 106, індивідуально-

консультаційна робота – 4 

6. Форма контролю: екзамен 

7. Викладач: Топчій В.В., д.ю.н., професор, завідувач кафедри кримінального права та 

кримінології 

8. Результати навчання: 

- ознайомлення з теорією кримінально-правової кваліфікації;  

- узагальнення кримінального законодавства України, судової практики його 

застосування органами досудового розслідування, прокуратурою, судом;  

- тлумачити положення норм чинного кримінального законодавства, положень офіційних 

роз’яснень Пленуму Верховного Суду України, що регламентують кримінально-

правову кваліфікацію та напрямки їх подальшого вдосконалення;  

- правильно розмежовувати один злочин від іншого, а також злочинне діяння від 

незлочинного; аргументовано відстоювати свою правову позицію 

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Основні положення теорії кримінально-правової кваліфікації. 

Тема 2. Проблеми кваліфікації злочинів проти життя та здоров’я особи. 

Тема 3. Проблеми кваліфікації злочинів проти волі, честі та гідності особи. 

Тема 4. Проблеми кваліфікації злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості 

особи. 

Тема 5. Проблеми кваліфікації злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і 

свобод людини і громадянина. 

Тема 6. Проблеми кваліфікації злочинів проти власності. 

Тема 7. Проблеми кваліфікації злочинів у сфері господарської діяльності. 

Тема 8. Проблеми кваліфікації злочинів проти громадської безпеки. 

Тема 9. Проблеми кваліфікації злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту. 

Тема 10. Проблеми кваліфікації злочинів проти громадського порядку та моральності. 

Тема 11. Проблема кваліфікації злочинів у сфері службової діяльності та професійної 

діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг. 

Тема 12. Проблема кваліфікації злочинів проти встановленого порядку несення військової 

служби. 

11. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, індивідуально-

консультаційна робота  

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на практичних заняттях, опитування, виконання контрольних 

робіт); підсумковий контроль – 50 балів (екзамен) 

13. Мова: українська 

 

Спеціалізація «Охорона та захист цивільних прав» 

 

1. Назва дисципліни: Актуальні проблеми приватного права 
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2. Тип дисципліни: за вибором навчального закладу 

3. Рік навчання: 1 

4. Семестр: 2 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 210 (кредитів ЄКТС – 7), аудиторні години 

– 70 (лекції – 36 год., практичні заняття – 44), самостійна робота – 136, індивідуально-

консультаційна робота – 4 

6. Форма контролю: екзамен 

7. Викладач Новицький А.М., д.ю.н., професор, професор кафедри цивільного права та 

процесу  

8. Результати навчання: 

- володіють теоретичними засадами приватного права, концепціями, напрямами і 

основними проблемами його розвитку, 

- розуміють шляхи удосконалення законодавства, тенденції та перспективи його 

розвитку в умовах ринкової економіки і демократизації суспільства  

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Римське приватне право як підґрунтя сучасного приватного права. 

Тема 2. Приватне право у правовій системі. 

Тема 3. Актуальні проблеми визначення цивільного права як галузі права. 

Тема 4. Основні категорії та інститути цивільного (приватного) права (проблемні питання). 

Тема 5. Фізичні особи як суб’єкти приватного права(актуальні проблеми). 

Тема 6. Організаційно-правові форми юридичних осіб (правові проблеми). 

Тема 7. Правочини (актуальні проблеми). 

Тема 8. Актуальні проблеми речових прав. 

Тема 9. Актуальні проблеми зобов’язального права. 

Тема 10. Актуальні проблеми забезпечення виконання зобов’язань. 

Тема 11. Актуальні проблеми договірного права. 

Тема 12. Актуальні проблеми відповідальності за невиконання чи неналежне виконання 

зобов’язань. 

Тема 13. Недоговірні зобов’язання (актуальні проблеми). 

Тема 14. Актуальні проблеми спадкового права. 

Тема 15. Сім’я. Сімейні відносини. Соціальні регулятори сімейних відносин (актуальні 

проблеми). 

11. Види завдань, робіт: лекції, семінари, самостійна робота, індивідуально-консультаційна 

робота 

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на семінарських заняттях, опитування, виконання 

індивідуальних завдань, контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (екзамен) 

13. Мова: українська 

 

1.Назва дисципліни: Актуальні проблеми цивільного процесу. Судова практика 

2. Тип дисципліни: за вибором навчального закладу 

3. Рік навчання: 1 

4. Семестр: 2 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС – 5), аудиторні години 

– 50 (лекції – 26 год., практичні заняття – 24), самостійна робота – 97, індивідуально-

консультаційна робота – 3 

6. Форма контролю: екзамен 

7. Викладач Дяченко С. В., к.ю.н., доцент кафедри цивільного права та процесу 

8. Результати навчання: 

- має знання та вміння визначати актуальні проблеми розвитку цивільного 

процесуального права, наукові погляди і концепції, які існують в науці цивільного 
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процесуального права; 

- має навики застосування норм цивільного процесуального права на практиці, вміння 

юридично грамотно складати процесуальні документи в цивільних справах, що є 

обов’язковою вимогою майбутнього юриста для роботи за фахом 

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Теоретичні основи цивільного процесуального права України. 

Тема 2. Проблемні питання реалізації принципів цивільного процесу. 

Тема 3. Цивільні процесуальні відносини в системі цивільного процесу: проблеми теорії та 

практики. 

Тема 4. Суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин: актуальні питання теорії і 

практики. 

Тема 5. Актуальні питання інституту доказування в науці цивільного процесуального права. 

Тема 6. Проблемні питання застосування окремих засобів доказування в цивільному 

судочинстві. 

Тема 7. Актуальні проблеми позовної форми захисту цивільних прав. 

Тема 8. Провадження у справі до судового розгляду: актуальні проблеми теорії і практики. 

Тема 9. Судові рішення в цивільному процесі: проблемні питання. 

Тема 10. Особливості апеляційного провадження в цивільному процесі: питання теорії і 

практики.  

Тема 11. Актуальні проблеми касаційного провадження в цивільному процесі. 

Тема 12. Особливості провадження з перегляду судових рішень Верховним Судом України. 

Тема 13. Провадження в зв’язку з нововиявленими обставинами: проблемні питання. 

11. Види завдань, робіт: лекції, семінари, самостійна робота, індивідуально-консультаційна 

робота 

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на семінарських заняттях, опитування, виконання 

індивідуальних завдань, контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (екзамен) 

13. Мова: українська 

 

1. Назва дисципліни: Договірне право  

2. Тип дисципліни: за вибором навчального закладу 

3. Рік навчання: 1 

4. Семестр: 2 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС – 5), аудиторні години 

– 50 (лекції – 26 год., практичні заняття – 24), самостійна робота – 97, індивідуально-

консультаційна робота – 3 

6. Форма контролю: екзамен 

7. Викладач Мілевська а.О., к.ю.н., доцент кафедри цивільного права та процесу  

8. Результати навчання: 

- має знання загальних положень про договір та порядок їх укладення, зміни та 

припинення; 

- знає форми договорів та правові наслідки їх недодержання;  

- знає правові засади виконання договорів та засоби забезпечення їх виконання; 

особливості нотаріального посвідчення договорів; 

- вміє визначати вид договору за його змістом або за попередньою документацією до 

нього;  

- складають договори усіх видів та додаткові угоди до них застосовуючи норми 

цивільного та іншого права в процесі роботи над договором та його частинами; 

- вміє проводити правовий аналіз договорів на їх відповідність вимогам чинного 

законодавства; надають консультації щодо договірних зобов’язань 

9. Спосіб навчання: аудиторне 
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10. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Загальні положення про договори як про правовий інструмент. 

Тема 2. Укладення, зміна, припинення, продовження договору. 

Тема 3. Форма договору і правові наслідки її недодержання. 

Тема 4. Виконання договору та засоби забезпечення виконання договору. 

Тема 5. Договори про передачу майна у власність їх особливості та нотаріальне посвідчення. 

Тема 6. Договори про надання майна у користування: особливості та нотаріальне 

посвідчення. 

Тема 7. Договори, спрямовані на регулювання відносин у сфері праці. 

Тема 8. Договори про виконання робіт та надання послуг: загальні та відмінні риси. 

Тема 9. Договори, спрямовані на надання фінансових послуг. 

11. Види завдань, робіт: лекції, семінари, самостійна робота, індивідуально-консультаційна 

робота  

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на семінарських заняттях, опитування, виконання 

індивідуальних завдань, контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (екзамен) 

13. Мова: українська 

 

1.Назва дисципліни: Спадкове право 

2. Тип дисципліни: за вибором навчального закладу 

3. Рік навчання: 1 

4. Семестр: 2 

5. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС – 5), аудиторні години 

– 50 (лекції – 26 год., практичні заняття – 24), самостійна робота – 98, індивідуально-

консультаційна робота – 2 

6. Форма контролю: екзамен 

7. Викладач Чеховська І.В. В., д.ю.н., професор, завідувач кафедри цивільного права та 8. 

Результати навчання: 

- вміє дослідили положення українського законодавства у сфері спадкового права; 

- вміє розглянули існуючі колізії національного та міжнародного спадкового 

законодавства; 

- засвоїли основні доктринальні положення спадкового права; 

- самостійно аналізують наукову літературу з дисципліни;  

- ставлять наукові проблеми і шукають шляхи їх вирішення; проводять порівняльно-

правовий аналіз; 

- аналізують і узагальнюють судову практику 

9. Спосіб навчання: аудиторне 

10. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Загальні положення про спадкування. 

Тема 2. Спадкування окремих об’єктів. 

Тема 3. Спадкування за заповітом. 

Тема 4. Спадкування за законом. 

Тема 5. Прийняття спадщини. 

Тема 6. Оформлення права на спадщину. 

Тема 7. Вжиття заходів щодо охорони спадкового майна і управління ним. 

Тема 8. Спадковий договір. 

11. Види завдань, робіт: лекції, семінари, самостійна робота, індивідуально-консультаційна 

робота  

12. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на семінарських заняттях, опитування, виконання 

індивідуальних завдань, контрольних робіт); підсумковий контроль – 50 балів (екзамен) 

13. Мова: українська 
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3. Індивідуальні розділи програми навчання за третім (освітньо-науковим) рівнем 

вищої освіти 

 

3.1. Обов’язкові дисципліни  

 

1. Назва дисципліни: Філософія науки 

2. Тип дисципліни: нормативна 

3. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4) 

4. Форма контролю: екзамен 

5. Викладач: Воробйова Л.С., д.філ.наук, професор, завідувач кафедри філософії та 

політології 

6. Результати навчання: 

- охарактеризувати загальну проблематику філософії науки;  

- визначити фундаментальні філософські категорій зі сфер філософії науки, 

інноваційного розвитку, філософії культури;  

- сформувати уявлення про основні етапи розвитку науки;  

- визначити основні класичні та сучасні концепції філософії науки;  

- описати специфіку науки як особливого виду знання, діяльності та соціального 

інституту;  

- назвати особливості функціонування науки в різних соціально-культурних контекстах;  

- розуміння: різних методів теоретичного та емпіричного мислення; основних 

світоглядних і методологічних проблем, що виникають на сучасному етапі розвитку 

науки; наукових текстів і смислових конструкцій, що в них знаходяться;  

- застосування: використання наукової методології; вироблення навичок наукового 

мислення; вироблення навичок роботи з першоджерелами та основною сучасною 

філософською літературою 

7. Спосіб навчання: аудиторне 

8. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Наука як предмет філософського аналізу. 

Тема 2. Основні етапи становлення науки.  

Тема 3. Філософія науки: генеза та етапи розвитку. 

Тема 4. Наука як специфічний тип знання. Наукова картина світу. 

Тема 5. Структура, методи та розвиток наукового пізнання. Методологія інноваційної 

діяльності. 

Тема 6. Причини та специфіка зміни світоглядних та методологічних засад науки на межі 

ХХ-ХХІ століть. 

Тема 7. Онтологічні та гносеологічні проблеми сучасної науки. 

Тема 8.Філософія економіки. 

Тема 9. Філософія права. 

Тема 10. Етика науки. 

9. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота 

10. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на семінарських заняттях, опитування, виконання 

контрольних); підсумковий контроль – 50 балів (екзамен). 

11. Мова: українська 

 

1. Назва дисципліни: Наукова риторика 

2. Тип дисципліни: нормативна 

3. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 60 (кредитів ЄКТС – 2) 

4. Форма контролю: залік 

5. Викладач: Зикун Н.І., к.ф.н., доцент, завідувач кафедри української словесності та 
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культури 

6. Результати навчання: 

- визначити особливості формування і функціонування української наукової риторики;  

- визначити лексичні, морфологічні та синтаксичні особливості наукового стилю;  

- назвати особливості здійснення наукової комунікації; назвати жанри наукового стилю, 

вимоги до їх укладання та оформлення;  

- здатність укладати різні типи наукових текстів;  

- володіти навичками оформлення результатів наукової роботи;   

- здатність на основі спостережень і аналізу бази даних створювати «портрет аудиторії»;  

- здатність створювати максимально ефективну композицію промови;  

- здатність застосовувати різні прийоми ведення суперечки;   

- здатність долати перешкоди у спілкуванні оратора з аудиторією;    

- володіти полемічним мистецтвом (диспут, полеміка, дискусія);  

- розуміти та використовувати фахову наукову термінологію, знати основні прийоми 

переконуючого впливу;  

- володіти мистецтвом аргументації, доведення та спростування тез;  

- вміти укладати перелік використаних джерел відповідно до чинних вимог 

7. Спосіб навчання: аудиторне 

8. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Наука як сфера людської діяльності. формування української наукової мови 

Тема 2. Лексичні засоби  наукового стилю.  Терміни в науковому тексті. 

Тема 3. Синтаксичні  одиниці наукового стилю.   

Тема 4. Писемні жанри наукового тексту. 

Тема 5. Загальна структура наукового тексту. Підготовка та написання наукових текстів. 

Тема 6. Культура усного наукового мовлення. 

Тема 7. Методика складання переліку літератури до наукової праці.  

9. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота 

10. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на семінарських заняттях, опитування, виконання 

контрольних); підсумковий контроль – 50 балів (залік). 

11. Мова: українська 

 

1. Назва дисципліни: Інформаційні технології в науковій діяльності 

2. Тип дисципліни: нормативна 

3. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 60 (кредитів ЄКТС – 2) 

4. Форма контролю: залік 

5. Викладач: Погорєловська І.Д., к.е.н., доцент, професор кафедри управляючих 

інтелектуальних обчислювальних систем 

6. Результати навчання: 

– застосовувати можливості сучасних ІТ для пошуку та збереження інформації за темою 

дослідження;  

– працювати з електронними бібліотеками;  

– використовувати міжнародні пошукові бази даних у наукових дослідженнях;  

– виявляти академічний плагіат у наукових працях;  

– досліджувати бізнес-процеси, феномени, явища або проблеми, використовуючи методи, 

алгоритми, інструменти інтелектуального аналізу даних, технологію оперативної 

аналітичної обробки даних та офісні технології, а також системи підтримки прийняття 

рішень та експертні системи;  

– оформляти результати наукових досліджень, публікувати їх на сторінках власного 

блогу;  

– брати участь у веб-конференціях, вебінарах. 

7. Спосіб навчання: аудиторне 
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8. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Теоретичні основи сучасних інформаційних технологій. 

Тема 2. Використання міжнародних пошукових баз даних відкритого доступу в наукових 

дослідженнях.  

Тема 3. Застосування офісних технологій у науково-дослідній діяльності (аналіз, візуалізація, 

створення шаблонів, макросів, зведених таблиць; технологія OLE).  

Тема 4. Електронні бібліотеки: задачі, функціональні можливості, організація ефективного 

пошуку. 

Тема 5. Організація пошуку в Internet (тематичні каталоги, пошукові сервери, пошукові 

машини, спеціалізовані пошукові служби). 

Тема 6. Застосування web-сервісів у науково-дослідній діяльності. 

Тема 7. Хмарні технології в науково-дослідній діяльності. 

Тема 8. Методи, стадії, задачі, інструменти інтелектуального аналізу даних (Data Mining).  

Тема 9. Технологія оперативної аналітичної обробки даних (OLAP). 

Тема 10. Системи підтримки прийняття рішень (СППР): призначення, структура, особливості 

застосування.  

Тема 11. Експертні системи: основні характеристики та відмінності від інших програмних 

продуктів. 

9. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота 

10. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на семінарських заняттях, опитування, виконання 

контрольних); підсумковий контроль – 50 балів (залік). 

11. Мова: українська 

 

1. Назва дисципліни: Методика викладання та інноваційні технології в педагогіці 

2. Тип дисципліни: нормативна 

3. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 60 (кредитів ЄКТС – 2) 

4. Форма контролю: залік 

5. Викладач: Пєтухова І.О., к.пед.н., доцент, доцент кафедри психології і соціології 

6. Результати навчання: 

– інтеграція, систематизація психолого-педагогічних знань про механізми підвищення 

ефективності організації навчального процесу у вищій школі;  

– вивчення умов забезпечення ціннісно-особистісного самовизначення педагогів і 

студентів у педагогічній взаємодії;  

– формування професійного мислення студентів, набуття ними досвіду творчого 

використання психолого-педагогічних знань у розв’язанні конкретних завдань 

навчально-професійної та майбутньої педагогічної діяльності 

7. Спосіб навчання: аудиторне 

8. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Система вищої освіти в Україні: ретроспективний аналіз, проблеми і перспективи 

Тема 2. Науково-методичне забезпечення навчального процесу  

Тема 3. Лекція як форма організації навчання у вищій школі 

Тема 4. Методика проведення семінарських і практичних занять 

Тема 5. Організація індивідуально-консультативної і самостійної діяльності студентів  

Тема 6. Інноваційні методи навчання як спосіб оптимізації пізнавальної діяльності  

Тема 7. Діагностика знань: проблеми і перспективи оцінювання результатів навчання 

Тема 8. Дидактичні основи управління навчально-творчою діяльністю  

Тема 9. Педагогічне спілкування. 

9. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота 

10. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на семінарських заняттях, опитування, виконання 

контрольних); підсумковий контроль – 50 балів (залік). 
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11. Мова: українська 

 

1. Назва дисципліни: Управління науковими проектами 

2. Тип дисципліни: нормативна 

3. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 60 (кредитів ЄКТС – 2) 

4. Форма контролю: залік 

5. Викладач: Захарчук А.С., д.ю.н., професор, професор кафедри теорії права та держави 

6. Результати навчання: 

– специфіка проектів у науковій сфері, методологічні основи управління проектами, 

особливості підготовки проектних пропозицій та пошук фондів; 

– поглиблення своїх знань із сучасних підходів до виконання проектних робіт; 

– засвоєння основних засад процесу управління науковими проектами;  

– набуття комплексу практичних знань та навичок, необхідних для розвитку наукового 

проекту та вихід його на міжнародні ринки; 

– вміння систематизувати знання, розібравшись детально з поняттями «мета», «цілі», 

«завдання», «структура проекту» тощо, з питаннями структури та бюджету проекту, зі 

специфікою роботи в міжнародних проектах;  

– отримання базового рівня знань по роботі з фондовими коштами, в тому числі із 

структурними фондами ЄС 

7. Спосіб навчання: аудиторне 

8. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Управління науковими проектами – складова науки ХХІ ст. 

Тема 2. Особливості проектів у науковій сфері. 

Тема 3. Методологічні основи управління науковими проектами. 

Тема 4. Система проведення першостей з наукової аналітики. 

Тема 5. Оприлюднення та публікації наукових робіт. 

Тема 6. Написання проектів та пошук інвесторів. 

Тема 7. Типи грантів та особливості їх отримання. 

Тема 8. Написання успішної заявки на грант (програми ERC та Марії Складовської-Кюрі) 

Тема 9. Написання успішної заявки на грант (неурядові фонди та індивідуальні стипендії й 

стажування) 

Тема 10. Міжнародний досвід розвитку науки у контексті реалізації наукових проектів. 

9. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота 

10. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на семінарських заняттях, опитування, виконання 

контрольних); підсумковий контроль – 50 балів (залік). 

11. Мова: українська 

 

1. Назва дисципліни: Академічна англійська мова 

2. Тип дисципліни: нормативна 

3. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 60 (кредитів ЄКТС – 2) 

4. Форма контролю: залік 

5. Викладач: Чайка Л.В., к.ф.н., доцент, професор кафедри сучасних європейських мов 

6. Результати навчання: 

– знати обсяг лексики та граматики іноземної мови, знання яких надає можливість усного 

та писемного наукового спілкування та одержувати інформацію з іноземних письмових 

та усних джерел; 

– можливість вільного читання автентичної літератури відповідної галузі знань 

іноземною мовою;  

– знати мовні форми, характерні для академічного та професійного мовлення;  

– читати та розуміти літературу за фахом та суміжних сферах науки з метою отримання 

потрібної інформації з мінімальним використанням словника;  
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– розуміти основні ідеї та розпізнавати відповідну інформацію в ході дебатів, офіційних 

доповідей, лекцій, бесід, що за темою пов’язані з навчанням та спеціальністю;  

– розуміти намір мовця і комунікативні наслідки його висловлювання (напр.., намір 

зробити зауваження); 

– розуміти автентичні тексти, пов’язані з навчанням та спеціальністю, з підручників, 

газет, популярних і спеціалізованих журналів та Інтернет джерел;  

– розуміти автентичну академічну та професійну кореспонденцію 

7. Спосіб навчання: аудиторне 

8. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Термінолексика та шляхи її утворення. Засоби перекладу термінів. 

Тема 2. Значення іноземної мови у професійній діяльності економіста.  

Тема 3. Участь у конференції. Підготовчі документи. Правила оформлення заявки та 

супроводжувальної документації. Кліше. 

Тема 4. Міжнародне співробітництво та відрядження для проведення дослідження. Тема 1. 

Особливості оформлення документів. Сталі вирази та граматичні конструкції. 

Тема 5. Доповіді та презентації. Етапи підготовки. Лексичний та граматичний мінімум. 

Правила оформлення. 

Тема 6. Види науково-дослідницьких документів: структура та особливості. Лексико-

граматичне оформлення та кліше. 

Тема 7. Англійські еквіваленти українських термінів. Схожі та відмінні риси в лексиці та 

граматиці виносу вироку та оголошення покарання українською та англійською мовами. 

Тема 8. Поняття перекладу. Еквівалент і аналог. Перекладацькі трансформації. 

Тема 9. Оформлення основних видів документації (заявок на участь у конференції, складання 

стислого автобіографічного нарису). 

Тема 10. Специфіка лексичних засобів вираження змісту текстів з фаху. 

Тема 11. Подача країнознавчої інформації на побутовому рівні. 

Тема 12. Спілкування в закордонному науковому відрядженні. 

9. Види завдань, робіт: семінарські заняття, самостійна робота 

10. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на семінарських заняттях, опитування, виконання 

контрольних); підсумковий контроль – 50 балів (залік). 

11. Мова: українська, англійська 

 

1. Назва дисципліни: Академічне письмо англійською мовою 

2. Тип дисципліни: нормативна 

3. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 60 (кредитів ЄКТС – 2) 

4. Форма контролю: залік 

5. Викладач: : Онучак Л.В., к.пед.н., професор, завідувач кафедри сучасних європейських 

мов 

6. Результати навчання: 

– надає аспірантам можливість писемного наукового спілкування та одержувати 

інформацію з іноземних письмових та усних джерел, можливість вільного читання 

автентичної літератури відповідної галузі знань іноземною мовою;  

– знати мовні форми, характерні для академічного та професійного письма;  

– володіти навичками письма текстів наукового стилю (монографії, наукові журнали, 

статті, тези);  

– володіти всіма видами письма наукової літератури, які передбачають різний ступень 

розуміння;  

– вміти варіювати характер письма залежно від цільової установки, складності та 

значимості тексту;  

– здійснювати писемне наукове спілкування на теми, що пов’язані з науковою роботою;   

– вміти відокремлювати види та жанри довідкової і наукової літератури;  
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– демонструвати використання форм етикету наукового спілкування;  

– демонструвати вміння оформлювати отриману інформацію у вигляді реферату, 

анотації, повідомлення, доповіді, участі в усному спілкуванні в межах тем і ситуацій, 

зазначених у програмі, включаючи власне розгорнуте висловлювання й сприймання 

такого на слух;  

– вести ділове та професійне листування з урахуванням міжкультурних комунікативних 

та професійних особливостей;  

– розуміти автентичну монологічну та діалогічну усну мову з наукової проблематики;  

– підвищувати самостійно рівень писемного спілкування в науковому та професійному 

середовищі;  

– застосовувати міжкультурне розуміння у процесі безпосереднього писемного 

спілкування в науковому та професійному середовищі 

7. Спосіб навчання: аудиторне 

8. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Методи та особливості написання есе. 

Тема 2. Написання резюме, тез, доповідей, статей. 

Тема 3. Написання есе. Структура есе. Типи есе. 

Тема 4. Есе порівняння. 

Тема 5. Есе висловлювання думки. 

Тема 6. Есе вирішення проблем. 

Тема 7. Науковий переклад. Наукове реферування та анотування. 

Тема 8. Ділова кореспонденція.  

Тема 9. Написання факсів, електронних повідомлень. 

Тема 10. Складання фінансових документів. 

Тема 11. Складання контрактів. 

Тема 12. Ділове листування: структура та порядок складання. 

9. Види завдань, робіт: семінарські заняття, самостійна робота 

10. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на семінарських заняттях, опитування, виконання 

контрольних); підсумковий контроль – 50 балів (залік). 

11. Мова: українська, англійська 

 

1. Назва дисципліни: Практична риторика англійською мовою 

2. Тип дисципліни: нормативна 

3. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 60 (кредитів ЄКТС – 2) 

4. Форма контролю: екзамен 

5. Викладач: : Гомон Н.В., к.ф.н., доцент, доцент кафедри сучасних європейських мов 

6. Результати навчання: 

– знати обсяг лексики та граматики іноземної мови, знання яких надає аспірантам 

можливість публічного спілкування та одержання інформації з усних джерел, 

можливість вільного спілкування у відповідній галузі знань іноземною мовою;  

– знати мовні форми, характерні для академічного та професійного спілкування;  

– розуміти основні ідеї та розпізнавати відповідну інформацію в ході дебатів, офіційних 

доповідей, лекцій, бесід, що за темою пов’язані з навчанням та спеціальністю;  

– розуміти намір мовця і комунікативні наслідки його висловлювання (напр.., намір 

зробити зауваження);  

– розуміти автентичні тексти, пов’язані з навчанням та спеціальністю, з підручників, 

газет, популярних і спеціалізованих журналів та Інтернет джерел;  

– розуміти автентичну академічну та професійну кореспонденцію;  

– володіти всіма видами усного спілкування, які передбачають різний ступень розуміння;  

– вміти варіювати характер висловлювання залежно від цільової аудиторії, складності та 

значимості виступу;  



 126 

– здійснювати усне спілкування на теми, що пов’язані з науковою роботою;   

– вміти відокремлювати види та жанри довідкової і наукової літератури;  

– демонструвати використання форм етикету наукового спілкування 

7. Спосіб навчання: аудиторне 

8. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Мовний вплив як наука. 

Тема 2. Поняття ефективної комунікації. 

Тема 3. Вербальний мовний вплив. 

Тема 4. Невербальний мовний вплив. 

Тема 5. Види публічних виступів. 

Тема 6. Основні вимоги до публічних виступів. 

Тема 7. Робота над мовною формою виступу. 

Тема 8. Підготовка до публічного виступу. 

Тема 9. Публічний виступ його види та функції. 

Тема 10. Поведінка оратора в аудиторії. 

Тема 11. Підтримка уваги аудиторії під час виступу. 

Тема 12. Завершення публічного виступу (функції та варіанти кінцівки). 

Тема 13. Аргументація. 

Тема 14. Інформаційний виступ, його основні особливості. 

Тема 15. Рекламний виступ. 

Тема 16. Розповідь про себе. 

Тема 17. Розповідь про якусь подію. 

Тема 18. Протокольно-етикетний виступ і його основні особливості. 

Тема 19. Представлення гостя. 

Тема 20. Похвальне слово та правила його підготовки. 

Тема 21. Розважальний виступ та його основні особливості. 

Тема 22. Переконуючий виступ та його основні особливості. 

Тема 23. Дебати. 

Тема 24. Як покращити ефективність публічного виступу. 

9. Види завдань, робіт: семінарські заняття, самостійна робота 

10. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на семінарських заняттях, опитування, виконання 

контрольних); підсумковий контроль – 50 балів (екзамен) 

11. Мова: українська, англійська 

 

1. Назва дисципліни: Методика та методологія інтелектуального пошуку 

2. Тип дисципліни: нормативна 

3. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3) 

4. Форма контролю: залік 

5. Викладач: : Шевченко А.Є., д.ю.н., професор, завідувач кафедри теорії права та держави 

6. Результати навчання: 

– отримання і систематизація основних теоретичних та концептуальних підходів щодо 

розуміння сучасного наукового пошуку;  

– формування у докторантів навиків для здійснення збору і опрацювання різних видів 

джерел інформації, виходячи з сучасної методології здійснення гуманітарного 

дослідження;  

– озброєння майбутніх докторів філософії знаннями термінології права на поняттєвому та 

лінгвістичному рівні;  

– отримання навичок щодо логіки правового дослідження;  

– вивчення методики роботи над документальним та науковим матеріалом з права;  

– методика написання тексту різних за видами наукових текстів 

7. Спосіб навчання: аудиторне 
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8. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Сучасний стан гуманітарної науки в Україні та світі. 

Тема 2. Основні тенденції розвитку правової науки в Україні. 

Тема 3. Методологія правових досліджень. 

Тема 4.Методологія конкретного правового дослідження. 

Тема 5. Логіка правового дослідження. 

Тема 6. Науково-теоретичні засади вивчення термінології права. 

Тема 7. Методологічні підходи для здійснення теоретичного дослідження. 

Тема 8.Методологічні підходи та їх застосування в емпіричному дослідженні. 

Тема 9. Організація і методика підготовки дисертаційних робіт з права. 

9. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота 

10. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на семінарських заняттях, опитування, виконання 

контрольних); підсумковий контроль – 50 балів (залік) 

11. Мова: українська 

 

1. Назва дисципліни: Порядок отримання виключних прав на результати інтелектуальної 

творчої діяльності 

2. Тип дисципліни: нормативна 

3. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3) 

4. Форма контролю: залік 

5. Викладач: : Дідук А.Г., к.ю.н., доцент, доцент кафедри цивільного права та процесу  

6. Результати навчання: 

– знання і розуміння найважливіших концепцій, теорій, засад щодо основних інститутів 

права інтелектуальної власності;  

– розуміння особливостей становлення та розвитку наукових поглядів на основні 

інститути права інтелектуальної власності з урахуванням історичних умов їх 

формування;  

– вміння використовувати отримані знання для формування власних наукових поглядів 

під час проведення досліджень 

7. Спосіб навчання: аудиторне 

8. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Загальні положення про право на результати інтелектуальної творчої діяльності. 

Тема 2. Правова охорона об’єктів авторського права та суміжних прав. 

Тема 3.  Правова охорона засобів індивідуалізації учасників цивільного обігу, їх товарів і 

послуг. 

Тема 4. Правова охорона інформації, що базується на фактичній монополії. 

Тема 5. Правова охорона інших об’єктів права інтелектуальної власності. 

Тема 6. Договори у сфері права інтелектуальної власності. 

Тема 7. Процесуальні гарантії захисту прав інтелектуальної власності. 

9. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота 

10. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на семінарських заняттях, опитування, виконання 

контрольних); підсумковий контроль – 50 балів (залік) 

11. Мова: українська 

 

1. Назва дисципліни: Теоретико-історичні аспекти реформування державно-правових 

інститутів 

2. Тип дисципліни: нормативна 

3. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3) 

4. Форма контролю: екзамен 

5. Викладач: : Нижник Н.Р., д.ю.н., професор, професор кафедри теорії права та держави  
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6. Результати навчання: 

– знати теоретичні засади державно-правових інститутів, завдання та основні елементи 

стратегічного розвитку державно-правових інститутів, методологічні основи діяльності 

державно-правових інститутів, особливості правовідносин, що виникають у процесі 

функціонування державно-правових інститутів; 

– поглиблення своїх знань з найбільш важливих теоретичних положень курсу; 

– засвоїти якісні зміни та доповнення, що відбуваються в сфері державної влади на 

сучасному етапі та орієнтацію на світове співтовариство;  

– привити комплекс практичних знань та навичок, необхідних для формування в них 

високої професійної майстерності 

7. Спосіб навчання: аудиторне 

8. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Становлення та розвиток державно-правових інститутів – передумова модернізації 

держави. 

Тема 2. Поняття, суть та еволюція державно-правових інститутів в Україні. 

Тема 3. Реформи в сучасній Україні: необхідність змін. 

Тема 4. Правова реформа та чинники, що її зумовлюють. 

Тема 5. Види державно-правових інститутів та їх статус. 

Тема 6. Використання сучасних методів у діяльності державно-правових інститутів. 

Тема 7. Людські відносини – фундамент культури державно-правових інститутів. 

Тема 8. Правова філософія успіху у розвитку державно-правових інститутів. 

Тема 9. Роль особистості керівника державних інститутів у вирішенні конфліктів. 

Тема 10. Напрямки реформування державно-правових інститутів. 

9. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота 

10. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на семінарських заняттях, опитування, виконання 

контрольних); підсумковий контроль – 50 балів (екзамен) 

11. Мова: українська 

 

3.2. Вибіркові дисципліни 

 

1. Назва дисципліни: Правове регулювання фінансової безпеки України  

2. Тип дисципліни: вибіркова 

3. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4) 

4. Форма контролю: залік 

5. Викладач: : Білоус В.Т., д.ю.н., професор, професор кафедри фінансового права  

6. Результати навчання: 

– знати нормативно-правову базу з питань забезпечення фінансової безпеки та 

управління ризиками у фінансовій сфері;  

– знати умови та чинники забезпечення фінансової безпеки;  

– знати основні принципи та методи аналізу фінансових ризиків;  

– організаційно-економічні механізми забезпечення фінансової безпеки;  

– види ризиків, що виникають при здійсненні фінансової діяльності;  

– прийоми та шляхи мінімізації виявлених фінансових ризиків;  

– розрізняти основні види ризиків у фінансовій системі, аналізувати їх та оцінювати;  

– обирати механізми для забезпечення фінансової безпеки;  

– застосовувати набуті теоретичні знання в практичній професійній діяльності;  

– обирати ефективні форми й методи митного контролю відповідно до об’єкту і 

виявлених ризиків;  

– застосовувати концепцію базової стратегії забезпечення фінансової  безпеки та 

розробляти профілі ризику 

7. Спосіб навчання: аудиторне 
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8. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Розвиток фінансової безпеки держави 

Тема 2. Способи вчинення фінансових злочинів 

Тема 3. Діяльність фіктивних фірм в Україні 

Тема 4. Порядок збирання слідів вчинення фінансових злочинів 

Тема 5. Застосування непрямих методів при розслідуванні фінансових злочинів 

Тема 6. Дослідження доказів вчинення фінансових злочинів 

Тема 7. Порядок організації примусового стягнення до бюджетів фінансових зобов’язань 

платників податків.  

9. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота 

10. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на семінарських заняттях, опитування, виконання 

контрольних); підсумковий контроль – 50 балів (залік) 

11. Мова: українська 

 

1. Назва дисципліни: Розвиток доктрини адміністративного та інформаційного права в 

сучасному гуманітарному просторі 

2. Тип дисципліни: вибіркова 

3. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4) 

4. Форма контролю: залік 

5. Викладач: : Рябченко О.П., д.ю.н., професор, в.о. начальника кафедри адміністративного 

права і процесу та митної безпеки  

6. Результати навчання: 

– знання і розуміння найважливіших концепцій, теорій, засад щодо основних інститутів 

адміністративного та інформаційного права;  

– розуміння особливостей становлення та розвитку наукових поглядів на основні 

інститути адміністративного та інформаційного права з урахуванням історичних умов їх 

формування;  

– вміння використовувати отримані знання для формування власних наукових поглядів 

під час проведення досліджень 

7. Спосіб навчання: аудиторне 

8. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Становлення та розвиток концептуальних засад адміністративного та інформаційного 

права. 

Тема 2. Предмет та система адміністративного та інформаційного права:еволюція наукових 

поглядів та їх зміст. 

Тема 3. Ґенеза наукових поглядів на суб’єктів адміністративного та інформаційного права.  

Тема 4. Публічна служба у системі адміністративного права. 

Тема 5. Правові форми публічного адміністрування: сучасні підходи до розуміння.   

Тема 6. Концептуальні проблеми застосування методів адміністративно-правового 

регулювання. 

Тема 7. Загальні засади становлення та розвитку інститут адміністративної відповідальності. 

Тема 8. Еволюція наукових поглядів на законність у публічному управлінні.  

9. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота 

10. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на семінарських заняттях, опитування, виконання 

контрольних); підсумковий контроль – 50 балів (залік) 

11. Мова: українська 

 

1. Назва дисципліни: Розвиток доктрини адміністративного та інформаційного права в 

сучасному гуманітарному просторі 

2. Тип дисципліни: вибіркова 
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3. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4) 

4. Форма контролю: залік 

5. Викладач: Мисливий В.А., д.ю.н., професор, професор кафедри кримінального права та 

кримінології 

6. Результати навчання: 

– визначення реальних проблем правотворчої та правозастосовчої практики;  

– формування власної позиції та науково обґрунтованих підходів до розгляду 

дискусійних питань;  

– використовування міжнародного досвіду у питаннях вдосконалення проблем теорії 

кримінального права, правотворчої і правозастосовчої практики;  

– тлумачення законів про кримінальну відповідальність;  

– вивчення основних ідей, позицій науковців та юридичної практики із дискусійних 

загальнотеоретичних і прикладних проблем Загальної і Особливої  частини 

кримінального права;  

– формування шляхів підвищення ефективності застосування вітчизняного 

кримінального законодавства Україні 

7. Спосіб навчання: аудиторне 

8. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Кримінальне законодавство в умовах глобалізації та проблеми імплементації норм 

міжнародного кримінального права в законодавство України 

Тема 2. Науково-правничі школи  в Україні, які досліджують питання кримінального права 

Тема 3 Вчення про злочин та кримінальний проступок у кримінальному праві 

Тема 4. Тлумачення закону про кримінальну відповідальність: види, способи, межі 

тлумачення 

Тема 5. Інститути та кримінально-правові приписи Загальної частини КК України: дискусійні 

питання у дослідженнях вітчизняних та зарубіжних вчених 

Тема 6. Проблеми юридичної техніки у нормах Особливої частини КК України 

Тема 7. Тенденції та перспективи розвитку, кримінального законодавства 

9. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота 

10. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на семінарських заняттях, опитування, виконання 

контрольних); підсумковий контроль – 50 балів (залік) 

11. Мова: українська 

 

1. Назва дисципліни: Кримінальний процес: актуальні проблеми науки та практики 

2. Тип дисципліни: вибіркова 

3. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4) 

4. Форма контролю: залік 

5. Викладач: Цимбал П.В., д.ю.н., професор, професор кафедри кримінального процесу та 

криміналістики 

6. Результати навчання: 

– вдосконалення системи теоретичних знань і сформування практичних навичок щодо 

правильного застосування норм кримінального процесуального права в процесі 

судового розгляду та перегляду кримінальних справ;  

– основних норм, які спрямовані на охорону прав і свобод громадян;  

– забезпечення відшкодування завданої злочином шкоди;  

– реалізація принципу «дозволено тільки те, що передбачено законом», щоб «жоден 

винний не уникнув відповідальності, а жоден невинний не був безпідставно 

покараний» 

7. Спосіб навчання: аудиторне 

8. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Розвиток кримінального процесуального законодавства України та актуальні питання 
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науки кримінального процесу. 

Тема 2. Актуальні проблеми доказування у кримінальному процесі. 

Тема 3. Проблеми застосування заходів забезпечення кримінального провадження. 

Тема 4. Актуальні питання здійснення досудового розслідування. 

Тема 5. Проблеми взаємодії слідчих та оперативних підрозділів під час проведення слідчих 

(розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.  

Тема 6. Актуальні питання зупинення та закінчення досудового розслідування. 

Тема 7. Актуальні питання кримінального провадження у суді першої  інстанції та 

оскарження судових рішень. 

9. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота 

10. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на семінарських заняттях, опитування, виконання 

контрольних); підсумковий контроль – 50 балів (залік) 

11. Мова: українська 

 

Блок №1 Теорія права та держави 

 

1. Назва дисципліни: Теоретико-прикладні аспекти законотворення 

2. Тип дисципліни: вибіркова 

3. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС – 5) 

4. Форма контролю: екзамен 

5. Викладач: Вітюк Д.Л., к.ю.н., доцент, кафедри теорії, історії держави і права та 

конституційного права  

6. Результати навчання: 

– отримання та систематизація основних теоретичних та концептуальних підходів щодо 

розвитку законотворення;  

– формування навиків законопроектних робіт;  

– озброєння майбутніх докторів філософії знаннями із законодавчої техніки;  

– набуття навичок законопроектної діяльності;  

– вивчення методики системи професійного навчання та підвищення кваліфікації у сфері 

законотворчої діяльності 

7. Спосіб навчання: аудиторне 

8. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Науково-методичні засади законотворення. 

Тема 2. Сутність та завдання нормативно-правового забезпечення законотворення. 

Тема 3. Професійна підготовка суб’єктів законотворення. 

Тема 4. Законодавча техніка як різновид юридичної техніки. 

Тема 5. Стандарти ефективного законотворення 

Тема 6. Законопроектні роботи: від законодавчої ініціативи до введення закону в дію. 

Тема 7. Правотворча технологія та її роль у процесі законотворення. 

Тема 8. Моніторинг законодавства як індикатор стану законотворення у державі. 

Тема 9. Сучасні тенденції законопроектної діяльності. 

Тема 10. Актуальні проблеми законотворення та шляхи його вдосконалення. 

9. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота 

10. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на семінарських заняттях, опитування, виконання 

контрольних); підсумковий контроль – 50 балів (екзамен) 

11. Мова: українська 

 

1. Назва дисципліни: Динаміка розвитку праворозуміння 

2. Тип дисципліни: вибіркова 

3. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС – 5) 
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4. Форма контролю: екзамен 

5. Викладач: Старостюк А.В., к.ю.н., доцент, доцент кафедри теорії права та держави 

6. Результати навчання: 

– вивчення основних досягнень вітчизняних та зарубіжних вчених щодо питань, які 

розкривають сутність розвитку праворозуміння як базової юридичної категорії, що 

покладена в основу здійснення правильної оцінки складних державно-правових явищ, 

виявлення їх сутності та соціального призначення, здійснення ефективного 

правозастосовчого процесу;  

– всебічне пізнання і осмислення методологічних підходів в дослідженні проблем 

праворозуміння та з’ясування сутнісних характеристик, які властиві праву в межах 

існуючої типологізації з метою формування ціннісної основи знань, необхідної для 

здійснення ефективної правозастосовчої діяльності, враховуючи особливості 

вітчизняної юридичної практики та міжнародний досвід, що сприятиме  забезпеченню 

реалізації прав та свобод людини і громадянина, подоланню кризових явищ в житті 

українського суспільства, захисту людини як найвищої соціальної цінності та розбудові 

української державності 

7. Спосіб навчання: аудиторне 

8. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Сучасні методологічні підходи в дослідженні проблем праворозуміння. 

Тема 2. Антропологічна парадигма в праві. 

Тема 3. Еволюція категорії «праворозуміння». 

Тема 4. Типологія праворозуміння та її критерії. 

Тема 5. Інтегративний підхід до права та сучасні світові реалії. 

Тема 6. Плюралізм праворозуміння та світова юридична практика. 

Тема 7. Концептуальні підходи до визначення сутності та змісту права в українській 

юридичній науці. 

Тема 8. Проблеми праворозуміння в сучасних правових системах.    

9. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота 

10. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на семінарських заняттях, опитування, виконання 

контрольних); підсумковий контроль – 50 балів (екзамен) 

11. Мова: українська 

 

1. Назва дисципліни: Правове конституювання та організація державної влади 

2. Тип дисципліни: вибіркова 

3. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС – 5) 

4. Форма контролю: екзамен 

5. Викладач: Гапоненко Л.В., к.ю.н., доцент, доцент кафедри теорії права та держави 

6. Результати навчання: 

– отримання і систематизація теоретичних та прикладних підходів до організації 

державної влади;  

– формування у докторантів навиків діяльності в системі органів державної влади;  

– активізація пошуку та розуміння оптимальних моделей здійснення державної в влади в 

Україні та застосування їх у роботі в органах законодавчої, виконавчої та судової 

влади; 

– поглиблення своїх знань з найбільш важливих теоретичних положень курсу, краще 

засвоєння якісних змін та доповнень, що відбуваються в сфері державної влади на 

сучасному етапі та орієнтацію на світове співтовариство;  

– привити комплекс практичних знань та навичок, необхідних для формування в них 

високої професійної майстерності 

7. Спосіб навчання: аудиторне 

8. Зміст дисципліни:  
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Тема 1. Правове конституювання розподілу влад. 

Тема 2. Співвідношення політичного устрою та державної влади. 

Тема 3. Конституційні засади закріплення, організації та здійснення державної влади в 

Україні. 

Тема 4. Легітимність, легальність та ефективність державної влади.  

Тема 5. Система стримувань та противаг; взаємодія у діяльності органів законодавчої, 

виконавчої та судової влади.  

Тема 6. Криза влади: сутність, форма, шляхи подолання. 

Тема 7. Оптимізація взаємодії державної влади та громадянського суспільства в Україні. 

9. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота 

10. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на семінарських заняттях, опитування, виконання 

контрольних); підсумковий контроль – 50 балів (екзамен) 

11. Мова: українська 

 

Блок № 2 Історія права держави 

 

1. Назва дисципліни: Проблеми історіографії та джерелознавства права 

2. Тип дисципліни: вибіркова 

3. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС – 5) 

4. Форма контролю: екзамен 

5. Викладач: Линник Т.В., к.ю.н., доцент, кафедри теорії, історії держави і права та 

конституційного права  

6. Результати навчання: 

– отримання і систематизація основних теоретичних та концептуальних підходів щодо 

розуміння сучасних підходів, шкіл і напрямків історико-правової науки;  

– формування у докторантів навиків для здійснення збору і опрацювання різних видів 

джерел інформації, виходячи з сучасної методології здійснення гуманітарного 

дослідження;  

– озброєння майбутніх докторів філософії знаннями та інструментарієм джерелознавчого 

дослідження;  

– отримання навичок щодо використання зібраної наукової інформації з різних 

історичних наук;  

– вивчення методики проведення моно- та міждисциплінарного дослідження 

7. Спосіб навчання: аудиторне 

8. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Історіографія: традиційний поняттєво-термінологічний апарат. 

Тема 2. Українська історіографія в академічній традиції. 

Тема 3. Історіографія в розумінні діаспорних вчених. 

Тема 4. Українська радянська історіографія. Сучасна українська історіографія. 

Тема 5. Школи в (українській) історіографії права. 

Тема 6. Міждисциплінарність як концепт, структура, функції, практики. 

Тема 7. Монодисциплінарність та міждисциплінарність. 

Тема 8. Мережева модель правової науки. 

Тема 9.Стиль наукового мислення. 

Тема 10. Інструментарій джерелознавчого дослідження. 

Тема 11. Допоміжні історичні дисципліни та їх використання вченими-правниками. 

9. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота 

10. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на семінарських заняттях, опитування, виконання 

контрольних); підсумковий контроль – 50 балів (екзамен) 

11. Мова: українська 
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1. Назва дисципліни: Особливості політико-правої думки ХХ – початку ХХІ століття 

2. Тип дисципліни: вибіркова 

3. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС – 5) 

4. Форма контролю: екзамен 

5. Викладач: Старостюк А.В., к.ю.н., доцент кафедри теорії, історії держави і права та 

конституційного права  

6. Результати навчання: 

– отримання і систематизація основних теоретичних та концептуальних підходів щодо 

розуміння особливостей політико-правової думки XX – поч. XXI ст.ст.;  

– формування у студентів навичок самостійного пошуку та вивчення основних напрямів 

політико-правової думки вказаного періоду 

7. Спосіб навчання: аудиторне 

8. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Правові та політичні  ідеї пізнього прагматизму. 

Тема 2. Теорії «солідаризму» та «інституціоналізму». Теорія соціальних фракцій Л. Дюгі. 

Концепція корпоративної держави. 

Тема 3. Нормативістська теорія Г. Кельзена. 

Тема 4. Політико-правові ідеї періоду «срібного» віку російської філософії. 

Тема 5. Правові та політичні ідеї в феноменології. 

Тема 6. Психологічна теорія права Л. Петражицького. Соціологічний напрямок в 

юриспруденції ХХ ст. Соціологічна теорія права. Р. Паунд. «Реалістична» теорія права в 

США. Школа «вільного права». Є.Ерліх. Макс Вебер і його трактування соціальної 

поведінки. 

Тема 7. «Легітимний порядок», право, влада і панування за М. Вебером. 

Тема 8. Національно-демократичні і націоналістичні політико-правові доктрини. Правові та 

політичні ідеї української національної демократії. М. Грушевський, Д. Дорошенко, 

С. Петлюра. Правові і державницькі ідеї українського націоналізму. М. Міхновський, 

Д. Донцов, С. Бандера, Я. Стецько. Суспільно-політичні та правові погляди українських 

націонал-комуністів. В. Винниченко, М. Скрипник, М. Хвильовий. 

Тема 9. Політико-правові ідеї націонал-соціалізму. Тоталітаризм. Неофашизм та 

необольшевизм. 

Тема 10. Теоретичне підґрунтя європейських політичних і правових наддержавних структур 

(Рада Європи та інші). 

Тема 11. Політико-правові ідеї сіонізму. Правові та політичні ідеї ісламського 

фундаменталізму. 

Тема 12. Політико-правові ідеї в доктринах держави «загального блага», «плюралістичної 

демократії». 

Тема 13. Теорія «конвергенції». Постіндустріальне суспільство, специфіка його держави і 

права.  

Тема 14. Зв’язок демократії і «відкритого суспільства». К. Поппер і його робота «Відкрите 

суспільство і його вороги». Богдан Гаврилишин про можливість відкритого суспільства в 

Україні. Римський клуб про демократію. 

Тема 15. Процес глобалізації і суверенітет держав та загальне благо у праці Г.П. Мартіна та 

Х. Шумана «Пастка глобалізації». Взаємозв’язок та співвідношення мораль-право-політика у 

П. Рікера («Право і справедливість»). 

9. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота 

10. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на семінарських заняттях, опитування, виконання 

контрольних); підсумковий контроль – 50 балів (екзамен) 

11. Мова: українська 
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1. Назва дисципліни: Компаративна історія права  

2. Тип дисципліни: вибіркова 

3. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС – 5) 

4. Форма контролю: екзамен 

5. Викладач: Кудін С.В., к.ю.н., доцент, доцент кафедри теорії, історії держави і права та 

конституційного права  

6. Результати навчання: 

– формування у майбутніх докторів філософії в галузі права об’єктивності при 

компаративній оцінці закономірностей та специфічних особливостей виникнення і 

розвитку права різних держав світу у хронологічній послідовності на основі порівняння 

їх правової еволюції; 

– оволодіння основними поняттями та термінологією компаративної історії права;  

– дослідження процесів виникнення і розвитку ідей компаративної історії права;  

– об’єктивний аналіз наукової літератури з проблем компаративної історії права;  

– використання методів дослідження компаративної історії права, у т.ч., базового – 

компаративно-історичного правового методу;  

– самостійно на підставі застосування методів наукового пізнання компаративної історії 

права виокремлення загального, особливого та унікального в історично-правовому 

розвитку держав світу 

7. Спосіб навчання: аудиторне 

8. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Компаративна історія права у системі юридичних наук 

Тема 2. Методологія компаративної історії права 

Тема 3. Зародження і розвиток ідей компаративної історії права 

Тема 4. Європейські та американська школи історико-правової компаративістики. 

Тема 5. Становлення і розвиток компаративної історії права в Україні. 

Тема 6. Компаративна історія права країн Стародавнього Сходу, Греції та Риму 

Тема 7. Компаративна історія права країн Європи періоду Середньовіччя 

Тема 8. Компаративна історія права держав Європи, Америки та Далекого Сходу у Новий та 

Новітній періоди 

Тема 9. Українська традиція правового розвитку у контексті компаративної історії права 

Тема 10. Правовий розвиток країн світу на початку ХХІ ст. 

9. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота 

10. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на семінарських заняттях, опитування, виконання 

контрольних); підсумковий контроль – 50 балів (екзамен) 

11. Мова: українська 

 

Блок №3 Адміністративне право і процес 

 

1. Назва дисципліни: Адміністративно-деліктне право 

2. Тип дисципліни: вибіркова 

3. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС – 5) 

4. Форма контролю: екзамен 

5. Викладач: Литвин Н.А., к.ю.н., с.н.с, доцент кафедри адміністративного права і процесу 

та митної безпеки 

6. Результати навчання: 

– знання і розуміння найважливіших концепцій, теорій адміністративної 

відповідальності;  

– знання загальних засад та джерел адміністративної відповідальності;  

– знання видів адміністративних стягнень та правил їх накладення;  

– знання порядку провадження у справах про адміністративні правопорушення та 
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процедури накладення адміністративних стягнень на юридичних осіб;  

– розуміння особливостей адміністративної відповідальності спеціальних суб’єктів 

адміністративного права;  

– вміння правильно та у відповідності до законодавства кваліфікувати діяння, які 

віднесені до адміністративних проступків 

7. Спосіб навчання: аудиторне 

8. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Поняття, властивості та принципи адміністративної відповідальності. 

Тема 2. Адміністративне правопорушення та його юридичний склад. 

Тема 3. Адміністративні стягнення. 

Тема 4. Адміністративний примус. 

Тема 5. Провадження в справах про адміністративні проступки. 

Тема 6. Юридична характеристика окремих видів адміністративних правопорушень. 

Тема 7. Кваліфікація адміністративних проступків. 

Тема 8. Адміністративно деліктне право зарубіжних країн. 

9. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота 

10. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на семінарських заняттях, опитування, виконання 

контрольних); підсумковий контроль – 50 балів (екзамен) 

11. Мова: українська 

 

1. Назва дисципліни: Публічна адміністрація та публічне адміністрування 

2. Тип дисципліни: вибіркова 

3. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС – 5) 

4. Форма контролю: екзамен 

5. Викладач: Мацелик Т.О., д.ю.н., доцент, завідувач кафедри господарського права та 

процесу 

6. Результати навчання: 

– знання і розуміння найважливіших концепцій, теорій, засад публічної адміністрації та 

публічного адміністрування;  

– знання особливостей служби в органах публічної адміністрації, форм та методів 

публічного адміністрування;  

– знання організації публічної адміністрації та нормативного забезпечення публічного 

адміністрування у європейських країнах;  

– розуміння закономірностей проведення реформ публічної адміністрації у країнах 

пострадянського простору;  

– вміння використовувати отримані знання для формування власних наукових поглядів 

під час проведення досліджень 

7. Спосіб навчання: аудиторне 

8. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Поняття та зміст категорій «публічна адміністрація», «публічне адміністрування». 

Тема 2.Суб’єкти  публічної адміністрації. 

Тема 3. Служба в органах публічної адміністрації. 

Тема 4. Форми публічного адміністрування.  

Тема 5. Методи публічного адміністрування.   

Тема 6. Публічні послуги. 

Тема 7. Забезпечення законності діяльності суб’єктів публічної адміністрації. 

Тема 8. Децентралізація публічної влади. 

Тема 9. Європейськи принципи та стандарти публічного адміністрування.  

Тема 10. Публічна адміністрація та публічне адміністрування у Федеративній Республіці 

Німеччина. 

Тема 11. Публічна адміністрація та публічне адміністрування у Великій Британії. 
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Тема 12. Публічна адміністрація та публічне адміністрування у Французькій республіці. 

Тема 13. Публічна адміністрація та публічне адміністрування в Італії. 

Тема 14. Публічна адміністрація та публічне адміністрування у країнах пострадянського 

простору. 

9. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота 

10. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на семінарських заняттях, опитування, виконання 

контрольних); підсумковий контроль – 50 балів (екзамен) 

11. Мова: українська 

 

1. Назва дисципліни: Адміністративна юстиція як інститут розвинутої демократії 

2. Тип дисципліни: вибіркова 

3. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС – 5) 

4. Форма контролю: екзамен 

5. Викладач: Рябченко О.П., д.ю.н., професор, в.о. начальника кафедри адміністративного 

права і процесу та митної безпеки  

6. Результати навчання: 

– знання і розуміння найважливіших концепцій, теорій, засад адміністративної юстиції та 

її моделей у світі;  

– знання сучасних наукових поглядів на зміст основних інститутів адміністративної 

юстиції;  

– знання основ організації адміністративного судочинства;  

– знання особливостей розгляду окремих категорій справ в адміністративних судах;  

– вміння використовувати отримані знання для формування власних наукових поглядів 

під час проведення досліджень 

7. Спосіб навчання: аудиторне 

8. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Адміністративна юстиція у системі судової влади. 

Тема 2. Поняття адміністративної юстиції та її моделі у світі. 

Тема 3. Завдання та предмет адміністративної юстиції. 

Тема 4. Принципи адміністративної юстиції.  

Тема 5. Основні інститути адміністративної юстиції. 

Тема 6. Організація адміністративного судочинства в Україні.   

Тема 7. Провадження в адміністративних судах першої інстанції. 

Тема 8. Перегляд судових рішень. 

Тема 9. Особливості провадження в окремих категорія адміністративних справ.  

Тема 10. Адміністративна юстиція у Федеративній Республіці Німеччина. 

Тема 11. Адміністративна юстиція у Польщі. 

Тема 12. Адміністративна юстиція у Французькій республіці. 

Тема 13. Адміністративна юстиція у  країнах пострадянського простору. 

9. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота 

10. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на семінарських заняттях, опитування, виконання 

контрольних); підсумковий контроль – 50 балів (екзамен) 

11. Мова: українська 

 

Блок № 4 Фінансове право 

 

1. Назва дисципліни: Доктринальні проблеми фінансового права 

2. Тип дисципліни: вибіркова 

3. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4) 

4. Форма контролю: екзамен 
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5. Викладач: Касьяненко Л.М., д.ю.н., професор, завідувач кафедри фінансового права 

6. Результати навчання: 

– знати поняття та особливості фінансової діяльності як фінансово-правової категорії;  

– знати позиції вчених щодо поняття фінансового права;  

– знати особливості принципів, методів фінансової діяльності;  

– знати методологічні проблеми предмета, методу фінансово-правового регулювання;  

– знати теоретичні та законодавчі проблеми бюджетного права, податкового права;  

– вміти користуватися обсягом знань з курсу, володіти відповідним понятійним 

апаратом;  

– вміти скласти цілісне уявлення про історичний розвиток фінансового права та 

проблеми, які на сьогодні існують щодо його предмету та методу;  

– вміти визначати недоліки чинного законодавства, що врегульовує фінансові відносини, 

зокрема Бюджетного кодексу;   

– вміти виділити проблемні питання фінансового права та визначити шляхи його 

розвитку 

7. Спосіб навчання: аудиторне 

8. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Наука фінансового права та її сучасні завдання. 

Тема 2. Фінанси та фінансова діяльність держави та органів місцевого самоврядування. 

Тема 3. Правові принципи та методи фінансової діяльності держави та органів місцевого 

самоврядування. 

Тема 4. Проблеми праворозуміння фінансового права (предмет, метод, система). 

Тема 5. Поняття і зміст фінансово-правового регулювання. 

Тема 6. Проблеми бюджетно-правового регулювання. 

Тема 7. Проблеми загальної частини податкового права. 

Тема 8. Проблеми правового регулювання державних видатків та контролю за їх 

витрачанням. 

Тема 9. Проблемні питання банківського права. 

Тема 10. Фінансово-процесуальна теорія. 

Тема 11. Фінансово-правова відповідальність. 

Тема 12. Проблеми вдосконалення фінансового законодавства. 

9. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота 

10. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на семінарських заняттях, опитування, виконання 

контрольних); підсумковий контроль – 50 балів (екзамен) 

11. Мова: українська 

 

1. Назва дисципліни: Теоретико-правові аспекти функціонування публічних фондів 

грошових коштів в Україні 

2. Тип дисципліни: вибіркова 

3. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4) 

4. Форма контролю: екзамен 

5. Викладач: Шолкова Т.Б., к.ю.н., доцент, доцент кафедри фінансового права 

6. Результати навчання: 

– вироблення навичок критичного аналізу нормативно-правових актів, теоретичних 

положень в сфері функціонування публічних фондів грошових коштів в Україні;  

– здійснення публічного фінансового контролю за формуванням, розподілом, 

управлінням та використанням коштів цих фондів;  

– виявлення теоретичних, законодавчих і правозастосовних проблем, а також 

формулювання науково обґрунтованих пропозицій що до їх усунення 

7. Спосіб навчання: аудиторне 

8. Зміст дисципліни:  
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Тема 1. Теоретико-правові особливості визначення поняття та видів публічних фондів 

грошових коштів України. 

Тема 2. Ретроспективно-правовий аналіз виникнення та розвитку публічних фондів 

грошових коштів України. 

Тема 3. Загально-теоретичні та організаційно правові проблеми управління коштами 

публічних фондів грошових коштів України. 

Тема 4. Публічний фінансовий контроль за функціонуванням публічних фондів грошових 

коштів України. 

Тема 5. Основні правові проблеми функціонування державних централізованих бюджетних 

фондів коштів. 

Тема 6. Особливості правового регулювання місцевих централізованих публічних фондів 

грошових коштів. 

Тема 7. Публічні централізовані цільові позабюджетні фонди грошових коштів: проблеми та 

перспективи правового регулювання. 

Тема 8. Накопичувальні пенсійні фонди грошових коштів, особливості правового статусу. 

Тема 9. Правові основи функціонування накопичувальних недержавних пенсійних фондів в 

Україні. 

Тема 10. Публічні децентралізовані грошові фонди теоретико-правові аспекти. 

9. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота 

10. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на семінарських заняттях, опитування, виконання 

контрольних); підсумковий контроль – 50 балів (екзамен) 

11. Мова: українська 

 

1. Назва дисципліни: Концептуальні підходи правового регулювання оподаткування малого 

та середнього бізнесу в Україні 

2. Тип дисципліни: вибіркова 

3. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4) 

4. Форма контролю: екзамен 

5. Викладач: Аністратенко Ю.І., д.ю.н., доцент, професор кафедри фінансового права 

6. Результати навчання: 

– знати загальні положення оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності, що 

знаходяться на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності;   

– знати специфіку переходу на спрощену систему оподаткування;   

– знати правове регулювання справляння єдиного податку;   

– знати проблемні аспекти діючої податкової системи;   

– знати правові засади оподаткування малого та середнього бізнесу в Україні та світі;   

– знати правове регулювання механізму сплати єдиного податку;   

– знати загальну характеристику теоретичних підходів до оподаткування малого та 

середнього бізнесу;   

– знати правові основи контрольних повноважень державних органів, що забезпечують 

підтримку та розвиток малого та середнього бізнесу;   

– вміти орієнтуватися у нормативно-правових актах, які врегульовують діяльність 

контролюючих органів у сфері оподаткування малого та середнього бізнесу;   

– вміти вміло тлумачити чинне податкове законодавство;   

– вміти правильно застосовувати норми податкового права щодо спрощеної системи 

оподаткування, обліку та звітності 

7. Спосіб навчання: аудиторне 

8. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Загальна характеристика правового регулювання оподаткування бізнесу в Україні. 

Тема 2. Методологічні підходи до розмежування категорій «малого» та «середнього» бізнесу 

в Україні. 
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Тема 3. Соціально-правова характеристика функціонування малого та середнього бізнесу в 

Україні. 

Тема 4. Концептуальні засади державної політики та підтримки малого та середнього бізнесу 

в Україні. 

Тема 5.Сучасний стан правового регулювання оподаткування малого та середнього бізнесу в 

Україні. 

Тема 6.Специфіка спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності для суб’єктів 

господарювання. 

Тема 7. Проблемні аспекти механізму правового регулювання оподаткування малого та 

середнього бізнесу в Україні. 

Тема 8. Відповідальність та контроль у сфері сплати єдиного податку. 

Тема 9. Порівняльний аналіз застосування спрощеної системи оподаткування в зарубіжних 

країнах. 

Тема 10. Перспективи розвитку вітчизняного законодавства в контексті сплати єдиного 

податку. 

9. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота 

10. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на семінарських заняттях, опитування, виконання 

контрольних); підсумковий контроль – 50 балів (екзамен) 

11. Мова: українська 

 

1. Назва дисципліни: Теорія суб’єктів фінансового права 

2. Тип дисципліни: вибіркова 

3. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4) 

4. Форма контролю: залік 

5. Викладач: Мацелик Т.О., д.ю.н., доцент, завідувач кафедри господарського права та 

процесу 

6. Результати навчання: 

– вміння аналізувати суб’єкта права як наукову категорію в системі юридичних понять, 

визначати юридичну конструкцію суб’єкта в праві; 

– вміти застосовувати методологію дослідження суб’єктів фінансового права;  

– сформувати уявлення про поняття, види та класифікаційний розподіл суб’єктів 

фінансового права;  

– визначати поняття та структуру статусу суб’єктів фінансового права;  

– виявляти існуючи системні особливості суб’єктів фінансового права;  

– визначати різновиди фінансових правовідносин та особливості функціонування в них 

суб’єктів фінансового права 

7. Спосіб навчання: аудиторне 

8. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Суб’єкт права як наукова категорія. 

Тема 2. Історіографія досліджень суб’єктів права. 

Тема 3. Юридична конструкція категорії «суб’єкт права». 

Тема 4. Суб’єкт права в системі юридичних понять. 

Тема 5. Методологія дослідження суб'єкта в праві. 

Тема 6. Правова природа суб’єкта фінансового права.  

Тема 7. Поняття та структура статусу суб’єкта фінансового права. 

Тема 8. Нормативне регулювання статусу суб’єкта фінансового права. 

Тема 9. Класифікації суб’єктів фінансового права. 

Тема 10. Поняття системи суб’єктів фінансового права. 

Тема 11. Колективні суб’єкти фінансового права. 

Тема 12. Індивідуальні суб’єкти фінансового о права. 

Тема 13. Поняття функцій суб’єктів фінансового права. 
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Тема 14. Функцій суб’єктів фінансового права в бюджетній сфері. 

Тема 15. Функцій суб’єктів фінансового права в сфері оподаткування. 

Тема 16. Функцій суб’єктів фінансового права в сфері фінансових послуг.  

9. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота 

10. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на семінарських заняттях, опитування, виконання 

контрольних); підсумковий контроль – 50 балів (залік) 

11. Мова: українська 

 

Блок № 5 Інформаційне право 

 

1. Назва дисципліни: Правова інформатика 

2. Тип дисципліни: вибіркова 

3. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС – 5) 

4. Форма контролю: екзамен 

5. Викладач: Новицький А.М., д.ю.н., с.н.с., професор кафедри цивільного права і процесу 

6. Результати навчання: 

– знання і розуміння найважливіших концепцій, теорій, засад правової інформатики;  

– формування навичок самостійної роботи з інформаційно-аналітичними правовими 

системами; 

– вміння аналізу правових норм, необхідних для прийняття рішень і оформлення 

відповідних юридичних документів, відображення результатів професійної діяльності в 

юридичній документації 

7. Спосіб навчання: аудиторне 

8. Зміст дисципліни:  

Тема1. Правова інформація та правова інформатика. 

Тема 2. Правова інформатика в теорії права, законодавстві та інформатиці.   

Тема 3. Комп’ютерні технології у підготовці юридичних документів. 

Тема 4. Основи захисту комп’ютерної інформації.  

Тема 5. Застосування програм АІС «ЛІГА» робоче місце юриста. 

Тема 6. Юридичне та технічне забезпечення електронного документообігу та електронного 

цифрового підпису. 

Тема 7. Інформаційно-аналітичне забезпечення законотворчої та право застосовної 

діяльності.  

Тема 8. Інформаційно-телекомунікаційні системи державних органів.  

Тема 9. Системна інформатизація судочинства.  

Тема 10. Мережеві інформаційні технології в діяльності юриста. 

9. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота 

10. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на семінарських заняттях, опитування, виконання 

контрольних); підсумковий контроль – 50 балів (екзамен) 

11. Мова: українська 

 

1. Назва дисципліни: Актуальні питання інформаційного права 

2. Тип дисципліни: вибіркова 

3. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС – 5) 

4. Форма контролю: екзамен 

5. Викладач: Новицький А.М., д.ю.н., с.н.с., професор кафедри цивільного права і процесу 

6. Результати навчання: 

– знання і розуміння найважливіших концепцій, теорій, засад інформаційного права;  
– навички самостійної роботи з нормативно-правовими актами, що регламентують 

діяльність суб’єктів інформаційної діяльності, навички вирішення правових ситуацій; 
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– розуміти і усвідомлювати проблеми інформаційного права у процесі формування 

інформаційної діяльності суспільства і розбудови демократичної, правової, соціальної 

держави;  
– засвоїти якісні зміни та доповнення, що виникають у процесі інформаційної діяльності 

людей, в сфері задоволення їх потреб та інтересів стосовно інформації та стосовно 

інших сфер через інформацію; формування високої професійної майстерності;  

– глибше вивчити останні зміни та доповнення, внесені в чинне інформаційне 

законодавство; 

– вміння вірно застосовувати його норми до конкретних правових ситуацій 

7. Спосіб навчання: аудиторне 

8. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Сутність, зміст, структура інформаційного права. 

Тема 2. Теорії формування інформаційного суспільства. 

Тема 3. Інформаційно-правові норми та інформаційні правовідносини, їх структура та 

особливості. 

Тема 4. Правові засади інформаційних прав і свобод людини і громадянина та їх реалізація в 

Україні.  

Тема 5. Право на доступ до інформації.  

Тема 6. Адміністративні правопорушення та адміністративна відповідальність.  

Тема 7. Процедура оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації. 

Тема 8. Правове регулювання інформаційної діяльності засобів масової інформації.  

Тема 9. Правове регулювання інформаційної діяльності спеціальних суб’єктів інформаційних 

правовідносин. 

Тема 10. Інформатизація податкових та митних відносин. 

9. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота 

10. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на семінарських заняттях, опитування, виконання 

контрольних); підсумковий контроль – 50 балів (екзамен) 

11. Мова: українська 

 

1. Назва дисципліни: Інформаційна безпека 

2. Тип дисципліни: вибіркова 

3. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС – 5) 

4. Форма контролю: екзамен 

5. Викладач: Новицька Н.Б., к.ю.н., с.н.с., доцент кафедри цивільного права і процесу 

6. Результати навчання: 

– знання і розуміння найважливіших концепцій, теорій, засад інформаційної безпеки;  

– формування навичок самостійної роботи з нормативно-правовими актами, що 

регламентують діяльність державних органів у сфері забезпечення інформаційної 

безпеки суспільства, особи, держави, навичок вирішення правових ситуацій;  

– здійснення комплексного аналізу та самостійного дослідження загального стану 

сучасної ситуації та прогнозування її тенденцій розвитку в сфері забезпечення 

інформаційної безпеки, давати ґрунтовну оцінку процесам, що впливають на 

інформаційну безпеку; 

– вміння аналізу правових норм, необхідних для прийняття рішень і оформлення 

відповідних юридичних документів, відображення результатів професійної діяльності в 

юридичній документації 

7. Спосіб навчання: аудиторне 

8. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Теоретико-методологічні основи вивчення питань інформаційної політики та 

безпеки. 

Тема 2. Загальні положення інформаційної безпеки. 
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Тема 3. Нормативно правове забезпечення інформаційної безпеки та захисту інформації. 

Тема 4. Захист конфіденційної інформації. 

Тема 5. Охорона державної таємниці та захист відомостей, що становлять державну 

таємницю 

Тема 6. Правове регулювання захисту інформації в автоматизованих системах. 

Тема 7. Методи боротьби в інформаційному просторі та шляхи протидії. 

Тема 8. Інформаційно-аналітичне забезпечення зовнішньополітичних інтересів України. 

Тема 9. Інформаційні війни в сучасному світі. 

Тема 10. Міжнародна інформаційна безпека. 

9. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота 

10. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на семінарських заняттях, опитування, виконання 

контрольних); підсумковий контроль – 50 балів (екзамен) 

11. Мова: українська 

 

Блок № 6 Кримінальне право 

 

1. Назва дисципліни: Антикорупційна політика у кримінально-правовому вимірі 

2. Тип дисципліни: вибіркова 

3. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС – 5) 

4. Форма контролю: екзамен 

5. Викладач: Лисенко В.В., д.ю.н., професор, професор кафедри кримінального процесу та 

криміналістики 

6. Результати навчання: 

– ознайомлення із визначенням, завданнями, методами, функціями та принципами 

антикорупційної політики держави;  

– ознайомлення зі стратегічними і тактичними напрямками запобігання та протидії 

корупційній злочинності;  

– дослідження нормативно-правового, організаційно-управлінського та фінансового 

забезпечення формування та реалізації антикорупційної політики держави;  

– визначення та аналізування методики кримінологічної експертизи антикорупційних 

нормативно-правових актів, заходів і засобів підвищення ефективності антикорупційної 

політики держави та практичної реалізації стратегії і тактики запобігання та протидії 

корупційній злочинності;  

– дослідження основних положень про кримінально-правову характеристику 

корупційних злочинів та положень законодавства щодо запобігання і протидії корупції 

в Україні;  

– виокремлення суб’єктів корупційних правопорушень (злочинів), змісту організаційно-

правового забезпечення запобігання корупції у сфері публічного права 

7. Спосіб навчання: аудиторне 

8. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Історичний розвиток корупції в ХХ-ХХІ століттях. 

Тема 2. Характеристика корупційних злочинів у кримінально-правовій площині. Загальні 

положення законодавства щодо запобігання і протидії корупції. 

Тема 3. Підстави та види юридичної відповідальності за вчинення корупційних 

правопорушень (злочинів). 

Тема 4. Спеціально уповноважені правові інститути у сфері протидії корупції. 

Тема 5. Суб’єкти корупційних правопорушень (злочинів). Службове розслідування, підстави 

та порядок проведення. 

Тема 6. Порядок планування та проведення заходів у сфері запобігання та протидії корупції в 

органах державної влади та місцевого самоврядування. 

Тема 7. Запобігання та протидія корупції серед осіб, уповноважених на виконання функцій 
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держави та місцевого самоврядування 

Тема 8. Запобігання та протидія корупції серед службових та посадових осіб органів 

прокуратури, ОВС, Національної поліції, суду та органів забезпечення фінансової діяльності 

на законодавчому та професійно-психологічному рівнях. 

Тема 9. Взаємодопомога та співпраця правоохоронних органів з органами державної влади, 

органами місцевого самоврядування при перевірці заяв та повідомлень щодо порушень 

антикорупційного законодавства. 

Тема 10. Міжнародне законодавство у сфері запобігання та протидії корупції. Зарубіжний 

досвід створення антикорупційного інструмента міжнародного права. 

9. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота 

10. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на семінарських заняттях, опитування, виконання 

контрольних); підсумковий контроль – 50 балів (екзамен) 

11. Мова: українська 

 

1. Назва дисципліни: Порівняльний аналіз кримінальної відповідальності з іншими видами 

юридичної відповідальності 

2. Тип дисципліни: вибіркова 

3. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС – 5) 

4. Форма контролю: екзамен 

5. Викладач: Богатирьов І.Г., д.ю.н., професор, професор кафедри кримінального права та 

кримінології 

6. Результати навчання: 

– вивчення змісту кримінально-правових понять та категорій у межах тем спецкурсу та 

місця кримінального права у системі наук;  

– ознайомлення із методологічними підходами у пізнанні аспектів кримінально-правових 

явищ;  

– визначення етапів формування наукової гіпотези як ідеї кримінально-правового 

дослідження «інституційної архітектоніки» кримінально-правових досліджень про 

методологічний інструментарій конкретного кримінально-правового дослідження;  

– визначення особливостей юридичної техніки у кримінальному праві;  

– застосування методів для здійснення кримінально-правових досліджень;  

– способів опрацювання бібліографії і емпіричної бази для висунення і перевірки 

наукової гіпотези;  

– виконання та дотримання вимог до кримінально-правових досліджень;  

– тлумачення та застосування кримінально-правових норм 

7. Спосіб навчання: аудиторне 

8. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Теоретико-прикладні засади юридичної відповідальності. 

Тема 2. Проблеми визначення підстав юридичної відповідальності. 

Тема 3. Проблеми виключення та звільнення від  юридичної відповідальності. 

Тема 4. Проблеми кримінальної відповідальності. 

Тема 5. Порівняльний аналіз кримінальної відповідальності з проблемами конституційно-

правової відповідальності. 

Тема 6. Порівняльний аналіз кримінальної відповідальності з проблеми цивільно-правової 

відповідальності. 

Тема 7. Порівняльний аналіз кримінальної відповідальності з проблеми адміністративної 

відповідальності. 

Тема 8. Порівняльний аналіз кримінальної відповідальності з проблеми дисциплінарної 

відповідальності. 

9. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота 

10. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 
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контроль – 50 балів (виступи на семінарських заняттях, опитування, виконання 

контрольних); підсумковий контроль – 50 балів (екзамен) 

11. Мова: українська 

 

1. Назва дисципліни: Актуальні питання застосування кримінально-правових норм в 

діяльності правоохоронних органів 

2. Тип дисципліни: вибіркова 

3. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС – 5) 

4. Форма контролю: екзамен 

5. Викладач: Топчій В.В., д.ю.н., професор, завідувач кафедри кримінального права та 

кримінології  

6. Результати навчання: 

– вивчення тем спецкурсу сприятиме набуттю навичок самостійного виявлення та аналізу 

правових колізій та прогалин в кримінальному законодавстві, а також проблемних 

питань в практиці застосування кримінально-правових норм 

7. Спосіб навчання: аудиторне 

8. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Сучасне кримінальне законодавство України та напрями здійснення кримінально-

правової політики 

Тема 2. Актуальні проблеми джерел кримінального права України. 

Тема 3. Проблеми кримінально-правової охорони прав людини в діяльності правоохоронних 

органів. 

Тема 4. Актуальні проблеми кваліфікації злочинів проти власності в нетипових та особливих 

кримінально-правових ситуаціях. 

Тема 5. Проблеми кваліфікації злочинів, що вчиняються організованими групами та 

злочинним організаціями. 

Тема 6. Проблеми кваліфікації злочинів у сфері оподаткування та митної справи. 

Тема 7. Роль правоохоронних органів у формуванні правової держави в умовах 

євроінтеграції України. 

Тема 8. Кримінальне законодавство та його застосування в діяльності правоохоронних 

органів зарубіжних країн. 

9. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота 

10. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на семінарських заняттях, опитування, виконання 

контрольних); підсумковий контроль – 50 балів (екзамен) 

11. Мова: українська 

 

Блок № 7 Кримінологія 

 

1. Назва дисципліни: Порівняльна характеристика систем запобігання та протидії 

злочинності в Україні та зарубіжних країнах 

2. Тип дисципліни: вибіркова 

3. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС – 5) 

4. Форма контролю: екзамен 

5. Викладач: Дідківська Г.В., к.ю.н., доцент, доцент кафедри кримінального права та 

кримінології  

6. Результати навчання: 

– визначення прогресивних систем попередження злочинності міжнародного рівня;  

– вивчення мети, завдань, функцій та принципів запобігання та протидії злочинності при 

міжнародному співробітництві;  

– виокремлення проблем міжнародного співробітництва у сфері запобігання та протидії 

злочинності на різних рівнях та етапах попередження злочинності;  
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– організація ефективної системи попередження злочинності в Україні;  

– прогнозування результативності запропонованих заходів з точки зору їх впливу на 

злочинність і здійснення кримінологічної експертизи нормативних актів і соціально-

економічних програм 

7. Спосіб навчання: аудиторне 

8. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Становлення системи запобігання та протидії злочинності в Україні. 

Тема 2. Прогресивні системи запобігання та протидії злочинності зарубіжних країн 

Тема 3. Мета, завдання, функції та принципи запобігання та протидії злочинності при 

міжнародному співробітництві 

Тема 4. Суб’єкти системи запобігання та протидії злочинності 

Тема 5. Загально-соціальні та спеціальні заходи запобігання та протидії злочинності за 

міжнародним законодавством 

Тема 6. Теоретичні та прикладні проблеми запобігання та протидії злочинності: 

порівняльний аспект 

Тема 7. Проблеми міжнародного співробітництва у сфері запобігання та протидії 

злочинності. 

9. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота 

10. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на семінарських заняттях, опитування, виконання 

контрольних); підсумковий контроль – 50 балів (екзамен) 

11. Мова: українська 

 

1. Назва дисципліни: Методологія кримінологічних досліджень 

2. Тип дисципліни: вибіркова 

3. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС – 5) 

4. Форма контролю: екзамен 

5. Викладач: Сингаївська І.В., к.ю.н., доцент, доцент кафедри кримінального права та 

кримінології  

6. Результати навчання: 

– організовувати і проводити наукові дослідження у сфері кримінального права та 

кримінології, кримінально-виконавчого права на основі сучасної наукової методології;  

– застосовувати способи опрацювання бібліографії і емпіричної бази для висунення і 

перевірки наукової гіпотези;  

– виконувати та дотримувати вимоги до кримінологічних досліджень;  

– науково обґрунтовувати та формувати результати кримінологічних досліджень;  

– представляти результати своїх наукових досліджень у виді доповідей, виступів, 

презентацій у академічному середовищі;  

– розробляти та удосконалювати закони і підзаконні нормативно-правові акти 

кримінального та кримінально-виконавчого законодавства, проводити їх 

кримінологічну експертизу, апробацію та впровадження 

7. Спосіб навчання: аудиторне 

8. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Методологія як інтегральне поняття та сучасні методологічні проблеми науки 

кримінології.  

Тема 2. Методологічні підходи у пізнанні злочинності як соціального явища. 

Тема 3. «Інституційна архітектоніка» кримінологічних досліджень. 

Тема 4. Результат кримінологічних досліджень як синтезоване нове наукове знання. 

Тема 5. Формування наукової гіпотези як ідеї кримінологічних дослідження та її 

методологічне (концептуальне), теоретико-правове та правозастосовче значення. 

Тема 6. Логічне опрацювання бібліографії і емпіричної бази для висунення і перевірки 

наукової гіпотези. 
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Тема 7. Методологічний інструментарій наукового розв’язання проблем кримінології. 

Тема 8. Гносеологічні, онтологічні, правові, економічні, етичні, праксеологічні, соціально-

психологічні вимоги до кримінологічних досліджень. 

Тема 9. Методика  досліджень окремих видів злочинності та окремих категорій особи 

злочинця. 

Тема 10. Реалізація здобутків кримінологічних досліджень та шляхи підвищення якості  

наукових досліджень у кримінології. 

9. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота 

10. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на семінарських заняттях, опитування, виконання 

контрольних); підсумковий контроль – 50 балів (екзамен) 

11. Мова: українська 

 

1. Назва дисципліни: Сучасні кримінологічні характеристики окремих видів злочинності в 

Україні 

2. Тип дисципліни: вибіркова 

3. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС – 5) 

4. Форма контролю: екзамен 

5. Викладач: Сингаївська І.В., к.ю.н., доцент, доцент кафедри кримінального права та 

кримінології  

6. Результати навчання: 

– визначення феномену злочинності, її ознаки, характеристики та показники;  

– дослідження провідних теорій причин злочинності, які застосовуються для пояснення 

даного явища у вітчизняній та зарубіжній кримінологічних традиціях;  

– ознайомлення з характеристиками та основними ознаками осіб, які вчиняють злочини, 

практичним значенням їх вивчення;  

– ознайомлення з методиками проведення кримінологічних досліджень;  

– дослідження основних світових систем протидії злочинності, особливостей вітчизняних 

підходів до попереджувальної роботи;  

– аналіз основних нормативних документів у сфері протидії злочинності 

7. Спосіб навчання: аудиторне 

8. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Злочинність, як складний соціальний феномен 

Тема 2. Теорія детермінації злочинності 

Тема 3. Умови та механізм злочинного прояву 

Тема 4. Детермінанти економічної злочинності в Україні та країнах ЄС 

Тема 5. Детермінанти податкової злочинності в Україні та країнах ЄС 

Тема 6. Детермінанти злочинності в сфері митної діяльності України та країнах ЄС 

Тема 7. Детермінанти злочинності в сфері службової діяльності в Україні та країнах ЄС 

Тема 8. Детермінанти організованої злочинності та країнах ЄС 

Тема 9. Концепції детермінації в зарубіжній кримінології  

Тема 10. Співробітництво України та країн ЄС в сфері усунення детермінантів злочинності. 

9. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота 

10. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на семінарських заняттях, опитування, виконання 

контрольних); підсумковий контроль – 50 балів (екзамен) 

11. Мова: українська 

 

Блок № 8 Кримінально-виконавче право 

 

1. Назва дисципліни: Кримінально-виконавча політика держави: шляхи становлення та 

вдосконалення  
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2. Тип дисципліни: вибіркова 

3. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС – 5) 

4. Форма контролю: екзамен 

5. Викладач: Дідківська Г.В., к.ю.н., доцент, професор кафедри кримінального права та 

кримінології  

6. Результати навчання: 

– самостійно формувати нові поняття кримінально-виконавчої політики держави;  

– встановлювати зв’язки нової інформації із засвоєним матеріалом щодо удосконалення 

шляхів становлення та вдосконалення кримінально-виконавчої політики держави;  

– здійснювати пошук суперечностей між опорними і новими знаннями кримінально-

виконавчої політики держави 

7. Спосіб навчання: аудиторне 

8. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Поняття та зміст кримінально-виконавчої політики України. 

Тема 2. Кримінально-виконавча політика та кримінально-виконавче право України. 

Тема 3. Особливості кримінально-виконавчої політики країн ЄС. 

Тема 4. Правове регулювання  діяльності суб’єктів кримінально-виконавчої політики. 

Тема 5. Застосування міжнародних стандартів при підготовці персоналу пенітенціарної 

служби. 

Тема 6. Міжнародне співробітництво як спосіб удосконалення кримінально-виконавчої 

політики України. 

Тема 7. Кримінально-виконавча політика держави: перспективи розвитку. 

9. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота 

10. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на семінарських заняттях, опитування, виконання 

контрольних); підсумковий контроль – 50 балів (екзамен) 

11. Мова: українська 

1. Назва дисципліни: Доктрина пенітенціарного права України  

2. Тип дисципліни: вибіркова 

3. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС – 5) 

4. Форма контролю: екзамен 

5. Викладач: Богатирьов І.Г., д.ю.н., професор, професор кафедри кримінального права та 

кримінології 

6. Результати навчання: 

– використовувати отримані теоретичні та практичні знання на практиці, аналізувати та 

визначати проблемні питання пенітенціарного права в Україні;  

– застосовувати нормативно-правову базу впровадження пенітенціарного права в 

Україні;  

– аналізувати нормативно-правові акти, що регламентують управлінську діяльність  

Міністерства юстиції України;  

– оцінювати потребу в розробці доктринальних положень пенітенціарного права 

України;  

– працювати в складних і конкурентних умовах;  

– орієнтуватися в основних нормативно-правових актах в сфері діяльності Міністерства 

юстиції України;  

– практично застосовувати етичні норми у відносинах в колективі та фаховій діяльності 

7. Спосіб навчання: аудиторне 

8. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Генезис становлення та розвитку пенітенціарного права України від найдавніших 

часів і до початку XX ст.  

Тема 2. Генезис становлення та розвитку пенітенціарного права України після жовтневої 

революції і до визнання України своєї незалежності.  
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Тема 3. Генезис становлення та розвитку пенітенціарного права після визнання України своєї 

незалежності.  

Тема 4. Генезис становлення та розвитку національного пенітенціарного права України у XX 

1 столітті  

Тема 5. Міністерство юстиції як правонаступник Державної пенітенціарної служби України 

Тема 6. Доктринальні положення нового пенітенціарного кодексу України. 

9. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота 

10. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на семінарських заняттях, опитування, виконання 

контрольних); підсумковий контроль – 50 балів (екзамен) 

11. Мова: українська 

 

1. Назва дисципліни: Актуальні проблеми діяльності органу пробації 

2. Тип дисципліни: вибіркова 

3. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС – 5) 

4. Форма контролю: екзамен 

5. Викладач: Богатирьов І.Г., д.ю.н., професор, професор кафедри кримінального права та 

кримінології 

6. Результати навчання: 

– використовувати в подальшому отримані теоретичні та практичні знання під час 

практичної діяльності;  

– аналізувати та визначати актуальні проблеми діяльності органу пробації;  

– застосовувати набуту нормативно-правову базу у процесі своєї службової діяльності;  

– орієнтуватись у складаннях матеріалів досудових доповідей для подачі їх до суду;  

– вміти скласти соціологічний портрет на правопорушника, який виступатиме в ролі 

суб’єкта пробації;  

– вміло керуватись нормативно-правовою базою, яка використовується при виконанні 

альтернативних покарань 

7. Спосіб навчання: аудиторне 

8. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Генезис пробації : зарубіжний та вітчизняний досвід. 

Тема 2. Національна модель її особливості і проблеми функціонування. 

Тема 3. Види пробації : поняття та зміст. 

Тема 4. Особливості пробації щодо неповнолітніх. 

Тема 5. Пенітенціарні засади функціонування органу пробації. 

Тема 6. Наукові підходи до добору та організації роботи з персоналом органу пробації.  

Тема 7. Підготовка прийняття та організація управлінських рішень органом пробації. 

9. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота 

10. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на семінарських заняттях, опитування, виконання 

контрольних); підсумковий контроль – 50 балів (екзамен) 

11. Мова: українська 

 

Блок № 9 Кримінальний процес 

 

1. Назва дисципліни: Теорія та методологія доказування в кримінальному процесі 

2. Тип дисципліни: вибіркова 

3. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС – 5) 

4. Форма контролю: екзамен 

5. Викладач: Калганова О.А., к.ю.н., доцент, доцент кафедри кримінального процесу та 

криміналістики 

6. Результати навчання: 
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− набуття умінь і навичок для забезпечення ефективного пізнання в сфері кримінально-

процесуального доказування з урахуванням останніх досягнень правової науки та 

міжнародного досвіду; 

− усвідомлення нерозривної єдності успішної професійної діяльності з глибокими 

знаннями теорії та методології доказування в кримінальному процесі, здійснення 

розслідування та розгляду матеріалів кримінального провадження й сучасних тенденцій 

розвитку кримінального процесуального права України 

7. Спосіб навчання: аудиторне 

8. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Доказове право та теорія доказів. 

Тема 2. Зміст і мета пізнання в процесі доказування у кримінальному провадженні. 

Тема 3. Логічні особливості доказування у кримінальному процесі. 

Тема 4. Збирання доказів. 

Тема 5. Перевірка та оцінка доказів. 

Поняття та зміст перевірки й оцінки доказів.  

Тема 6. Сутність та форми використання доказів. 

Тема 7. Особливості доказування у кримінальному провадженні на підставі угод та у формі 

приватного обвинувачення. 

Тема 8. Особливості доказування у кримінальному провадженні щодо окремої категорії осіб. 

Тема 9. Доказування у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх. 

Тема 10. Особливості доказування у кримінальному провадженні щодо застосування 

примусових заходів медичного характеру. 

Тема 11. Доказування у кримінальному провадженні, яке містить відомості, що становлять 

державну таємницю. 

Тема 12. Процес доказування у кримінальному провадженні на території дипломатичних 

представництв, консульських установ України, на повітряному, морському чи річковому 

судні, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, 

якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні. 

Тема 13. Особливості процесу доказування в зарубіжних країнах. 

9. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота 

10. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на семінарських заняттях, опитування, виконання 

контрольних); підсумковий контроль – 50 балів (екзамен) 

11. Мова: українська 

 

1. Назва дисципліни: Проблеми реформування кримінального процесу України 

2. Тип дисципліни: вибіркова 

3. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС – 5) 

4. Форма контролю: екзамен 

5. Викладач: Омельчук Л.В., к.ю.н., доцент кафедри кримінального процесу та 

криміналістики 

6. Результати навчання: 

− з’ясування проблемних питань кримінального процесуального права;  

− вивчення позицій науковців щодо перспектив вирішення проблемних питань 

кримінального процесуального права;  

− проведення наукового аналізу кримінального процесуального законодавства і практики 

його застосування;  

− виявлення переваг і недоліків пропозицій щодо вдосконалення чинного кримінального 

процесуального законодавства;  

− формування власної думки щодо проблемних питань кримінального процесуального 

права 

7. Спосіб навчання: аудиторне 
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8. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Проблемні питання розвитку кримінального процесуального законодавства України. 

Тема 2. Проблемні питання реалізації засад кримінального провадження. 

Тема 3. Проблеми реалізації функції суду, сторін та інших учасників  кримінального 

провадження. 

Тема 4. Проблемні питання доказів і доказування у кримінальному провадженні. 

Тема 5. Проблеми застосування заходів забезпечення кримінального провадження. 

Тема 6. Проблемні питання проведення досудового розслідування. 

Тема 7. Проблемні питання правової регламентації  та проведення гласних і негласних 

слідчих (розшукових) дій. 

Тема 8. Проблемні питання закінчення досудового розслідування. Оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності під час досудового розслідування. 

Тема 9. Проблемні питання визначення підсудності та судового провадження у першій 

інстанції. 

Тема 10. Проблемні питання процесуальної форми та змісту судових рішень. 

Тема 11. Проблемні питання провадження у суді апеляційної інстанції. 

Тема 12. Проблемні питання провадження у суді касаційної інстанції. 

Тема 13. Проблемні питання провадження у Верховному Суді України. 

Тема 14. Проблемні питання провадження за нововиявленими обставинами. 

Тема 15. Проблеми вдосконалення процесуальної форми особливих порядків кримінального 

провадження. 

Тема 16. Проблемні питання правової регламентації виконання судових рішень. 

Тема 17. Проблемні питання міжнародного співробітництва під час кримінального 

провадження. 

9. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота 

10. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на семінарських заняттях, опитування, виконання 

контрольних); підсумковий контроль – 50 балів (екзамен) 

11. Мова: українська 

 

1. Назва дисципліни: Проблеми спрощеного кримінального судочинства 

2. Тип дисципліни: вибіркова 

3. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС – 5) 

4. Форма контролю: екзамен 

5. Викладач: Цимбал П.В., д.ю.н., професор, завідувач кафедри кримінального процесу та 

криміналістики 

6. Результати навчання: 

− знати теоретичні основи кримінального процесуального права;  

− знати зміст норм кримінального процесуального права, які регулюють діяльність, 

пов’язану із здійсненням спрощеного кримінального провадження;  

− знати практику застосування кримінального та кримінального процесуального 

законодавства та пов’язані з цим проблеми;  

− знати основні проблеми кримінальної процесуальної доктрини і практики;  

− знати основні наукові тенденції та вдосконалення кримінального процесуального 

законодавства 

7. Спосіб навчання: аудиторне 

8. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Спрощене кримінальне судочинство в системі кримінального процесу України. 

Тема 2. Витоки та становлення спрощеного кримінального судочинства України. 

Тема 3. Змістовна характеристика та соціально-правова зумовленість спрощеного порядку 

кримінального судочинства. 

Тема 4. Класифікація спрощених форм кримінального судочинства України. 
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Тема 5. Концептуальні напрями подальшої диференціації форм кримінального  

судочинства в якості спрощених. 

Тема 6. Роль прокуратури в забезпеченні законності при спрощеному кримінальному 

судочинстві. 

Тема 7. Досвід зарубіжних країн в застосуванні спрощеного кримінального судочинства. 

9. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота 

10. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на семінарських заняттях, опитування, виконання 

контрольних); підсумковий контроль – 50 балів (екзамен) 

11. Мова: українська 

 

Блок № 10 Криміналістика 

 

1. Назва дисципліни: Генезис та сучасний стан криміналістичної тактики 

2. Тип дисципліни: вибіркова 

3. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС – 5) 

4. Форма контролю: екзамен 

5. Викладач: Цимбал П.В., д.ю.н., професор, завідувач кафедри кримінального процесу та 

криміналістики 

6. Результати навчання: 

− надання та поглиблення здобувачам наукового ступеня системи теоретичних знань 

щодо організації і тактики проведення слідчих (розшукових) дій; 

− набуття вміння і навичок знаходити, виділяти, аналізувати і оцінювати інформацію, яка 

необхідна для з’ясування і розслідування конкретних ситуацій під час кримінального 

провадження 

7. Спосіб навчання: аудиторне 

8. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Історія формування та загальні положення криміналістичної тактики. 

Тема 2. Зміст та особливості засобів криміналістичної тактики.  

Тема 3. Загальні положення та особливості організації розслідування. 

Тема 4. Особливості тактики слідчого огляду. 

Тема 5. Особливості тактики обшуку. 

Тема 6. Особливості тактики допиту. 

Тема 7. Особливості тактики пред’явлення для впізнання. 

Тема 8. Особливості тактики слідчого експерименту. 

Тема 9. Використання спеціальних знань у кримінальному провадженні. 

Тема 10. Тактика взаємодії слідчих і оперативних підрозділів, слідчих та експертів 

(спеціалістів) у процесі розслідування кримінальних правопорушень. 

Тема 11. Тактика подолання протидії розслідуванню. 

Тема 12. Використання оперативно-розшукових даних при розслідуванні злочинів. 

Тема 13. Організація використання допомоги засобів масової інформації та громадськості у 

кримінальному провадженні. 

9. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота 

10. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на семінарських заняттях, опитування, виконання 

контрольних); підсумковий контроль – 50 балів (екзамен) 

11. Мова: українська 

 

1. Назва дисципліни: Криміналістичні засоби та методи розслідування кримінальних 

правопорушень 

2. Тип дисципліни: вибіркова 

3. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС – 5) 
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4. Форма контролю: екзамен 

5. Викладач: Лисенко В.В., д.ю.н., професор, професор кафедри кримінального процесу та 

криміналістики 

6. Результати навчання: 

− надати та поглибити здобувачам вищої освіти систему теоретичних знань щодо 

застосування техніко-криміналістичних засобів, прийомів та методів виявлення слідів 

кримінальних правопорушень та осіб, що їх вчинили, та іншої інформації про 

обставини вчинення злочинних діянь при здійсненні слідчих (розшукових) та інших 

процесуальних дій, спрямованих на збирання й дослідження доказів у кримінальному 

провадженні; 

− набути вміння і навички знаходити, виділяти, аналізувати і оцінювати інформацію, яка 

необхідна для з’ясування і розслідування конкретних ситуацій під час кримінального 

провадження 

7. Спосіб навчання: аудиторне 

8. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Загальні положення криміналістичної техніки. 

Тема 2. Сучасні можливості судової фотографії та відеозйомки. 

Тема 3. Криміналістичне дослідження матеріалів, речовин та виробів. 

Тема 4. Трасологічні дослідження. 

Тема 5. Судова балістика та вибухова техніка. 

Тема 6. Особливості техніко-криміналістичного дослідження документів. 

Тема 7. Криміналістичне дослідження письма. 

Тема 8. Розвиток судової акустики. 

Тема 9. Можливості одорологічної експертизи. 

Тема 10. Сучасні можливості ідентифікації особи за ознаками зовнішності. 

Тема 11. Особливості проведення діагностичних досліджень. 

Тема 12. Інженерно-технічні експертизи. 

Тема 13. Економічні експертизи: види та сучасні можливості. 

Тема 14. Можливості судово-медичних експертиз. 

9. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота 

10. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на семінарських заняттях, опитування, виконання 

контрольних); підсумковий контроль – 50 балів (екзамен) 

11. Мова: українська 

 

1. Назва дисципліни: Особливості методики розслідування кримінальних правопорушень 

2. Тип дисципліни: вибіркова 

3. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС – 5) 

4. Форма контролю: екзамен 

5. Викладач: Омельчук Л.В., к.ю.н., доцент кафедри кримінального процесу та 

криміналістики 

6. Результати навчання: 

− надання та поглиблення здобувачам наукового ступеня системи теоретичних знань 

щодо особливостей методик розслідування кримінальних правопорушень; 

− набуття вмінь і навичок щодо знаходження, виділення, аналізу та оцінювання 

інформації, яка необхідна для з’ясування і розслідування конкретних ситуацій під час 

кримінального провадження 

7. Спосіб навчання: аудиторне 

8. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Концепції визначення методики розслідування окремих видів кримінальних 

правопорушень. 

Тема 2. Особливості структури окремих методик розслідування кримінальних 
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правопорушень. 

Тема 3. Особливості розслідування вбивств. 

Тема 4. Методика розслідування злочинів проти власності. 

Тема 5. Особливості методики розслідування злочинів, пов’язаних із невиплатою заробітної 

плати, стипендій, пенсій, інших виплат громадянам. 

Тема 6. Особливості розслідування податкових злочинів. 

Тема 7. Методика розслідування злочинів проти громадської безпеки. 

Тема 8. Методика розслідування злочинів проти правил безпеки дорожнього руху. 

Тема 9. Особливості методики розслідування злочинів у сфері службової діяльності. 

Тема 10. Методика розслідування злочинів щодо незаконних дій з наркотичними засобами. 

Тема 11. Особливості методики розслідування військових злочинів. 

Тема 12. Особливості розслідування організованої злочинної діяльності. 

Тема 13. Особливості розслідування кримінальних проваджень за участі іноземних громадян. 

9. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота 

10. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на семінарських заняттях, опитування, виконання 

контрольних); підсумковий контроль – 50 балів (екзамен) 

11. Мова: українська 

 

Блок № 11 Судова експертиза 

 

1. Назва дисципліни: Генезис та сучасні можливості судової експертології 

2. Тип дисципліни: вибіркова 

3. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС – 5) 

4. Форма контролю: екзамен 

5. Викладач: Сіренко О.В., к.ю.н., доцент, професор кафедри кримінального процесу та 

криміналістики 

6. Результати навчання: 

− опанування знаннями з питань теорію та історії розвитку, специфіки пізнавальної праці 

експерта, методології експертних досліджень і концептуальних напрямків їх загального 

розвитку  

7. Спосіб навчання: аудиторне 

8. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Поняття та структура судової експертології. 

Тема 2. Методологія судової експертології. 

Тема 3. Класифікація судових експертиз. 

Тема 4. Історія виникнення та основні етапи формування судової експертології. 

Тема 5. Історія виникнення та розвитку експертних установ в Україні. 

Тема 6. Поняття та функції судово-експертної діяльності. 

Тема 7. Проблеми судово-експертної діяльності. 

Тема 8. Інформаційне забезпечення судово-експертної діяльності. 

Тема 9. Сучасний рівень і тенденції розвитку судової експертології. 

Тема 10. Експертна профілактика. 

9. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота 

10. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на семінарських заняттях, опитування, виконання 

контрольних); підсумковий контроль – 50 балів (екзамен) 

11. Мова: українська 

 

1. Назва дисципліни: Особливості призначення та проведення традиційних експертиз 

2. Тип дисципліни: вибіркова 

3. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС – 5) 
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4. Форма контролю: екзамен 

5. Викладач: Лисенко В.В., д.ю.н., професор, професор кафедри кримінального процесу та 

криміналістики 

6. Результати навчання: 

− надати систему теоретичних знань щодо науково-технічних засобів і методів збору 

зразків експертного дослідження, організації призначення експертиз, основних методик 

їх проведення; 

− набути вміння і навички, знаходити, виділяти, аналізувати і оцінювати інформацію, яка 

необхідна для встановлення всіх обставин кримінального провадження 

7. Спосіб навчання: аудиторне 

8. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Історія виникнення та розвитку експертизи. 

Тема 2. Поняття та класифікація судових експертиз. 

Тема 3. Підготовка матеріалів і призначення експертизи. 

Тема 4. Висновок експерта та його оцінка. 

Тема 5. Система судово-експертних установ України. 

Тема 6. Судово-балістична експертиза. 

Тема 7. Експертиза холодної зброї. 

Тема 8. Комп’ютерно-технічна експертиза. 

Тема 9. Трасологічна експертиза. 

Тема 10. Дактилоскопічна експертиза. 

Тема 11. Судово-медична експертиза. 

Тема 12. Психологічна експертиза. 

Тема 13. Екологічна експертиза. 

Тема 14. Техніко-криміналістична експертиза документів. 

Тема 15. Авторознавча експертиза. 

Тема 16. Почеркознавча експертиза. 

Тема 17. Судово-портретна експертиза. 

Тема 18. Судово-автотехнічна експертиза. 

9. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота 

10. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на семінарських заняттях, опитування, виконання 

контрольних); підсумковий контроль – 50 балів (екзамен) 

11. Мова: українська 

 

1. Назва дисципліни: Актуальні питання проведення нетрадиційних експертиз 

2. Тип дисципліни: вибіркова 

3. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС – 5) 

4. Форма контролю: екзамен 

5. Викладач: Линник О.В., к.ю.н., доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики 

6. Результати навчання: 

− набуття знань щодо поняття, предмету і об’єкту судових експертиз;  

− знання щодо класифікації судових експертиз; 

− використання методик судових позаекспертних досліджень;  

− вміння використовувати різні способи обробки та аналізу висновків експертів по 

конкретним видам експертиз;  

− набуття навичок аналізу стану експертних досліджень в Україні та використання 

досвіду міжнародного досвіду використання нетрадиційних експертиз 

7. Спосіб навчання: аудиторне 

8. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Поняття судової експертизи. Призначення і порядок проведення. 

Тема 2. Класифікація судових експертиз. 
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Тема 3 Позасудове використання судово-експертних методик. 

Тема 4. Фототехнічна експертиза: предмет, завдання, питання, що вирішуються. 

Тема 5. Поняття, значення і принципи проведення відеофонографічної експертизи. 

Тема 6. Експертиза відновлення знищених маркіровочних знаків. 

Тема 7. Біологічні експертизи та їх види. 

Тема 8. Одорологічна експертиза. 

Тема 9. Застосування поліграфа в судовій експертології.  

Тема 10. Зарубіжний досвід використання нетрадиційних експертиз. 

9. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота 

10. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на семінарських заняттях, опитування, виконання 

контрольних); підсумковий контроль – 50 балів (екзамен) 

11. Мова: українська 

 

Блок № 12 Оперативно-розшукова діяльність 

 

1. Назва дисципліни: Інформаційні, тактичні та прогностичні основи оперативно-

розшукової діяльності 

2. Тип дисципліни: вибіркова 

3. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС – 5) 

4. Форма контролю: екзамен 

5. Викладач: Завидняк В.І., к.ю.н., доцент, доцент кафедри кримінального процесу та 

криміналістики 

6. Результати навчання: 

− надання знань та розвиток навичок, що є необхідними для розуміння і застосування 

положень кримінально-процесуального та оперативно-розшукового законодавства із 

позиції юриста-правознавця; 

− розроблення та/або удосконалення науково-практичних розробок у сфері боротьби із 

злочинністю 

7. Спосіб навчання: аудиторне 

8. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Сутність, правова основа, завдання та принципи оперативно-розшукової діяльності. 

Тема 2. Суб’єкти та учасники оперативно-розшукової діяльності. 

Тема 3. Підстави та строки здійснення оперативно-розшукової діяльності. 

Тема 4. Обов’язки та права підрозділів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність. 

Тема 5. Інформаційне забезпечення оперативно-розшукової діяльності. 

Тема 6. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності, гарантії законності при 

її здійсненні. 

Тема 7. Загальні положення про негласні слідчі (розшукові) дії.  

Тема 8. Втручання у приватне спілкування. 

Тема 9. Інші види негласних слідчих (розшукових) дій. 

9. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота 

10. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на семінарських заняттях, опитування, виконання 

контрольних); підсумковий контроль – 50 балів (екзамен) 

11. Мова: українська 

 

1. Назва дисципліни: Актуальні проблеми забезпечення прав людини в оперативно-

розшуковій діяльності 

2. Тип дисципліни: вибіркова 

3. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС – 5) 

4. Форма контролю: екзамен 
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5. Викладач: Сіренко О.В., к.ю.н., доцент, професор кафедри кримінального процесу та 

криміналістики 

6. Результати навчання: 

− надання знань та розвиток навичок, щодо таких основних положень, як поняття, 

завдання, правові основи та принципи оперативно-розшукової діяльності, підстави для 

її проведення, обов’язки та права оперативних підрозділів; 

− розуміння гарантій законності під час здійснення оперативно-розшукових заходів, 

соціального та правового захисту співробітників оперативних підрозділів та осіб, які 

залучаються до виконання завдань ОРД 

7. Спосіб навчання: аудиторне 

8. Зміст дисципліни:  

Тема 1. ОРД як державно-правова функція боротьби зі злочинністю та забезпечення 

національної безпеки держави.  

Тема 2. Правова основа оперативно-розшукової діяльності в Україні. 

Тема 3. Гарантії законності в оперативно-розшуковій діяльності. 

Тема 4. Співвідношення оперативно-розшукової діяльності і гласного процесу 

правозастосування. 

Тема 5. Дотримання органами Національної поліції міжнародних стандартів юридичного 

забезпечення прав та свобод людини. 

Тема 6. Судовий контроль і прокурорський нагляд за додержанням законів під час 

проведення оперативно-розшукової діяльності. 

9. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота 

10. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на семінарських заняттях, опитування, виконання 

контрольних); підсумковий контроль – 50 балів (екзамен) 

11. Мова: українська 

 

1. Назва дисципліни: Проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) 

дій 

2. Тип дисципліни: вибіркова 

3. Кількість кредитів: загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС – 5) 

4. Форма контролю: екзамен 

5. Викладач: Цимбал П.В., д.ю.н., професор, професор кафедри кримінального процесу та 

криміналістики 

6. Результати навчання: 

− надання знань щодо точок зору процесуалістів та практиків відносно визначення поняття 

слідчих (розшукових) дій;  

− аналіз відповідних положень КПК України;  

− встановлення сутнісних ознак слідчих (розшукових) дій 

7. Спосіб навчання: аудиторне 

8. Зміст дисципліни:  

Тема 1. Поняття, система слідчих (розшукових)дій, підстави та загальні вимоги до їх 

проведення. 

Тема 2. Порядок проведення вербальних слідчих (розшукових) дій. 

Тема 3. Порядок проведення невербальних слідчих (розшукових) дій. 

Тема 4. Порядок проведення змішаних слідчих (розшукових) дій. 

Тема 5. Проблеми залучення експерта, спеціаліста, перекладача під час проведення слідчих 

(розшукових) дій.  

Тема 6. Поняття негласних слідчих (розшукових)дій, підстави та загальні вимоги до їх 

проведення. 

Тема 7. Забезпечення прав та законних інтересів особи підчас проведення негласних слідчих 

(розшукових)дій та використання результатів негласних слідчих (розшукових)дій у 
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доказуванні. 

Тема 8. Особливості проведення негласних слідчих (розшукових)дій, що втручаються у 

приватне спілкування. 

Тема 9. Особливості проведення негласних слідчих (розшукових)дій, що допомагають у 

протидії злочинній діяльності. 

Тема 10. Особливості використання конфіденційного співробітництва, засобів та 

можливостей спеціальних підрозділів під час проведення негласних слідчих (розшукових) 

дій. 

9. Види завдань, робіт: лекції, семінарські заняття, самостійна робота 

10. Способи оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною шкалою: поточний 

контроль – 50 балів (виступи на семінарських заняттях, опитування, виконання 

контрольних); підсумковий контроль – 50 балів (екзамен) 

11. Мова: українська 

 

4. Практична підготовка 

 

Відповідно до Положення МОН «Про проведення практики студентів вищих 

навчальних закладів України» № 93 від 08.04.1993 р. практика студентів є невід’ємною 

складовою частиною процесу підготовки фахівців у вищих навчальних закладах і 

проводиться на оснащених відповідним чином базах навчальних закладів, а також на 

сучасних підприємствах і в організаціях. 

Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та 

знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних у 

вищому навчальному закладі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних 

рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання 

потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх  застосовувати  в практичній 

діяльності. 

Практика студентів передбачає безперервність та послідовність її проведення при 

одержанні потрібного достатнього обсягу практичних знань і умінь відповідно до різних 

освітніх та кваліфікаційних рівнів: бакалавр, магістр. 

Перелік усіх видів практик для кожної спеціальності або спеціалізації, їх форми, 

тривалість і терміни проведення визначаються в навчальних планах. 

Зміст і послідовність завдань практики визначаються програмами практики, 

розробленими випускаючими кафедрами. 

 

1. Назва практики: Навчальна (ознайомча)  

2. Рік навчання: 2 

3. Семестр: 4 

4 Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3) 

5. Форма контролю: залік 

 

1. Назва практики: Навчальна  

2. Рік навчання: 3 

3. Семестр: 6 

4 Кількість кредитів: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3) 

5. Форма контролю: залік 

 

1. Назва практики: Виробнича  

2. Рік навчання: 4 

3. Семестр: 8 

4 Кількість кредитів: загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС – 5) 

5. Форма контролю: залік 
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IV. Словник 

Зміст освіти – це науково обґрунтована система дидактично та методично 

оформленого навчального матеріалу для різних освітніх і кваліфікаційних рівнів. 

Зміст освіти визначається освітньо-професійною програмою підготовки, структурно-
логічною схемою підготовки, робочими навчальними програмами, іншими нормативними актами 

органів державного управління освітою та Університету і відображається у відповідних 

підручниках, навчальних посібниках, методичних матеріалах, дидактичних засобах, а також 

при проведенні навчальних занять та інших видів навчальної діяльності. 

Освітньо-професійна програма підготовки фахівців – це перелік нормативних 

(гуманітарної, природничо-наукової та загальноекономічної, професійної підготовки) 

і рекомендованих вибіркових навчальних дисциплін із зазначенням обсягу годин, 

відведених для їх вивчення, та форм підсумкового контролю. 

Структурно-логічна схема підготовки фахівців – це наукове і методичне 

обґрунтування процесу реалізації освітньо-професійної програми. 

ЕСТS – Європейська кредитно-трансферна та акумулюючи система. 

Бакалавр – освітній або освітньо-кваліфікаційний рівень вищої (рідше середньої) 

освіти (у різних країнах має різне трактування та зміст підготовки), однак, як правило, це 

академічний ступінь (кваліфікація), що присвоюється особі, яка засвоїла програму вищої 

освіти з терміном навчання три-чотири роки та успішно пройшла підсумкову атестацію. Дає 

право на продовження навчання для отримання ступеня магістра, у багатьох випадках 

дозволяє працювати на первинних посадах на ринку праці. 

Вибіркова частина змісту навчання – рекомендований для засвоєння зміст навчання, 

сформований як змістовні модулі із зазначенням їх обсягу та форм атестації, призначений 

для задоволення потреб і можливостей особистості, регіональних потреб у кваліфікованих 

робітниках та у фахівцях певної спеціалізації, досягнень наукових шкіл і навчальних 
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закладів. 

Заліковий курс – курс, після закінчення якого студент отримує академічні залікові 

одиниці з певної програми навчання. 

Зміст освіти – обумовлені цілями та потребами суспільства вимоги до системи знань, 

умінь та навичок, світогляду та громадських і професійних якостей майбутнього фахівця, що 

формуються у процесі навчання з урахуванням перспектив розвитку науки, техніки, 

технологій та культури. 

Знання – результат процесу пізнавальної діяльності, її перевірене суспільною 

практикою і логічно впорядковане відображення у свідомості людини. 

Категорія яка відображає зв’язок між пізнавальною і практичною діяльністю людини. 

Знання виявляються у системі понять, думок уявлень та образів, орієнтованих основ 

діяльності і т. д., які мають певний обсяг і якість. Знання можна ідентифікувати тільки тоді, 

коли вони виявляються як уміння виконувати відповідні розумові або фізичні дії. 

Індивідуальний навчальний план студента – формується на основі переліку 

змістовних модулів (блоків змістовних модулів навчальних дисциплін), що сформовані на 

основі освітньо-професійної програми і структурно-логічної схеми підготовки фахівців. 

Реалізація індивідуально-навчального плану студента здійснюється протягом часу, який не 

перевищує граничного терміну навчання. Індивідуальний навчальний план студента містить 

нормативні та вибіркові змістовні модулі, що можуть поєднуватися у певні навчальні 

дисципліни. 

Інформаційний пакет – документ, який містить загальну інформацію про Університет, 

назву напрямів, спеціальностей, спеціалізацій, анотацій (змістовні модулі) із зазначення 

обов'язкових та вибіркових курсів, методики та технології викладання, залікові кредити, 

форми та умови проведення контрольних заходів, опис системи оцінювання якості освіти, 

тощо. 

Кваліфікація – сертифікація досягнень або компетенції студента із зазначеного виду і 

назви підготовки, яка надає право доступу до подальшої освіти та професійної діяльності. 

Компетентність – знання, вміння, навички та досвід, які формують професійні 

властивості фахівця для якісного виконання ним професійних функцій. 

Кредитно-модульна система організації навчального процесу – модель організації 

навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні модульних технологій навчання та 

залікових освітніх одиниць (залікових кредитів). Структурно - діяльнісними елементами 

системи є: 

- кредит – одиниця обсягу та вимірювання результатів навчання, досягнутих на певний 

момент навчання, система змістовних модулів, які з урахуванням засвоєння студентами 

окремих навчальних елементів (відповідно до психофізичних норм засвоєння при 

використанні форм, методів і способів навчання) можуть бути засвоєні за 24-25 години 

навчального часу (сума годин аудиторної і самостійної роботи студента за тиждень). 

Згідно з Додатком 1 Конвенції Ради Європи і ЮНЕСКО про визнання кваліфікації з 

вищою освітою, кредит - точно документована мінімальна умовна одиниця - одиниця 

вимірювання «вартості» будь-якої складової навчальної програми, яку виконав студент під 

час навчання. 

- заліковий кредит – одиниця виміру навчального навантаження, необхідного для 

засвоєння змістовних модулів або блоку змістовних модулів; 

- змістовний модуль – система навчальних елементів, поєднана за ознакою відповідності 

певному навчальному об'єктові; 

- модуль – задокументована завершена частина освітньо-професійної програми 

(навчальної дисципліни, практики, державної атестації), що реалізується відповідними 

формами навчального процесу. 

Магістр – академічний ступінь (кваліфікація), що отримують бакалаври (дипломовані 

фахівці) у результаті засвоєння основної освітньої програми вищої освіти з тривалістю 

навчання один-два роки; дає право на зайняття основних посад на ринку праці та/або 
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продовження навчання в аспірантурі. 

Навчальна дисципліна – педагогічно адаптована система понять про явища, 

закономірності, закони, теорії, методи і т. д. (система змістовних модулів, об'єднаних за 

змістом освіти) будь-якої галузі діяльності) із визначенням необхідного рівня сформованості 

у тих, хто навчається; певної сукупності вмінь і навичок, передбачених для засвоєння 

студентом. 

Навчальний об’єкт – обсяг навчальної інформації, яка має самостійну логічну 

структуру і зміст; дає можливість оперувати цією інформацією в процесі розумової 

діяльності. 

Науково-методичне забезпечення вищої освіти – забезпечення навчальною та 

науковою літературою, методологічними, дидактичними і методичними розробками 

відповідно до стандартів вищої освіти, яке здійснюється педагогічними колективами і/або 

органами виконавчої влади у галузі освіти. 

Нормативна частина змісту навчання – обов’язковий для засвоєння зміст навчання, 

сформований відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики як змістовні 

модулі із зазначенням їх обсягу і рівня засвоєння, а також форм державної атестації. 

Нормативний термін навчання – тривалість навчального процесу, що визначається 

на підставі галузевих стандартів вищої освіти. Граничний термін може перевищувати 

нормативний на 1 рік. Різниця між граничним і нормативним термінами не фінансується з 

Державного бюджету. 

- – характеристика вищої освіти за 
ознаками ступеня сформованості знань, умінь та навичок особи, що забезпечують її здатність 

виконувати завдання та обов’язки (роботи) певного рівня професійної діяльності. 

Якість вищої освіти – відповідність вищої освіти як соціальної системи соціально-

економічним потребам, інтересам особи, суспільства і держави, що відображає компетентність, 

ціннісні орієнтації, соціальну спрямованість і зумовлює здатність задовольняти задовольняти як 

особисті духовні і матеріальні потреби, так і потреби суспільства. 


