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1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 081 ПРАВО
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»

Повна назва закладу
вищої освіти та
структурного
підрозділу
Перший (бакалаврський) рівень
Рівень вищої освіти
Бакалавр
Ступінь вищої освіти
Офіційна назва
«Право»
освітньої програми
08 Право
08 Law
Галузь знань
081«Право
081 Law
Спеціальність
Обмеження щодо
–
форм навчання
Бакалавр права
Освітня кваліфікація
Професійна(і)
кваліфікація(ї) (для
–
регульованих
професій)
Кваліфікація в
бакалавр права
дипломі
Тип диплому та обсяг Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС
Термін навчання – 3 роки 10 місяців
освітньої програми
Національна рамка кваліфікацій України (НРК) – 6
Цикл/рівень
рівень;
Європейська рамка кваліфікацій для навчання
впродовж життя (EQF LLL) – 6 рівень;
Європейський простір вищої освіти (НРFQ EHEA) –
1-й цикл
Повна загальна середня освіта
Передумови
Українська
Мова викладання
МЕТА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
Формування компетентностей фахівця, необхідних для розуміння природи
права, його основних галузей, тлумачення і практичного застосування права з
метою вирішення практичних задач з дотриманням етичних стандартів професії
правника.
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
Об’єкти вивчення та діяльності. Держава і право в
Опис предметної
їх єдності з точки зору закономірностей виникнення і
області
розвитку; взаємозв’язки між державою, правом і
суспільством; стан, чинники, процеси правового
регулювання суспільних відносин у різних сферах
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суспільного життя в умовах розвитку інформаційного
суспільства та широкого впровадження інформаційних
технологій; правозастосовна і правоохоронна діяльність;
діяльність, що здійснюється на міждержавному,
державному, галузевому рівні та рівні різних суб’єктів
господарювання (юридична практика).
Цілі навчання. Формування загальних і фахових,
предметних компетентностей у галузі правничої
діяльності, зокрема здатності до інтелектуального,
культурного, морального, фізичного саморозвитку та
самовдосконалення, високої мотивації до професійної
діяльності в галузі юриспруденції; здобуття знань та
умінь, достатніх для виконання завдань та обов’язків
певного рівня професійної діяльності, що передбачені
для первинних посад у сфері юридичної практики,
організаційної
й
аналітичної,
консультативної
діяльності суб’єктів господарювання, органів державної
влади й управління, судових та правоохоронних органів,
освітньої діяльності.
Теоретичний зміст предметної області. Знання
права України, його структури та системи; принципів
європейського та міжнародного права, змісту їхніх
норм; знання, необхідні для здійснення професійної
науково-дослідної
та
викладацької
діяльності,
ефективного
виконання
завдань
інноваційного
характеру.
Методи, методики та технології. Професійне
володіння навичками аналітичного і творчого
мислення, критичного аналізу явищ і процесів
соціальної дійсності, що передбачає поєднання різних
методів дослідження, реалізацію аналітичних умінь,
здатності
до
теоретичних
узагальнень,
до
формулювання конструктивних пропозицій щодо
розв’язання правових проблем, вміння логічно й
аргументовано викладати власні міркування.
Інструменти та обладнання. Література та
нормативно-правові акти на паперових та електронних
носіях; інформаційно-правові системи; електронні сервіси
Міністерства юстиції України та інші сервіси
електронного урядування
ПРИДАТНІСТЬ ВИПУСКНИКІВ ДО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
ТА ПОДАЛЬШОГО НАВЧАННЯ
Продовження навчання за другим (магістерським)
Подальше навчання
рівнем вищої освіти, що відповідає восьмому
(академічні права
кваліфікаційному
рівню
Національної
рамки
випускників)
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Придатність до
Працевлаштування

кваліфікацій, у вищих закладах освіти України та за
кордоном; підвищення кваліфікації і отримання
додаткової післядипломної освіти.
Бакалавр права має одне з професійних спрямувань
(69.10 – діяльність у сфері права) та, водночас,
підготовлений до роботи за різними видами
економічної діяльності, визначеними національним
класифікатором України ДК 009:2010 («Класифікація
видів економічної діяльності»), зокрема, 63 – Надання
інформаційних послуг, 70 – Діяльність головних
управлінь (хед-офісів); консультування з питань
керування, 80 – Діяльність охоронних служб та
проведення розслідувань, 84 – Державне управління й
оборона; обов’язкове соціальне страхування (у т.ч.
84.23 – Діяльність у сфері юстиції та правосуддя,
84.24 – Діяльність у сфері охорони громадського
порядку та безпеки).
Бакалавр права здатний виконувати зазначену у
Національному класифікаторі України ДК 003:2010 та
Довіднику кваліфікаційних характеристик професій
працівників професійну роботу, зокрема (за кодами
КП):
3432 – відповідальний секретар колегії судової;
секретар колегії судової; секретар судового засідання;
секретар суду; судовий виконавець; судовий
розпорядник.
3432 – державний уповноважений; офісний службовець
(недержавні установи юриспруденції); офісний
службовець (страхування); помічник приватного
виконавця.
3435.3 – організатори діловодства (система
судочинства).
3436.1 – помічник керівника (директора, начальника і т.
ін.) установи виконання покарань.
3436.1 – помічник керівника підприємства (установи,
організації)
3436.9 – помічник адвоката; помічник нотаріуса;
помічник нотаріуса державного; помічник судді;
помічник члена комісії; помічник юриста.
3451 – дізнавач; дільничний інспектор міліції;
інспектор (органи внутрішніх справ); інспектор з
дізнання; оперуповноважений.
3452 – відповідальний (старший) по корпусу
(корпусному відділенню) (пенітенціарна система);
інспектор (пенітенціарна система) (з дипломом
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Викладання та
навчання

бакалавра); інструктор з професійної підготовки
(пенітенціарна система).
Бакалавр права може займати первинні посади, а також
посади заступників в органах державної виконавчої та
судової влади, місцевого самоврядування, прокуратури,
адвокатури, Служби безпеки України, внутрішніх
справ, митної служби, в юридичних службах
підприємств, установ, організацій тощо.
ВИКЛАДАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ
У Вищому навчальному закладі Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
створено систему студентсько-центрованого навчання
із забезпеченням оптимального балансу аудиторного
вивчення компонентів освітньої програми та
самостійної роботи студентів, яка методично
забезпечується та контролюється за допомогою
дистанційних технологій навчання. Значна увага
приділяється практичній підготовці.
Досягненню поставлених дидактичних та виховних
задач сприяє система внутрішнього забезпечення якості
освітньої діяльності та якості вищої освіти, яка
передбачає здійснення таких процедур і заходів:
1) визначення принципів та процедур забезпечення
якості вищої освіти;
2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду
освітніх програм;
3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти,
науково-педагогічних і педагогічних працівників
вищого
навчального
закладу
та
регулярне
оприлюднення результатів таких оцінювань на
офіційному веб-сайті вищого навчального закладу, на
інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб;
4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних,
наукових і науково-педагогічних працівників;
5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для
організації освітнього процесу, у тому числі
самостійної роботи студентів, за кожною освітньою
програмою;
6) забезпечення наявності інформаційних систем для
ефективного управління освітнім процесом;
7) забезпечення публічності інформації про освітні
програми, ступені вищої освіти та кваліфікації;
8) забезпечення ефективної системи запобігання та
виявлення академічного плагіату у наукових працях
працівників вищих навчальних закладів і здобувачів
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Оцінювання

Інтегральна
компетентність

Загальні
компетентності

вищої освіти;
9) інших процедур і заходів.
Оцінювання навчальних досягнень студентів
здійснюється шляхом проведення усних та письмових
екзаменів, заліків, публічних захистів звітів з практики,
публічних захистів курсових робіт, підсумкової
атестація випускників.
В оцінюванні знань студентів активно
використовуються тестові технології.
ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та
практичні проблеми у галузі права або у процесі
навчання, що передбачає застосування правових
доктрин
та
принципів
і
характеризується
комплексністю та невизначеністю умов.
ЗК 1. Здатність до абстрактного, логічного та
критичного мислення, аналізу і синтезу.
ЗК 2. Здатність застосовувати знання в професійній
діяльності у стандартних та окремих нестандартних
ситуаціях.
ЗК 3. Уміння планувати і організовувати свою
професійну діяльність.
ЗК 4. Знання і розуміння предмета та характеру
професійної діяльності, природи етичних стандартів та
здатність діяти на їх основі.
ЗК 5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно,
так і письмово, добре володіти правничою
термінологією.
ЗК 6. Здатність спілкуватися іноземною мовою як усно,
так і письмово, у тому числі у професійній сфері.
ЗК 7. Навички збору і аналізу інформації з національних
і міжнародних джерел, оцінка її достовірності,
використання сучасних інформаційних технологій і баз
даних.
ЗК 8. Здатність проведення досліджень, уміння
грамотно і точно формулювати та висловлювати свої
позиції, належним чином їх обґрунтовувати, брати
участь в аргументованій професійній дискусії.
ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними
знаннями.
ЗК 10. Здатність бути критичним і самокритичним,
визнавати та виправляти власні помилки.
ЗК 11. Вміння
працювати
самостійно,
проявляти
добросовісність, дисциплінованість, пунктуальність та
відповідальність, а також працювати у команді колег за
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Спеціальні
(фахові, предметні)
компетентності

фахом.
ЗК 12. Здатність приймати неупереджені і мотивовані
рішення, визначати інтереси і мотиви поведінки інших
осіб, примирювати сторони з протилежними
інтересами.
ЗК 13. Цінування та повага різноманітності і
мультикультурності.
ЗК 14. Прагнення до збереження навколишнього
середовища.
ЗК 15. Здатність усвідомлювати рівні можливості та
гендерні проблеми.
СК 1. Знання основ теорії та філософії права, структури
правничої професії та її ролі у суспільстві.
СК 2. Знання історії права та державних інститутів.
СК 3. Знання стандартів правничої професії.
СК 4. Знання міжнародних стандартів прав людини.
СК 5. Знання Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод, а також прецедентної
практики Європейського суду з прав людини.
СК 6. Знання засад і доктрин міжнародного публічного
права, а також змісту основних міжнародно-правових
інститутів.
СК 7. Знання основ права Європейського Союзу.
СК 8. Знання засад і доктрин національного права, а
також змісту правових інститутів таких
фундаментальних галузей права, як: конституційне
право, адміністративне право і адміністративне
процесуальне право, цивільне і цивільне процесуальне
право, трудове право, кримінальне і кримінальне
процесуальне право.
СК 9. Навички реалізації та застосування норм
матеріального і процесуального права.
СК 10. Уміння застосувати знання у практичній
діяльності при моделюванні правових ситуацій.
СК 11. Здатність визначати належні та прийнятні для
юридичного аналізу факти.
СК 12. Здатність аналізувати правові проблеми та
формувати правові позиції.
СК 13. Здатність застосовувати юридичну
аргументацію.
СК 14. Здатність виявляти проблеми правового
регулювання і пропонувати способи їх вирішення,
включаючи подолання юридичної невизначеності.
СК 15. Навички логічного, критичного і системного
аналізу документів, розуміння їх правового характеру і
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значення.
СК 16. Навички консультування з правових питань,
зокрема, можливих способів захисту прав та інтересів
клієнтів, відповідно до вимог професійної етики,
належного дотримання норм щодо нерозголошення
персональних даних та конфіденційної інформації.
СК 17. Навички самостійної підготовки проектів актів
правозастосування.
СК 18. Здатність до критичного та системного аналізу
правових явищ і застосування набутих знань у
професійній діяльності.
НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ,
СФОРМУЛЬОВАНИЙ У ТЕРМІНАХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ
Здобувач вищої освіти ступеня вищої освіти бакалавр зі спеціальності
081 «Право» повинен продемонструвати такі результати навчання:
РН 1. визначати вагомість та переконливість аргументів в оцінці заздалегідь
невідомих умов та обставин;
РН 2. здійснювати синтез відповідних концепцій і доктринальних положень
публічної політики у контексті аналізованої проблеми і демонструвати власне
бачення шляхів її розв’язання;
РН 3. проводити збір та інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел;
РН 4. формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої
проблеми;
РН 5. давати короткий висновок щодо окремих проблем з достатньою
обґрунтованістю;
РН 6. оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему;
РН 7. узгоджувати план власного дослідження і самостійно формувати
матеріали за визначеними джерелами;
РН 8. використовувати різноманітні інформаційні джерела для засвоєння
складних питань з певної теми;
РН 9. самостійно визначати та формулювати ті питання, з яких потрібна
допомога і діяти відповідно до рекомендацій;
РН 10. вільно володіти письмовою та усною державною мовою, правильно
вживаючи правничу термінологію;
РН 11. викладати матеріал з певної проблематики таким чином, щоб розкрити
зміст основних питань;
РН 12. відтворювати зміст, демонструючи розуміння з основних професійних та
суспільних тем;
РН 13. належно використовувати цифрову і статистичну інформацію, отриману
з першоджерел та вторинних джерел для своєї професійної діяльності;
РН 14. вільно використовувати для професійної діяльності доступні
інформаційні технології і бази даних;
РН 15. користуватися комп’ютерними програмами у межах стандартного
програмного забезпечення з використанням електронних таблиць, графіків та
інших можливостей;
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РН 16. працювати в групі як учасник, формуючи власний внесок у виконання
завдань групи;
РН 17. демонструвати знання і розуміння щодо визначення основних сучасних
правових доктрин, цінностей та принципів функціонування національної
правової системи;
РН 18. пояснювати природу та зміст основних правових інститутів та процедур
національного права;
РН 19. демонструвати необхідні знання та розуміння суті та змісту основних
правових інститутів та норм фундаментальних галузей права;
РН 20. застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях,
виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові
висновки;
РН 21. самостійно підготувати проекти необхідних актів застосування права
відповідно до правового висновку зробленого у різних правових ситуаціях;
РН 22. надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та
інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях.
Ресурсне забезпечення реалізації програми
Показники кадрового забезпечення зі спеціальності
Кадрове
081 «Право» за другим (магістерським) рівнем
забезпечення
відповідають вимогам Ліцензійних умов провадження
освітньої діяльності у сфері вищої освіти, затверджених
Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня
2015 року № 1187.
Забезпеченість навчальними приміщеннями,
Матеріальнолабораторіями відповідає потребі, заклад освіти має
технічне
потужну матеріальну базу, навчальні корпуси та
забезпечення
студентське містечко розташовані у центрі міста, що
забезпечує зручну комунікацію з базами практик –
передусім органами державної влади, місцевого
самоврядування, судовими та правоохоронними
органами. Усі студенти за потреби забезпечуються
гуртожитком.
Для здійснення практично орієнтованої підготовки
студентів створено криміналістичну лабораторію, залу
судових засідань для проведення навчальних судових
процесів. У приміщенні одного з найвідвідуваніших
Торговельно-розважальних центрів міста функціонує
Навчальна юридична студія (юридична клініка), на базі
якої усі студенти мають можливість пройти практику,
отримати безпосередній досвід консультування
громадян.
Бібліотека університету налічує понад 420,3 тис.
Інформаційне та
примірників і є однією з кращих у місті за фондом
навчальнонавчальної та ділової літератури. Постійно
методичне
закуповуються новинки юридичної літератури.
забезпечення
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Водночас в університеті створено єдиний
інформаційний простір на основі власної локальної
обчислювальної мережі, яка поєднує 1673 комп’ютер та
29 серверів. Ефективно працює електронна бібліотека,
що має у своєму ресурсі 33,9 тис. електронних
навчально-методичних та наукових розробок;
електронні читальні зали та Медіатека.
У навчальному процесі використовуються електронні
ресурси, передусім, розроблені викладачами кафедри.
Для забезпечення навчального процесу студентів
дистанційної форми навчання та інформаційної
підтримки навчального процесу студентів денної
форми навчання широко використовуються дистанційні
технології навчання.
Академічна мобільність
На основі двосторонніх договорів між Вищим
Національна
кредитна мобільність навчальним закладом Укоопспілки «Полтавський
університет економіки і торгівлі» та вищими
навчальними закладами України, зокрема, Львівським
торговельно-економічним університетом
На основі двосторонніх договорів між Вищим
Міжнародна
кредитна мобільність навчальним закладом Укоопспілки «Полтавський
університет економіки і торгівлі» та вищими
навчальними закладами зарубіжних країн-партнерів
Навчання іноземних Навчання іноземних здобувачів вищої освіти не
проводиться. Можливе у загальному порядку після
здобувачів вищої
вивчення іноземними здобувачами української мови
освіти
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2. Перелік компонент освітньо-професійної програми
та їх логічна послідовність
2.1. Перелік компонент освітньо-професійної програми
Код
н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові
проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

1

3

ОК 1
ОК 2

2
Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми
1. Цикл соціально-гуманітарної підготовки
Історія та культура України
Іноземна мова

ОК 3
ОК 4

Політологія
Українська мова (за професійним спрямуванням)

2
3

ОК 5
ОК 6

Філософія
3
Фізичне виховання
2
2. Цикл природничо-наукової та загально-економічної підготовки
Безпека: Безпека життєдіяльності
1,5
Безпека: Основи охорони праці
1,5
3. Цикл професійної та практичної підготовки
Історія держави і права зарубіжних країн
5
Римське приватне право
3
Теорія держави і права
6
Державне (конституційне) право зарубіжних країн
5
Історія держави і права України
6
Конституційне право України
5
Адміністративне право
5
Кримінальне право
6
Цивільне право
7

ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 10
ОК 11
ОК 12
ОК 13
ОК 14
ОК 15
ОК 16
ОК 17

Кількість
кредитів

3
5

ОК 18 Екологічне право
4
ОК 19 Господарське право
5
ОК 20 Кримінальний процес
4
ОК 21 Трудове право
4
ОК 22 Криміналістика
3
ОК 23 Міжнародне право
4
ОК 24 Цивільний процес
5
ОК 25 Міжнародне приватне право
4
ОК 26 Фінансове право
5
ОК 27 Право Європейського Союзу
4
Загальний обсяг обов'язкових компонент:
Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми
1. Цикл соціально-гуманітарної підготовки
ВК 1
Основи наукових досліджень
3
ВК 2
Риторика
3
ВК 3
Соціологія
2
ВК 4
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
5
ВК 5
Історія вчень про державу і право
3
ВК 6
Логіка
3
2. Цикл природничо-наукової та загально-економічної підготовки
ВК 7
Основи інформатики та обчислювальної техніки
4

Форма
підсумк.
контролю
4

екзамен
залік;
екзамен
екзамен
залік;
екзамен
екзамен
екзамен
залік
екзамен
екзамен
екзамен
екзамен
екзамен
екзамен
екзамен
екзамен
екзамен
залік;
екзамен
екзамен
екзамен
екзамен
екзамен
екзамен
екзамен
екзамен
екзамен
екзамен
екзамен
111

залік
залік
залік
залік
залік
залік
залік
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Код
н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові
проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

ВК 8
Інформаційні системи і технології в юридичній діяльності
ВК 9
Економічна теорія
ВК 10 Юридична техніка та складання процесуальних документів
ВК 11 Бухгалтерський облік і судово-бухгалтерська експертиза
3. Цикл професійної та практичної підготовки
ВК 12 Юридична деонтологія
ВК 13 Муніципальне право
ВК 14 Житлове право
ВК 15 Інформаційне право
ВК 16 Судові та правоохоронні органи України
ВК 17 Аграрне право
ВК 18 Адміністративний процес
ВК 19 Сімейне право
ВК 20 Юридична психологія
ВК 21 Право інтелектуальної власності
ВК 22 Право соціального забезпечення
ВК 23 Господарський процес
ВК 24 Кооперативне право
ВК 25 Кримінально-виконавче право
ВК 26 Митне право
ВК 27 Адвокатура України
ВК 28 Виконавче провадження
ВК 29 Договірне право
ВК 30 Міжнародне економічне право
ВК 31 Нотаріат України
ВК 32 Податкове право
Загальний обсяг вибіркових компонент:
6. Практична підготовка
3. Цикл професійної та практичної підготовки
ПП 1
Університетська освіта
ПП 2
Навчальна практика
ПП 3
Виробнича практика
ПП 4
Виробнича бакалаврська практика
Загальний обсяг компонента практичної підготовки:
7. Підсумкова атестація
3. Цикл професійної та практичної підготовки
ПА 1
Підсумкова атестація
Загальний обсяг компонента підсумкової атестації:
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОПП

Кількість
кредитів

Форма
підсумк.
контролю

3
3
4
3

залік
залік
залік
залік

3
3
3
4
4
4
4
3
4
4
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3

залік
залік
залік
залік
залік
залік
залік
залік
залік
залік
залік
залік
залік
залік
залік
залік
залік
екзамен
залік
залік
залік
106

1,5
4
10,5
6

публ. захист
публ. захист
публ. захист
публ. захист
22

1

публ. захист
1
240
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2.2. Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми
1 семестр

2 семестр

ОК 1

3 семестр

4 семестр

ВК 4

ВК 7

5 семестр

6 семестр

7 семестр

8 семестр

ОК 5

ВК 6

ВК 27

ОК 2

ОК 2

ОК 4

ОК 4

ВК 20

ВК 10

ВК 26

ВК 28

ОК 6

ОК 6

ОК 6

ОК 6

ВК 18

ВК 22

ВК 11

ВК 30

ОК 11

ОК 12

ОК 15

ВК 9

ОК 21

ОК 23

ОК 25

ОК 27

ОК 9

ОК 13

ОК 17

ОК 17

ОК 19

ОК 24

ВК 23

ВК 29

ОК 10

ОК 14

ОК 16

ОК 18

ОК 20

ОК 22

ВК 25

ВК 31

ВК 7

ВК 1

ОК 3

ОК 7

ВК 19

ВК 21

ОК 26

ВК 32

ВК 12

ВК 2

ВК 3

ОК 8

ВК 17

ВК 8

ВК 13

ВК 14

ВК 5
ВК 24

ВК 15
ВК 16

ПП 1

ПП 3

ПП 2

ПП 4
ПП 3

ПА

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти
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Атестація
випускників
освітньо-професійної
програми
спеціальності
081 «Право» проводиться у вигляді підсумкової атестації (комплексного екзамену) з
основних юридичних дисциплін у письмовій формі. Складання комплексного екзамену
за фахом та завершується видачею документа встановленого зразка про присудження
йому ступеня бакалавра із присвоєнням кваліфікації: Бакалавр права.
Атестація здійснюється відкрито і публічно.
Програма підсумкової атестації відповідає змістовим модулям комплексу
правових дисциплін: Конституційне право України; Адміністративне право; Цивільне
право; Цивільний процес; Кримінальне право; Кримінальний процес; Міжнародне
право.
Підсумкова атестація проводиться як комплексна перевірка знань студентів з
дисциплін, передбачених навчальним планом, з метою об’єктивного визначення рівня
освітньої та професійної підготовки випускників. Підсумкова атестація дозволяє
студентам узагальнити та систематизувати знання, здобуті під час навчання, і довести
свою готовність самостійно вирішувати актуальні теоретичні та практичні завдання в
царині юриспруденції.
Комплексний екзамен за фахом проводиться у комбінованій формі шляхом
поєднання тестової (письмової) та усної частини (відповідь на відкриті питання білета).
Студенти дають відповіді на завдання екзаменаційних білетів, які містять 100 тестів
(можуть складатися за допомогою комп’ютерної техніки) і чотирьох відкритих питань з
фахових навчальних дисциплін (Конституційне право України; Адміністративне право;
Цивільне право; Цивільний процес; Кримінальне право; Кримінальний процес;
Міжнародне право), які потребують розгорнутої відповіді в усній формі.
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СК 15
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ЗК 5
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ЗК 3
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ЗК 1

4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньо-професійної програми
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РН 17
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РН 16
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РН 15
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РН 13

ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 10
ОК 11
ОК 12
ОК 13
ОК 14
ОК 15
ОК 16
ОК 17
ОК 18
ОК 19
ОК 20
ОК 21
ОК 22
ОК 23
ОК 24
ОК 25
ОК 26
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РН 2

РН 1

5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (РН)
відповідними компонентами освітньо-професійної програми
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6. Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей НРК
(6-й рівень, бакалаврський)
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7. Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей дескрипторам НРК
(6-й рівень, бакалаврський)
Класифіка
ція
компетент
-ностей
за НРК

Знання
Зн1 Концептуальні знання,
набуті у процесі навчання та
професійної діяльності,
включаючи певні знання
сучасних досягнень, які є основою для оригінального
мислення та інноваційної
діяльності
Зн2 Критичне осмислення
основних теорій, принципів,
методів і понять у навчанні та
професійній діяльності, зокрема
на межі предметних галузей

Уміння
Ум1 Розв’язання складних
непередбачуваних задач і
проблем у спеціалізованих
сферах професійної діяльності
та/або навчанні, що передбачає
збирання та інтерпретацію
інформації (даних), вибір
методів та інструментальних
засобів, застосування
інноваційних підходів

Комунікація
К1 Зрозуміле і недвозначне
донесення висновків, а також
знань та пояснень, ідей,
проблем, рішень, що їх
обґрунтовують, власного
досвіду до фахівців і нефахівців
в галузі професійної діяльності
К2 Здатність ефективно
формувати комунікаційну
стратегію у професійній
діяльності
К3 Використання іноземних
мов у професійній діяльності

Автономія та відповідальність
АВ1 Прийняття рішень у
складних і непередбачуваних
умовах, що потребує
застосування нових підходів та
прогнозування
АВ2 Відповідальність за
розвиток професійного знання і
практик окремих осіб та/або
груп осіб, оцінку стратегічного
розвитку команди
АВ3 Здатність до подальшого
навчання з високим рівнем
автономності

Загальні компетентності – 15
ЗК1
ЗК2
ЗК3
ЗК4
ЗК5
ЗК6
ЗК7
ЗК8
ЗК9
ЗК10
ЗК11
ЗК12
ЗК13
ЗК14
ЗК15

Зн1

Ум1
Ум1

Зн2
Ум1
Зн1
Зн2
Зн1

К2
К2
К1
К2
К3

АВ2
АВ3
АВ3

К1
К1
К2
Ум1
Ум1

К2

Ум1

К2

Зн1

АВ3
АВ2
АВ2
АВ2
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Спеціальні (фахові) компетентності – 18
СК1
СК2
СК3
СК4
СК5
СК6
СК7
СК8
СК9
СК10
СК11
СК12
СК13
СК14
СК15
СК16
СК17
СК18

Зн1
Зн2
Зн1
Зн1
Зн1
Зн1
Зн1
Зн1

Зн2
Зн1
Зн2

К1
АВ3
К1
К1
К1
К1
К1
Ум1
Ум1
Ум1
Ум1
Ум1
Ум1
Ум1
Ум1

К2
К2
К1
К2
К2
АВ2
К1

Ум1

АВ1
АВ1
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Таблиця
Анотації змісту навчальних дисциплін
Ідентифікація
Опис

Обов’язкові чи
вибіркові
розділи
програми
Викладацький
склад
Тривалість

Історія та культура України
Мета: ознайомлення студентів із проблемами національної минувшини
у загальноєвропейському контексті та найбільш визначними здобутками
української культури протягом усієї історичної еволюції від
найдавніших часів до сьогодення.
Зміст навчальної дисципліни: Вступ до курсу «Історія та культура
України». Архаїчні культури на території сучасної України. Витоки
українського народу та його державності. Україна Княжої доби.
Культура Київської Русі та Галицько-Волинського князівства у
контексті європейської середньовічної культури. Україна у складі
Великого князівства Литовського. Українська культура Ренесансу та
раннього Бароко. Україна у складі Польщі. Козацька доба. Визвольна
війна українського народу середини ХVІІ ст. Формування української
держави. Велика Руїна. Гетьманщина. Ліквідація української автономної
державності. Українська культура епохи Бароко і Просвітництва.
Українські землі у складі Російської та Австро-Угорської імперій
(кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.). Українська культура ХІХ – початку ХХ
ст. Національно-культурне відродження. Українська національна
революція 1917-1921 рр. Міжвоєнний період історії українського народу
(1921-1939 рр.) Особливості розвитку культури. Україна в роки Другої
світової війни (1939-1945рр.). Україна у другій половині 40-х – 1980ті рр. Національно-державне відродження українського народу.
Незалежна Україна в сучасному світі. Культура незалежної України
Компетентності: здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;
встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між суспільно-політичними
та культурними процесами і явищами; пояснювати суть національних та
загальнолюдських цінностей.
Обов’язкова навчальна дисципліна

Кафедра педагогіки та суспільних наук
к.філол.н., доц. Сарапин В.В.
1 семестр, разом 90 (лекції – 18 год., семінарські заняття – 30 год.,
самостійна робота – 42 год.)
Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота поза
Форми та
методи навчання розкладом
1 семестр – екзамен
Оцінювання
Українська
Мова
Ідентифікація
Політологія
Мета: створення цілісної системи знань про політичну сферу
Опис
суспільства, що дозволить молодій людині зрозуміти суть політичної
влади, основні принципи її функціонування, з’ясувати роль і місце
держави, політичних партій, громадських організацій та рухів в
політичній системі суспільства, усвідомлено підходити до виконання
своїх громадянських обов’язків щодо участі в політичному житті
країни, формування владних інституцій та здійснення впливу на них.
Зміст навчальної дисципліни: Політологія як наука. Етапи розвитку
світової політичної думки. Політична думка України. Політична влада
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Обов’язкові чи
вибіркові
розділи
програми
Викладацький
склад
Тривалість

та владні відносини. Політична система суспільства. Держава – основна
ланка політичної системи. Політичні режими. Політичні партії та та
партійні системи. Виборчі системи. Громадські організації та рухи.
Громадянське суспільство. Особа як суб’єкт політики. Політична
свідомість та політична культура. Соціальна та національна політика.
Суспільно-політичні доктрини та течії сучасності. Міжнародні
відносини та міжнародна політика. Політичний менеджмент і
політичний маркетинг.
Компетентності: здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями
через засвоєння вітчизняного і світового досвіду у політичній сфері та
новітніх політологічних концепцій; на основі отриманих знань із теорії
політики уміти розв’язувати поставлені задачі та приймати відповідні
обґрунтовані рішення в умовах здійснення політичного вибору та
неординарних соціально-політичних ситуаціях.
Обов’язкова навчальна дисципліна

Кафедра педагогіки та суспільних наук
доцент, к. і.н. Гончаренко Н.І.
1 семестр, разом 60 годин (лекції – 18 год., семінарські заняття – 14 год.,
самостійна робота – 28 год.)
Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота поза
Форми та
методи навчання розкладом
3 семестр – екзамен
Оцінювання
Українська
Мова
Ідентифікація
Філософія
Мета: засвоєння основних філософських понять і категорій, що є
Опис
визначальними у філософії як науці вченні, і світогляді; формування і
розвиток
сучасної
світоглядно-методологічної
парадигми
в
студентському середовищі; духовне збагачення і розвиток інтелекту
майбутніх фахівців, прилучивши їх до кращих зразків філософської
думки минулого і сучасності; допомога молоді у визначенні ціннісних
орієнтирів (принципів), які спонукають до активної і конструктивної
життєвої позиції і діяльності; надання можливості усвідомлення ними
свого місця і ролі в суспільстві; формування розуміння студентами
проблеми людського буття і насамперед питання, що є людина, як їй
жити, на що орієнтуватися в нових умовах, як долати різні перешкоди
на шляху до майбутнього.
Зміст навчальної дисципліни: Визначення, походження, функції,
методи і джерела філософської думки. Філософія як світогляд та її місце
серед форм світогляду. Історія філософії: від Античності до наших днів
(грецька і римська античність, їх специфіка; середньовічна філософія
(патристика і схоластика та проблема універсалій); епоха Відродження
(гуманізм, антропоцентризм, коперніанська революція); Новий час
(емпіризм і раціоналізм); епоха Просвітництва (знання і прогрес);
німецька класична філософія і її досягнення; некласична філософія та її
напрямки; постмодернізм і його специфіка; філософська думка в
Україні: від Київської Русі до сучасності. Філософська концепція
людини (людина в історії філософії її походження і сутність; сенс
людського життя). Свідомість та її походження (визначення, структура,
функції свідомості. Свідомість і несвідоме). Місце суспільства і
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природи у філософському пізнанні. Основні концепції суспільства і
глобальні проблеми людства. Природа в житті людини.
Компетентності: здатність застосовувати одержані знання при аналізі
реалій сучасного суспільного буття; формування власної позиції щодо
актуальних проблем сьогодення; вміння синтезувати набуті знання із
фахових дисциплін та філософії у цілісне світосприйняття для
використання в практичній діяльності; здатність компетентно і
ефективно сформувати своє власне світобачення й особисті
переконання та бути здатним відстоювати і захищати їх в толерантному
діалозі з представниками інших поглядів.
Обов’зкова навчальна дисципліна

Кафедра педагогіки та суспільних наук
к.філос.н., доц. Усанов І. В.
1 семестр, разом 90 годин (лекції 18 год., семінарські заняття – 14 год.,
самостійна робота – 58 год.)
Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота поза
Форми та
методи навчання розкладом
6 семестр – екзамен
Оцінювання
українська
Мова
Ідентифікація
Іноземна мова
Мета: Оволодіння студентами мовленнєвими навичками та вмінням
Опис
користуватися іноземною мовою як засобом спілкування на рівні вимог
часу; підвищення рівня професійної підготовки майбутніх фахівців
шляхом сприймання за допомогою іноземної мови додаткової
інформації фахового напрямку.
Зміст навчальної дисципліни Професійний курс з іноземної мови за
програмою вищого навчального закладу включає вивчення граматичних
структур та лексичного матеріалу у достатньому обсязі для вільного
висловлювання на побутові, суспільно-економічні та фахові теми;
термінологічних одиниць, найбільш поширених у правовій сфері;
знайомить з етикою мовного спілкування та культурними традиціями
країн, де користуються англійською мовою у професійній діяльності;
загальними основами письмового ділового спілкування.
Компетентності:
здатність
спілкуватися
монологічному
та
діалогічному режимах у межах фахової та повсякденної тематики;
користуватися фаховими іншомовними джерелами у пошуку нової
професійної інформації; робити презентації та брати участь в
обговоренні питань професійної діяльності; вміти використовувати
міжнародні стандарти у письмовій діловій кореспонденції; читати та
розуміти
оригінальні
тексти
за
професійною
тематикою;
висловлюватися на теми, пов’язані з бізнес діяльністю, обґрунтовувати
свою точку зору, наводячи аргументи “за” і “проти”; орієнтуватися у
мовному середовищі під час перебування або подорожі до країни, мова
якої вивчається; спілкуватися у ситуаціях, що передбачають обмін
повсякденною інформацією; оформляти ділову кореспонденцію
(резюме, CV, ділові листи, email, memo та звіти).
Здійснювати професійне спілкування в іншомовному режимі та
одержувати професійну інформацію із міжнародних друкованих видань,
відео- та інтернет- матеріалів та використовувати дану інформацію для
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актуальних потенційних професійних потреб.
Обов’язкова навчальна дисципліна

Кафедра української та іноземних мов
к.філ.н., доцент Король Т. Г.
1, 2 семестр, разом 150 годин (практичні заняття – 96 год, самостійна
робота – 54 год.)
Практичні заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом
1 семестр – ПМК, 2 семестр - екзамен
англійська
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Мета: формування комунікативної компетентності студентів; набуття
комунікативного досвіду, що сприяє розвиткові креативних здібностей
студентів та спонукає до самореалізації фахівців, активізує пізнавальні
інтереси, реалізує евристичні здібності як визначальні для формування
професійної майстерності та конкурентоздатності сучасного фахівця;
вироблення навичок оптимальної мовної поведінки у професійній сфері:
вплив на співрозмовника за допомоги вмілого використання
різноманітних мовних засобів, оволодіння культурою монологу, діалогу
та полілогу; сприйняття й відтворення фахових текстів, засвоєння
лексики і термінології свого фаху, вибір комунікативно виправданих
мовних засобів, послуговування різними типами словників.
Зміст навчальної дисципліни: Державна мова – мова професійного
спілкування. Основи культури української мови. Стилі сучасної
української літературної мови у професійному спілкуванні. Спілкування
як інструмент професійної діяльності. Риторика і мистецтво презентації.
Культура усного фахового спілкування. Форми колективного
обговорення професійний проблем. Наукова комунікація як складова
фахової діяльності. Ділові папери як засіб писемної професійної
комунікації. Документація з кадрово-контрактних питань. Довідковоінформаційні документи. Етикет службового листування. Українська
термінологія в професійному спілкуванні. Науковий стиль і його засоби
у професійному спілкуванні. Проблеми перекладу і редагування
наукових текстів.
Компетентності: здатність навчатися й оволодівати сучасними
знаннями; знання та розуміння предметної галузі, професійної
діяльності; здатність до пошуку, оброблення й аналізу інформації з
різних джерел; навички використання інформаційних і комунікаційних
технологій; уміння виконувати завдання й приймати відповідні
обґрунтовані рішення; здатність застосовувати знання у практичних
ситуаціях; здатність оцінювати й забезпечувати якість виконуваних
робіт; уміння виявляти, ставити й вирішувати проблеми; здатність
виявляти ініціативу й підприємливість; здатність працювати в команді;
здатність працювати автономно; здатність використовувати чинну
законодавчу базу, довідкові матеріали та професійно-профільовані
знання для розроблення нормативної документації; здатність самостійно
вчитися, використовувати здобуті фундаментальні знання й навички;
здатність до ділових комунікацій з фахівцями в галузі харчових
технологій, уміння вести дискусію на професійну тематику українською
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мовою.
Обов’язкова навчальна дисципліна.

Бобух Н. М., д. філол. н., проф., завідувач кафедри української та
іноземних мов
3, 4 семестри – (разом: 90 годин (лекції – 14 год., практичні заняття –
34 год., самостійна робота – 42 год.)
Лекції та аудиторні практичні заняття, самостійна робота
3 семестр – ПМК (залік), 4 семестр – іспит
українська
Фізичне виховання
Мета: формування та підтримка у студентів фізичного, морального та
психічного здоров’я, формування усвідомленої потреби у фізичному
вдосконаленні, розвитку інтересу і звички до самостійних занять
фізичною культурою та спортом, набуття знань і вмінь здорового
способу життя.
Зміст навчальної дисципліни: Досягнення мети і вирішення завдань
фізичного виховання студентів забезпечується за допомогою двох
взаємозалежних змістовних дидактичних компонентів: обов’язкового
базового, що формує основи фізичної культури особистості фахівців
відповідного рівня освіти (бакалавр) і елективного, що спирається на
базовий і доповнює його з урахуванням професійної фізичної
підготовки, індивідуальних мотивів, інтересів і потреб, стану здоров’я.
Навчальний матеріал кожного з компонентів реалізується через розділи
програми: фізична підготовка і контроль.
Компетентності: розуміння ролі фізичної культури в розвитку
особистості і підготування її до професійної діяльності, необхідності
фізичного вдосконалення і самовиховання, потреби в регулярних
заняттях фізичними вправами і спортом; формування системи знань з
фізичної культури та здорового способу життя, необхідних у процесі
життєдіяльності, навчання, роботі, сімейному фізичному вихованні;
зміцнення здоров’я, сприяння правильному формуванню і всебічному
розвитку організму, профілактика захворювань, забезпечення високого
рівня фізичного стану, працездатності на протязі всього періоду
навчання; володіня рухових умінь і навичок, забезпечення загальної і
професійно-прикладної фізичної підготовленості, що визначають
психофізичну готовність випускників ВУЗу до життєдіяльності й
обраної професії; досвід творчого використання фізкультурнооздоровчої і спортивної діяльності для досягнення особистих і
професійних цілей; здатність до виконання державних або відомчих
тестів і нормативів на рівні вимог освітньо-кваліфікаційних програм
відповідної спеціальності.
Обов’язкова навчальна дисципліна.

Кафедра фізичного виховання
Завідувач кафедри, старший викладач Новицька Н.А.
ст. викл. Крафт В.А.; ст. викл. Ахтирська Н.М.; ст. викл. Васецький І.А.;
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ст. викл. Кожуріна І.Є.; ст. викл. Симоненко Н.А.
3-4 семестри, разом 60 годин (практичні заняття)
Практичні заняття, самостійна робота поза розкладом

–
українська
Безпека: Безпека життєдіяльності
Мета: набуття необхідних теоретичних знань та умінь для здійснення
професійної діяльності з урахуванням ризику виникнення техногенних
аварій і природних небезпек, які можуть привести до травм та інших
несприятливих наслідків; формування у студентів відповідальності за
особисту та колективну безпеку.
Зміст навчальної дисципліни: Категорійно-понятійний апарат з
безпеки життєдіяльності. Нормативно-правові основи безпеки людини
на виробництві і у побуті. Державне управління безпекою
життєдіяльності. Організаційно-функціональна структура захисту
населення України на виробництві і у побуті. Види небезпек. Природні,
техногенні та соціально-політичні небезпеки. Методи аналізу та оцінки
небезпек. Ризик як кількісна оцінка небезпек. Перша допомога при
травмах, нещасних випадках на виробництві, у побуті.
Компетентності: вміння здійснювати безпечну діяльність; вміння
здійснювати оцінку та прогнозування небезпек; здатність розробляти та
впроваджувати ефективні методи організації праці відповідно до вимог
безпеки життєдіяльності; здатність забезпечувати безпеку відвідувачів у
звичайних та складних форс-мажорних обставинах; здатність приймати
рішення з питань безпеки в межах своїх повноважень; здатність до
надання першої допомоги при травмах і нещасних випадках.
чи Обов’язкова навчальна дисципліна
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Кафедра технологічного обладнання харчових виробництв і торгівлі
д.т.н., проф. Сукманов Валерій Олександрович
4 семестр, 45 годин (лекції – 10 год., практичні заняття – 6 год.,
самостійна робота – 29 год.)
Форми
та Лекції та практичні заняття в аудиторії, самостійна робота поза
методи навчання розкладом
3 семестр – залік
Оцінювання
українська
Мова
Ідентифікація
Безпека: Основи охорони праці
Мета: Метою дисципліни є формування у студентів усвідомлення
Опис
відповідальності за особисту та колективну безпеку та здатностей для її
оцінки і забезпечення на робочих місцях і у підрозділах під час
майбутньої професійної діяльності
Зміст навчальної дисципліни: Загальні питання охорони праці Правові
та організаційні основи охорони праці. Державне управління охороною
праці, державний нагляд і громадський контроль за охороною праці
Організація охорони праці на підприємстві. Навчання з питань охорони
праці. Профілактика травматизму та професійних захворювань. Основи
фізіології та гігієни праці. Основи виробничої безпеки. Електробезпека.
Основи пожежної безпеки виробничих об’єктів.
Компетентності: вміння здійснювати безпечну діяльність; здатність
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розробляти та впроваджувати превентивні методи організації праці
відповідно до вимог законодавства; ефективно вирішувати завдання
професійної діяльності з обов’язковим урахуванням вимог охорони
праці та гарантуванням збереження життя, здоров’я та працездатності
працівників, здатність приймати рішення з питань безпеки і охорони
праці в межах своїх повноважень
Обов’язкова навчальна дисципліна

Кафедра технологічного обладнання харчових виробництв і торгівлі
д.т.н., проф. Сукманов Валерій Олександрович
4 семестр, разом 45 годин (лекції – 18 год., практичні заняття – 14 год.,
самостійна робота – 13 год.)
Лекції та практичні заняття в аудиторії, самостійна робота поза
Форми та
методи навчання розкладом
4 семестр – іспит
Оцінювання
українська
Мова
Ідентифікація
Адміністративне право
Мета: опанувати загальні закономірності адміністративно-правового
Опис
регулювання суспільних відносин, науково обґрунтованих рекомендацій
і пропозицій, спрямованих на зміну, вдосконалення адміністративноправових норм і, насамперед, на підвищення їх ефективності, а також
сформувати у майбутніх фахівців гуманістичне мислення, здатність
забезпечувати реалізацію, охорону й захист прав і свобод людини,
виявляти активність в утвердженні в Україні принципу верховенства
права, у побудові демократичної соціальної держави.
Зміст навчальної дисципліни: Загальна частина адміністративного
права, Особлива частина адміністративного права: поняття
адміністративного права, його місце в системі національного права,
джерела адміністративного права й адміністративного законодавства;
норми адміністративного права, особливості їх структури, видів, форм
реалізації та втілення в адміністративно-правових відносинах; статус
суб’єктів адміністративного права, а також порядок правового
регулювання функцій, повноважень, форм і методів державного
управління; заходи державної служби і державного контролю,
адміністративного
примусу
та
заходів
його
застосування,
адміністративної відповідальності та особливості її застосування щодо
фізичних і юридичних осіб за законодавством України; сутність і
принципи адміністративного процесу, його структури та основних видів
адміністративних проваджень; адміністративно-правове регулювання у
різноманітних сферах державного управління; система та повноваження
органів виконавчої влади, організації управління економікою,
соціально-культурним будівництвом й адміністративно-політичною
діяльністю, а також такою сферою міжвідомчого характеру, як
інформатизація українського суспільства; вимоги європейської
інтеграції України стосовно необхідності врахування вітчизняною
державно-управлінською
практикою
стандартів
європейського
адміністративного простору
Компетентності:
володіти
понятійно-категоріальним
апаратом
адміністративного права, юридичною термінологією та їх використання
у подальшому навчанні і практиці; враховувати надані тлумачення
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адміністративно-правових
норм,
прокоментованої
практики
правозастосовчої діяльності; звертатися до відповідного законодавства,
зокрема адміністративно-деліктного законодавства, під час розв’язання
конфліктів, досягнення компромісів у сфері правового регулювання
адміністративних правовідносин
Обов’язкова навчальна дисципліна

Кафедра правознавства
к.ю.н., Колеснік Л. І.
3 семестр, разом 150 годин (лекції – 34 год., семінарські заняття –
30 год., самостійна робота – 86 год.)
Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота поза
Форми та
методи навчання розкладом
3 семестр – екзамен
Оцінювання
українська
Мова
Ідентифікація
Господарське право
Мета: засвоєння студентами основних положень правового
Опис
регулювання господарської діяльності, з’ясування правового статусу
суб’єктів господарювання, принципів організації підприємницької
діяльності та управління нею, порядку укладання господарських
договорів, правових основ зовнішньоекономічної діяльності та захисту
прав та інтересів суб’єктів господарських правовідносин, захисту
конкуренції, правового інститут банкрутства та інвестування; набуття
студентами досвіду роботи з господарсько-правовими документами;
формування правової культури здійснення господарської діяльності.
Зміст
навчальної
дисципліни:
Загальна
характеристика
господарського права та господарського законодавства. Державне
регулювання господарської діяльності. Дозвільна система у сфері
господарської діяльності. Ліцензування господарської діяльності.
Законодавство про захист економічної конкуренції. Основні засади
державного нагляду та контролю у сфері господарювання. Правовий
статус суб’єктів господарювання. Правове регулювання легалізації та
припинення діяльності суб’єктів господарювання. Підприємство як
суб’єкт господарювання. Види підприємств. Господарські товариства.
Правовий статус фізичних осіб – підприємців та інших суб’єктів
господарювання. Правове регулювання відносин власності у сфері
господарювання. Зобов’язальні відносини у сфері господарювання.
Господарський договір. Відповідальність суб’єктів господарювання.
Правове регулювання відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом. Захист прав та законних інтересів суб’єктів
господарських правовідносин. Забезпечення безпеки господарської
діяльності. Правове регулювання господарсько-торговельної діяльності
в Україні. Біржова діяльність. Правове регулювання якості. Захист прав
споживачів. Правове регулювання виконання робіт та надання послуг.
Капітальне будівництво. Правове регулювання інноваційної діяльності.
Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Інвестиційна
діяльність. Правове регулювання фінансової діяльності та кредитнорозрахункових відносин. Аудит. Правове регулювання комерційної
концесії. Спеціальні режими господарювання. Правове регулювання
перевезення вантажів. Особливості правового регулювання в окремих
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галузях господарювання.
Компетентності: знати: основні принципи правового регулювання
господарської діяльності в Україні, загальні засади господарського
правопорядку державі; принципи господарювання в Україні, основні
нормативно-правові акти та їх положення, якими врегульовується
господарська діяльність; організаційно-правові форми, у яких можуть
реєструватися суб’єкти господарювання, їх переваги і недоліки; основи
регулювання відносин власності у сфері господарювання; загальні
засади зобов’язально-договірних відносин у господарській діяльності;
порядок захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, загальні
засади господарсько-правової відповідальності, її види, форми та
підстави; основи правового регулювання окремих видів господарської
діяльності, особливо тих, у яких студентам належатиме здійснювати
практичну діяльність.
вміти: орієнтуватися у системі нормативно-правових актів, що
регулюють господарську діяльність в Україні, правильно визначати
нормативні акти і положення, що підлягають застосуванню у конкретній
ситуації; застосовувати на практиці здобуті теоретичні знання, зокрема,
щодо правильного й доцільного вибору організаційно-правової форми і
реєстрації суб’єктів господарювання, захисту прав та інтересів суб’єктів
господарювання, укладання господарських договорів, поведінки при їх
виконанні й порушенні однією із сторін, поведінки у процедурах
відновлення платоспроможності і банкрутства тощо; вміти
оформлювати основні господарсько-правові документи, зокрема, –
установчі документи суб’єктів господарювання, дозвільні та
реєстраційні документи, господарські договори, претензії, позовні заяви
тощо.
Обов’язкова навчальна дисципліна

Кафедра правознавства
д.ю.н., проф. Деревянко Б. В.
5 семестр, 150 год. (лекції – 18 год., семінарські заняття – 30 год.,
самостійні робота – 102 год.)
Лекції, семінарські заняття – в аудиторії, самостійна робота поза
Форми та
методи навчання розкладом.
5 семестр – езкамен.
Оцінювання
українська
Мова
Ідентифікація
Державне (конституційне) право зарубіжних країн
Мета: аналіз базових інститутів державного (конституційного) права
Опис
зарубіжних країн, засвоєння основних особливостей організації
діяльності органів державної влади, виявлення закономірностей та
особливостей здійснення державної влади та місцевого самоврядування
в зарубіжних країнах.
Зміст навчальної дисципліни: Поняття, предмет, система та джерела
державного (конституційного) права зарубіжних країн. Конституції
зарубіжних країн. Конституційні засади суспільного ладу. Основи
конституційно-правового статусу людини і громадянина. Держава як
категорія державного (конституційного) права зарубіжних країн.
Конституційно-правовий статус політичних партій та інших
громадських об’єднань. Конституційні форми безпосередньої
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демократії. Законодавча влада. Конституційно-правовий статус глави
держави. Конституційно-правовий статус органів виконавчої влади.
Конституційно-правовий статус органів судової влади в зарубіжних
країнах. Місцеве управління та самоврядування. Конституційне
регулювання зовнішньої політики. Особливості конституційного права
держав-членів Європейського Союзу (ЄС). Основи державного
(конституційного) права Сполучених Штатів Америки (США). Основи
державного (конституційного) права Об’єднаного королівства Великої
Британії і Північної Ірландії. Основи державного (конституційного)
права Французької республіки. Основи державного (конституційного)
права Федеративної Республіки Німеччина (ФРН). Основи державного
(конституційного) права Швейцарської Конфедерації. Основи
державного (конституційного) права Італійської республіки. Основи
державного (конституційного) права Королівства Іспанія. Основи
державного (конституційного) права Японської Держави. Основи
державного (конституційного) права Китайської Народної Республіки
(КНР). Основи державного (конституційного) права Російської
Федерації (РФ).
Компетенції. знати: поняття, предмет, метод і джерела державного
(конституційного) права зарубіжних країн; сучасні види конституцій;
форми держави у зарубіжних країнах; основи правового статусу людини
і громадянина в зарубіжних країнах; особливості конституційноправового статусу політичних партій та інших громадських об’єднань в
зарубіжних країнах; конституційно-правовий статус законодавчої,
виконавчої і судової влади в зарубіжних країнах; особливості місцевого
управління та самоврядування в зарубіжних країнах; вміти: аналізувати
конституції зарубіжних країн, в яких закріплено основні державноправові інститути; орієнтуватися в системі конституційно-правового
законодавства і конституційно-правовій практиці зарубіжних країн;
тлумачити
конституційно-правові
норми
зарубіжних
країн;
використовувати матеріали науки державного (конституційного) права
зарубіжних країн у вирішенні професійних завдань.
Обов’язкова навчальна дисципліна

Кафедра правознавства
ст. викл. Боберська К. Г.
2 семестр, 150 годин (лекції – 34 год., семінарські заняття – 30 год.,
самостійні робота – 86 год.)
Лекції, семінарські заняття – в аудиторії, самостійна робота поза
Форми та
методи навчання розкладом.
2 семестр – езкамен.
Оцінювання
українська
Мова
Ідентифікація
Екологічне право
Мета: формування у студентів знань з теоретичних основ та правового
Опис
регулювання відносин у сфері власності на природні ресурси та їх
використання, охорони довкілля, уміння аналізувати й тлумачити чинне
екологічне законодавство та застосовувати еколого-правові норми на
практиці; опанування механізму виникнення, зміни та припинення
екологічно-правових відносин, нормативно-правового забезпечення у
сфері екології; вивчення основних тенденцій екологічної політики,
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напрямів і засобів її реалізації; привернення уваги до екологічних
проблем і нагальної необхідності їх розв’язання; формування свідомого
ставлення до обов’язків у галузі екології, до потреби їх неухильного
виконання; забезпечення навичками юридичного захисту екологічних
прав і свобод
Зміст навчальної дисципліни: Поняття та джерела екологічного права.
Екологічні права та обов’язки громадян. Управління у галузі екології.
Право власності на природні ресурси. Право природокористування.
Поняття, ознаки та правове забезпечення екологічної безпеки.
Економіко-правовий механізм у галузі екології. Юридична
відповідальність у галузі екології. Правове регулювання використання,
відтворення й охорони земель в Україні. Правові засади використання й
охорони надр. Правовий режим використання, відтворення й охорони
вод. Правове регулювання використання, відтворення, захисту й
охорони лісів. Правовий режим використання, відтворення й охорони
рослинного світу. Правові засади використання, відтворення й охорони
тваринного світу. Правова охорона атмосферного повітря. Правовий
режим використання й охорони природно-заповідного фонду. Правове
регулювання використання й охорони курортних, лікувальнооздоровчих і рекреаційних зон. Правова охорона довкілля в населених
пунктах, на транспорті, в промисловості та сільському господарстві.
Компетентності: вільно володіти еколого-правовим понятійним
апаратом; надавати загальну характеристику еколого-правових
відносин, визначати їх ознаки та особливості правового регулювання;
визначати способи реалізації суб’єктивних екологічних прав та
юридичних обов’язків у сфері використання природних ресурсів і
охорони довкілля; аналізувати і тлумачити чинне екологічне
законодавство; застосовувати еколого-правові норми до відповідних
фактичних обставин; орієнтуватися в основних тенденціях
удосконалення й розвитку екологічного законодавства та боротьби з
екологічними правопорушеннями.
Обов’язкова навчальна дисципліна

Кафедра правознавства
ст. викл., к.ю.н. Кузнецова Л.В.
4 семестр, 120 годин (лекції – 18 год., семінарські заняття – 30 годин,
самостійні робота – 72 години)
Лекції, семінарські заняття заняття – в аудиторії, самостійна робота поза
Форми та
методи навчання розкладом.
4 семестр – езкамен.
Оцінювання
українська
Мова
Ідентифікація
Історія держави і права зарубіжних країн
Мета: послідовний і систематичний розгляд державних і правових
Опис
інститутів зарубіжних країн в процесі їх історичної еволюції, а також
виявлення системи закономірностей (універсальних, регіональних і
локальних), які визначальним чином впливають на державно-правовий
розвиток.
Зміст навчальної дисципліни: Вступ до історії держави і права
зарубіжних країн. Держава і право Стародавнього Єгипту. Держава і
право Стародавнього Вавилону. Держава і право Давньої Індії. Держава
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і право Стародавнього Китаю. Держава і право Стародавньої Греції.
Держава і право Стародавнього Риму. Держава і право франків. Держава
і право Франції в епоху Середньовіччя. Держава і право Англії в епоху
Середньовіччя. Держава і право Німеччини в епоху Середньовіччя.
Канонічне і міське право у країнах Західної Європи в епоху
Середньовіччя. Держава і право Московії в епоху Середньовіччя.
Держава і право середньовічного Сходу та Африки. Загальна
характеристика держави і права в Новий час. Держава і право Англії
Нового часу. Виникнення і розвиток держави і права в Америці.
Держава і право Франції Нового часу. Держава і право Німеччини
Нового часу. Держава і право Японії та Китаю Нового часу. Загальна
характеристика держави і права в Новітню добу. Держава і право країн
Європи в Новітню епоху. Держава і право США Новітньої доби.
Держава і право Японії та Китаю в Новітню епоху.
Компетентності: знати державні та правові явища в їх історичній
динаміці, юридичні пам'ятники минулого і практику їх застосування,
соціальні, культурні, політичні та економічні фактори, що вплинули на
розвиток державно-правових інститутів; про основні наукові підходи до
історії держави і права взагалі і до окремих державно-правових явищ
зокрема; вміти: аналізувати процеси виникнення та історичного
розвитку державних інститутів і правових систем зарубіжних країн;
демонструвати факти взаємодії та взаємовпливу різних правових систем
минулого і характеризувати результати такої взаємодії.
Обов’язкова навчальна дисципліна

Кафедра правознавства
д.ю.н., проф. Гладкий С. О.
1 семестр, 150 годин (лекції – 34 год., семінарські заняття – 30 годин,
самостійні робота – 86 години)
Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота – поза
Форми та
методи навчання розкладом.
1 семестр – екзамен
Оцінювання
українська
Мова
Ідентифікація
Історія держави і права України
Мета: формування у студенів необхідних теоретичних знань про
Опис
визначальні факти, явища, процеси, закономірності і тенденції
державно-правового розвитку України, а також громадсько-політичної
позиції.
Зміст навчальної дисципліни: Вступ до історії держави і права
України. Перші державні утворення та право на території України (від
найдавніших часів до VІ ст. н. е.). Східноєвропейська держава Київська
Русь: становлення, суспільно-політичний розвиток, розпад (VI –
середина ХІІІ ст.). Джерела права та система права Київської Русі (IX
ст. – середина ХІІІ ст.). Галицько-Волинська держава і право (ХІ ст. –
середина ХІV ст.). Джерела і система права, правовий статус
українських земель у складі іноземних держав. Запорозька Січ, її
військово-адміністративний устрій та право. Українська держава і право
в роки національно-визвольної війни українського народу (1648 р. –
перша половина 1660-х рр.). Українська державність і право за часів
«руїни» та відновлення автономії Війська Запорозького (друга половина
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1660-х рр. – середина ХVІІІ ст.). Державність і право в українських
землях в умовах колонізаторської політики російського царизму (друга
половина ХVІІІ ст. – початок ХХ ст.). Державно-правовий устрій в
західноукраїнських землях у складі Австрійської та Австро-Угорської
монархій (кінець ХVІІІ ст. – початок ХХ ст.). Виникнення і діяльність
Західноукраїнської Народної Республіки (1918-1920-ті рр.). Державність
і право на території України під владою більшовицьких Рад (1917-1920ті рр.). Становлення радянської державності і права. Початок панування
радянської державності і права на території України (1921 р. – початок
1929 р.). Українські землі в складі СРСР. Держава і право УРСР в період
тоталітарно-репресивного режиму (1929-1939 рр.). Політико-правовий
статус західноукраїнських земель (Галичина, Північна Буковина,
Бессарабія та Закарпаття) у 1921-1939 рр. Держава і право УРСР в роки
Другої світової війни (1939-1945 рр.). Правова система, організація
державної влади і управління УРСР у повоєнні роки та в період
«десталінізації» (1945-1977 рр.). Розвиток правової та судової систем
УРСР у період «застою» (1978 р. – початок 1980-х рр.). Держава і право
УРСР в період «перебудови» (1985-1991 рр.). Розпад СРСР. Розбудова
Української держави та становлення національного права.
Компетентності: знати: фактичний матеріал про конкретні процеси
формування та розвитку державно-правових інститутів і явищ України
та їх хронологію в історичному просторі; загальні і специфічні
закономірності державно-правового розвитку України на певному
історичному етапі; роль і значення вивчення історії держави і права
України у системі підготовки юристів-фахівців. вміти: 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;
виокремлювати основні тенденції еволюції державного ладу України у
конкретний історичний період розвитку; аналізувати процеси розвитку
права та державності України через призму їх взаємозв’язку та
взаємообумовленості; використовувати фундаментальні теоретичні
знання з історії держави і права України у якості чинника протидії
професійній деформації і активізації форм юридичного мислення.
Обов’язкова навчальна дисципліна

Кафедра правознавства
к.і.н., доц. Харченко Т. О.
2 семестр, 180 годин (лекції – 34 год., семінарські заняття – 46 годин,
самостійні робота – 100 години)
Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота – поза
Форми та
методи навчання розкладом.
2 семестр – екзамен
Оцінювання
українська
Мова
Ідентифікація
Конституційне право України
Мета: формування цілісного бачення майбутніх фахівців щодо сутності
Опис
та змісту України як держави суверенної, демократичної, правової та
соціальної, правового становища особи в державі, системи органів
державної влади та місцевого самоврядування, розуміння нормативних
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положень, які мають вихідне значення для всіх інших галузей.
Зміст навчальної дисципліни: Конституційне право як галузь права в
системі права України, наука і навчальна дисципліна. Конституція як
основний закон суспільства і держави. Загальні засади конституційного
ладу України. Конституційно-правовий статус людини і громадянина в
Україні.
Конституційно-правове
регулювання
прямого
(безпосереднього) народовладдя. Конституційна система органів
державної влади України. Законодавча влада в Україні. Президент
України. Виконавча влада в Україні. Судова влада, прокуратура в
Україні. Територіальний устрій України. Місцеве самоврядування в
Україні.
Компетентності: знати: еволюцію, сучасний стан й основні тенденції
розвитку конституційного права України як провідної галузі
національної системи права; предмет і метод конституційно-правового
регулювання; основні джерела конституційного права України; основні
конституційно-правові поняття й терміни; сутність і зміст засад
конституційного ладу України; конституційно-правові засади статусу
людини і громадянина в Україні, інститутів громадянського
суспільства; конституційні форми безпосередньої демократії в Україні,
зміст їх правового регулювання; конституційно-правовий статус органів
державної влади та місцевого самоврядування в Україні; державний та
адміністративно-територіальний устрій України, правовий статус
адміністративно-територіальних одиниць у складі України.
Уміти: будувати професійну діяльність, виходячи з конституційних
принципів (державного суверенітету, верховенства права, законності,
пріоритету прав людини тощо); застосовувати, за потреби, приписи
чинної Конституції України безпосередньо, без посилань на норми, що
їх деталізують; здійснювати конституційно-правову кваліфікацію подій
і явищ, що відбуваються в різних сферах суспільного життя; давати
конституційно-правову оцінку рішень і дій органів публічної влади та їх
посадових осіб; аналізувати чинне конституційне законодавство
України та існуючу практику з точки зору конституційно-правової
теорії; аргументовано відстоювати власну точку зору з позицій науки
конституційного права та чинного конституційного законодавства.
Обов’язкова навчальна дисципліна

Кафедра правознавства
завідувач кафедри, д.ю.н., проф. Лаврик Г. В.
2 семестр, 180 годин (лекції – 34 год., семінарські заняття – 46 годин,
самостійні робота – 100 години)
Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота – поза
Форми та
методи навчання розкладом.
2 семестр – екзамен
Оцінювання
українська
Мова
Ідентифікація
Кримінальне право
Мета: ознайомлення студентів із системою загальнотеоретичних та
Опис
практично-орієнтованих знань, вмінь і навичок юридичного
опосередкування, а саме: формування професійного юриста, здібного до
прийняття самостійних рішень по складним юридичним питанням,
правильної кваліфікації суспільно небезпечних діянь, строгому
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дотриманні законності, основних прав і свобод людини та громадянина,
інтересів суспільства і держави від злочинних посягань та надасть
можливість поглибленого вивчення загальних базових положень
кримінального права про злочин і покарання; засвоєння студентами
основних правових понять, категорій, кримінально-правових інститутів,
базою для яких є Конституція України та чинне кримінальне
законодавство, формування у студентів глибоких теоретичних знань з
курсу кримінального права України, вміння критично обмірковувати
проблемні питання, щоб мати про них свою аргументовану думку, що
буде сприяти правильному вмінню аналізувати та тлумачити
кримінально-правові норми і застосовуванні їх до конкретних обставин,
засвоєнню основних проблем науки кримінального права, знанню
сучасних тенденцій кримінально-правової політики в Україні, набуття
практичних умінь, формування правової свідомості та правової
культури.
Зміст навчальної дисципліни: Поняття, система, функції та принципи
кримінального права. Значення Загальної частини кримінального права.
Закон про кримінальну відповідальність. Чинність закону про
кримінальну відповідальність в часі та просторі. Підстави та зміст
кримінальної відповідальності. Поняття та ознаки злочину. Склад
злочину. Об’єкт та предмет злочину. Об'єктивна сторона злочину.
Суб’єкт злочину. Суб'єктивна сторона злочину. Стадії вчинення
умисного злочину. Співучасть у вчиненні злочину. Повторність,
сукупність і рецидив злочинів. Обставини, що виключають злочинність
діяння. Звільнення від кримінальної відповідальності. Поняття
покарання, його система і види. Заходи кримінально-правового
характеру щодо юридичних осіб. Звільнення від покарання та його
відбування. Поняття судимості, її значення та місце в механізмі
кримінальної відповідальності. Інші заходи кримінально-правового
характеру. Особлива частина кримінального права, її система і
значення. Наукові основи кваліфікації злочинів. Злочини проти основ
національної безпеки України. Злочини проти життя та здоров’я особи.
Злочини проти волі, честі та гідності особи. Злочини проти статевої
свободи та статевої недоторканості особи. Злочини проти виборчих,
трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина.
Злочини проти власності. Злочини у сфері службової діяльності та
професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг.
Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого
самоврядування та об’єднань громадян. Злочини у сфері обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або
прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення. Злочини у сфері
господарської діяльності. Злочини проти довкілля. Злочини проти
громадського порядку та моральності. Злочини проти правосуддя.
Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.
Компетентності: знати: поняття, систему кримінального права України,
його функції та принципи; поняття та ознаки законів про кримінальну
відповідальність та їх юрисдикційні межі; поняття та ознаки злочину,
об’єктивні та суб’єктивні ознаки злочинів та складів злочинів; поняття
та ознаки попередньої злочинної діяльності, поняття, ознаки співучасті,
її форми та види співучасників; поняття та ознаки сукупності,
повторності та рецидиву злочинів; поняття та ознаки обставин, що
виключають злочинність діяння; поняття, підстави, принципи, ознаки,
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компоненти та форми кримінальної відповідальності, особливості
кримінальної відповідальності неповнолітніх; поняття, ознаки, правила
та межі призначення покарання; підстави та умови звільнення від
кримінальної відповідальності чи покарання; особливості примусових
заходів виховного та медичного характеру. Уміти: вільно орієнтуватися
в системі норм та інститутів Загальної та Особливої частин
кримінального права, інших правових актів, в частинах, що мають
безпосереднє відношення до кваліфікації конкретних злочинів;
здійснювати пошук та об'єктивний аналіз матеріалів правозастосовної
діяльності для кримінально-правової кваліфікації; тлумачити чинне
кримінальне законодавство, використовувати теоретичні знання у
правозастосовній практиці; правильно застосовувати норми Загальної та
Особливої частин Кримінального кодексу України під час кримінальноправової кваліфікації; уміти на практиці застосувати набуті знання.
Обов’язкова навчальна дисципліна

Кафедра правознавства
к.ю.н., доц. Яковенко М. О.
3 семестр, 180 годин (лекції – 34 год., семінарські заняття – 46 годин,
самостійні робота – 100 години)
Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота – поза
Форми та
методи навчання розкладом.
3 семестр – екзамен
Оцінювання
українська
Мова
Ідентифікація
Криміналістика
Мета: засвоєння базових теоретичних положень криміналістики,
Опис
оволодіння практичними навичками, які необхідні для виявлення,
розкриття та розслідування злочинів, отримання доказової інформації
під час розслідування злочинів та провадження окремих слідчих дій.
Зміст навчальної дисципліни: Предмет, завдання і система
криміналістики. Методологічні засади криміналістики. Криміналістична
ідентифікація і діагностика. Загальні положення криміналістичної
техніки. Криміналістична (судова) фотографія і відеозапис.
Криміналістичне дослідження слідів (трасологія, дактилоскопія).
Криміналістичне дослідження зброї, вибухових пристроїв і речовин та
слідів їх застосування (зброєзнавство). Криміналістичне дослідження
документів (документознавство). Ідентифікація особи за ознаками.
зовнішності (габітоскопія). Криміналістичне дослідження звукових
слідів (фоноскопія). Криміналістичне дослідження слідів запаху
(одорологія). Інформаційно-довідкове забезпечення розкриття злочинів
(кримінальна реєстрація). Загальні положення криміналістичної
тактики. Криміналістична версія. Організація та планування
розслідування. Тактика огляду. Тактика обшуку. Тактика допиту.
Тактика пред'явлення для впізнання. Тактика слідчого експерименту.
Тактика використання спеціальних знань у кримінальному судочинстві.
Призначення і проведення судових експертиз. Загальні положення
криміналістичної методики. Розслідування злочинів проти життя та
здоров'я особи. Розслідування злочинів проти власності. Розслідування
злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканності особи.
Компетентності: знати: поняття, предмет, завдання, методи і систему
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криміналістики; теорію криміналістичної ідентифікації та діагностики;
загальні положення криміналістичної техніки та зміст її традиційних
галузей; загальні положення криміналістичної тактики та її окремих
елементів; тактичні особливості проведення окремих слідчих дій;
загальні положення криміналістичної методики та специфіку
розслідування окремих видів злочинів.
Уміти: правильно застосовувати науково-технічні засоби та технікокриміналістичні прийоми; виконувати діяльність щодо виявлення,
фіксації, вилучення та збереження доказів; здійснювати планування
розслідування в цілому та складати плани розслідування окремих
слідчих дій; висувати слідчі версії; використовувати тактичні прийоми
проведення окремих слідчих дій залежно від ситуації; застосовувати
окремі криміналістичні методики.
Обов’язкова навчальна дисципліна

Кафедра правознавства
доцент, д.ю.н., Білокінь Р. М.
6 семестр, 90 годин (лекції – 18 год., семінарські заняття – 30 годин,
самостійні робота – 42 години)
Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота – поза
Форми та
методи навчання розкладом.
6 семестр – екзамен
Оцінювання
українська
Мова
Ідентифікація
Кримінальний процес
Мета: засвоєння теоретичних положень щодо діяльності органів
Опис
досудового розслідування, прокуратури та суду з розкриття та
розслідування кримінальних правопорушень, їх судового розгляду,
виконання судових рішень, оволодіння практичними навичками, які
необхідні для правильного застосування кримінального процесуального
закону при проведенні процесуальних дій.
Зміст навчальної дисципліни: Поняття, завдання і система
кримінального процесу. Кримінальне процесуальне законодавство.
Засади кримінального провадження. Учасники кримінального
провадження. Докази і доказування. Відшкодування шкоди у
кримінальному провадженні. Процесуальні строки і витрати. Заходи
забезпечення кримінального провадження. Загальні положення
досудового розслідування. Слідчі (розшукові) дії. Повідомлення про
підозру. Зупинення і закінчення досудового розслідування. Оскарження
рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування.
Підсудність та підготовче судове провадження. Судовий розгляд.
Провадження з перегляду судових рішень. Виконання судових рішень.
Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження.
Особливі порядки кримінального провадження.
Компетентності: знати: теорію кримінального процесу; кримінальне
процесуальне законодавство та практику його застосування;
особливості процесуальної діяльності, пов’язаної з міжнародним
співробітництвом під час кримінального провадження;
уміти: правильно тлумачити норми кримінального процесуального
права; застосовувати прийоми з виявлення, фіксації та дослідження
доказової інформації; самостійно здійснювати слідчі та інші
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процесуальні дії; складати кримінальні процесуальні документи.
Обов’язкова навчальна дисципліна

Кафедра правознавства
доцент, д.ю.н., Білокінь Р. М.
5 семестр, 120 годин (лекції – 18 год., семінарські заняття – 30 годин,
самостійні робота – 72 години)
Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота – поза
Форми та
методи навчання розкладом.
2 семестр – екзамен
Оцінювання
українська
Мова
Ідентифікація
Міжнародне право
Мета: усвідомлення студентами основних проблем міжнародного права
Опис
та суті основоположних міжнародних договорів, особливо тих, згода на
обов’язковість яких надана Верховною Радою України; осмислення
загальних принципів міжнародного права та особливостей правового
регулювання міждержавних відносин; вироблення вмінь роботи з
нормативним матеріалом при вирішенні конкретних правових ситуацій,
які можуть виникати у реальних міждержавних відносинах; формування
у студентів юридичного мислення, політичної та правової культури,
зацікавленості їх у поглибленні та розширенні правого світогляду тощо.
Зміст навчальної дисципліни: Поняття, предмет правового
регулювання та джерела міжнародного права. Історія міжнародного
права. Суб’єкти міжнародного права. Визнання та правонаступництво у
міжнародному праві. Визнання та правонаступництво. Принципи
міжнародного права. Міжнародно-правове регулювання. Міжнародна
законність та міжнародно-правова відповідальність. Територія і
міжнародне право. Право міжнародних договорів. Право зовнішніх
зносин. Право міжнародних організацій. Міжнародне гуманітарне
право. Міжнародне морське право. Міжнародне повітряне та космічне
право. Міжнародне економічне право. Міжнародне право прав людини.
Міжнародне екологічне право. Міжнародне співробітництво у боротьбі
зі злочинністю. Міжнародно-правові засоби вирішення міжнародних
спорів і конфліктів.
Компетентності: знати: визначення понять, що характеризують базові
елементи механізму регулювання міжнародно-правових відносин; зміст
основних принципів міжнародного публічного права; перелік провідних
галузей міжнародного права, їх ідентифікуючі ознаки (предмет і метод
правового регулювання); назви, структуру і зміст основних положень
найважливіших міжнародних договорів; види міжнародно-правової
відповідальності, їх відмінності. Вміти: знаходити в системі джерел
міжнародного права необхідний для вирішення конкретної юридичної
ситуації правовий документ; виокремлювати елементи структури
окремої матеріально-правової норми права та складові колізійної норми
права; виявляти співвідношення змісту норм міжнародного і
національного права; тлумачити зміст норми міжнародного права,
використовуючи базові поняття правознавства; уміти на практиці
застосувати набуті знання.
Обов’язкова навчальна дисципліна
Обов’язкові чи
вибіркові
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Кафедра правознавства
ст. викл. Стрілець Б. В.
6 семестр, 120 годин (лекції – 18 год., семінарські заняття – 30 годин,
самостійні робота – 72 години)
Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота – поза
Форми та
методи навчання розкладом.
6 семестр – екзамен
Оцінювання
українська
Мова
Ідентифікація
Міжнародне приватне право
Мета: глибоке засвоєння студентами обсягу знань, що формують
Опис
правничий світогляд особистості, юридичне мислення, набуття навичок
застосування теоретичних правових знань у практичних ситуаціях, що
виникають у сфері міжнародних приватноправових відносин. Важливою
складовою є набуття навичок самостійної роботи, необхідних для
подальшого поглиблення й оновлення правових знань, що
безпосередньо формує правосвідомість і правову культуру фахівця
Зміст навчальної дисципліни: Вступ до міжнародного приватного
права. Джерела (форми) міжнародного приватного права. Загальні
поняття міжнародного приватного права. Правове положення фізичних
осіб у міжнародному приватному праві. Правове положення юридичних
осіб у міжнародному приватному праві. Держава як учасник
приватноправових відносин з іноземним елементом. Право власності у
міжнародному приватному праві. Інтелектуальна власність у
міжнародному приватному праві. Договір у міжнародному приватному
праві. Договір міжнародної купівлі-продажу товарів. Міжнародні
перевезення вантажів і пасажирів. Правочини та зобов’язання в
міжнародному приватному праві. Зобов’язання внаслідок заподіяння
шкоди у міжнародному приватному праві. Трудові відносини у
міжнародному приватному праві. Шлюбно-сімейні відносини у
міжнародному приватному праві. Спадкові відносини в міжнародному
приватному праві. Цивільний процес у міжнародному приватному праві.
Міжнародний комерційний арбітраж.
Компетентності: знати: визначення понять, що характеризують базові
елементи механізму регулювання міжнародно-правових відносин; зміст
основних принципів міжнародного приватного права; основні
інститути, поняття та категорії міжнародного приватного права; основні
положення закону України «Про міжнародне приватне право»; сучасний
стан проблем науки міжнародного приватного права; підстави та межі
застосування іноземного приватного права; особливості правового
статусу іноземних осіб та їх майна в Україні; основи правового
регулювання міжнародного обороту товарів, робіт, послуг та
результатів інтелектуальної діяльності; особливості розв’язання колізії
юрисдикцій та провадження у справах з іноземним елементом. Уміти:
користуватися спеціальною правовою термінологією; застосовувати
правові знання для обґрунтованої оцінки практичних ситуацій і
правових наслідків, що виникають з них; вирішувати конкретні
практичні питання з використанням і посиланням на відповідні
нормативно-правові джерела та практику міжнародного комерційного
арбітражу; правильно тлумачити й застосовувати колізійні та
матеріальні норми міжнародного приватного права на практиці.
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Обов’язкова навчальна дисципліна

Кафедра правознавства
к.ю.н., доц. Кульчій О. О.
7 семестр, 120 годин (лекції – 18 год., семінарські заняття – 30 годин,
самостійні робота – 72 години)
Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота – поза
Форми та
методи навчання розкладом.
7 семестр – екзамен
Оцінювання
українська
Мова
Ідентифікація
Право Європейського Союзу
Мета: аналіз базових інститутів права Європейського Союзу, засвоєння
Опис
специфіки організації діяльності органів державної влади, виявлення
закономірностей та особливостей окремих галузей права Європейського
Союзу тощо.
Зміст навчальної дисципліни: Історія Європейського інтеграційного
процесу. Правова система Європейського Союзу. Джерела та принципи
права Європейського Союзу. Вплив права Європейського Союзу на
правові системи держав-членів. Правовий статус людини та
громадянина в Європейському Союзі. Громадянство Європейського
Союзу. Вільне пересування осіб в Європейського Союзу. Шенгенське
право. Правоохоронна діяльність та правоохоронні структури
Європейського Союзу. Інститути Європейського Союзу. Судова влада
Європейського Союзу. Інтеграція України в Європейський Союз:
правові основи. Законодавчий процес в Європейському Союзі. Правові
основи зовнішньополітичних відносин Європейського Союзу. Вільний
рух товарів в Європейському Союзі. Свобода руху капіталу.
Торговельне право Європейського Союзу. Право інтелектуальної
власності Європейського Союзу. Аграрне право Європейського Союзу.
Митне право Європейського Союзу. Податкове право Європейського
Союзу. Конкурентне право Європейського Союзу. Корпоративне право
Європейського Союзу. Право споживачів Європейського Союзу.
Компетентності: знати: поняття, зміст та історичний розвиток
європейської інтеграції; систему органів та інститутів Європейського
Союзу, їхню компетенцію; джерела та принципи права Європейського
Союзу; правові основи інтеграції України в Європейський Союз. Уміти:
орієнтуватися в системі законодавства Європейського Союзу і практиці
країн-учасниць; тлумачити норми права Європейського Союзу;
використовувати норми права Європейського Союзу у вирішенні
професійних завдань.
Обов’язкова навчальна дисципліна
Обов’язкові чи
вибіркові
розділи
програми
Кафедра правознавства
Викладацький
ст. викл. Стрілець Б. В.
склад
8 семестр, 120 годин (лекції – 18 год., семінарські заняття – 14 годин,
Тривалість
самостійні робота – 88 години)
Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота – поза
Форми та
методи навчання розкладом.

СВО ПУЕТ-2016
Оцінювання
Мова
Ідентифікація
Опис

Обов’язкові чи
вибіркові
розділи
програми
Викладацький
склад
Тривалість

8 семестр – екзамен
українська
Римське приватне право
Мета: ознайомлення з історією виникнення і розвитку римського
приватного права, його джерелами, змістом, історичним і сучасним
значенням. «Римське приватне право» є дисципліною, яка закладає не
тільки основи правової культури, а й юриспруденції загалом, дає знання
про історію становлення та розвитку багатьох інститутів сучасного
права.
Зміст навчальної дисципліни: Поняття, структура та історичне
значення римського приватного права. Джерела римського приватного
права. Особи у римському приватному праві. Сімейний статус фізичної
особи. Захист цивільних прав. Позови. Речі та речові права: загальні
положення. Володіння. Право власності. Права на чужі речі. Загальні
положення про зобов’язання. Договори: загальні положення. Окремі
види договірних зобов’язань. Позадоговірні зобов’язання. Спадкове
право.
Компетенції. знати: історичні етапи становлення і розвитку римського
приватного права та його значення для сучасної юриспруденції; основні
джерела римського приватного права; основні правові інститути й
теоретичні положення римського приватного права; особливості
здійснення судочинства та види позовів в античному Римі; особливості
правового регулювання сімейних правовідносин; правовий статус осіб в
античному Римі; особливості правового регулювання майнових
відносин; особливості правового регулювання зобов'язальних відносин;
особливості давньоримського спадкового права. Уміти: аналізувати
правові явища з використанням понять та інших правових засобів,
вироблених юристами Стародавнього Риму; здійснювати порівняльний
аналіз римського права (окремих його інститутів) і сучасного
цивільного права; використовувати набуті знання у процесі вивчення
чинного в Україні цивільного права.
Обов’язкова навчальна дисципліна

Кафедра правознавства
д.ю.н., проф. Гладкий С. О.
1 семестр, 90 годин (лекції – 18 год., семінарські заняття – 14 годин,
самостійні робота – 58 години)
Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота – поза
Форми та
методи навчання розкладом.
1 семестр – екзамен
Оцінювання
українська
Мова
Ідентифікація
Теорія держави і права
Мета: засвоєння студентами понятійно-категоріального апарату,
Опис
основних ідей і положень теорії держави і права як теоретикометодологічної бази вивчення галузевих і прикладних юридичних наук,
розвиток правової свідомості та формування правової культури
студентів.
Зміст навчальної дисципліни: Предмет і метод теорії держави і права.
Поняття, сутність і походження держави. Функції держави. Форми
держави. Демократична держава. Механізм держави і державний апарат.
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Громадянське суспільство, політична система і держава. Правова
держава. Держава, право та особа. Поняття, сутність і походження
права. Принципи права. Право в системі соціальних норм. Норми права.
Форми права. Нормативно-правовий акт. Система права. Система
законодавства. Правоутворення. Правові відносини. Правова поведінка.
Юридична відповідальність. Реалізація норм права. Тлумачення норм
права. Законність і правопорядок. Правова свідомість і правова
культура. Правове регулювання суспільних відносин. Правові системи
світу.
Компетентності: знати: зміст базових понять теорії держави і права
відповідно до навчальної програми дисципліни; основні закономірності
виникнення, розвитку і функціонування держави і права; сучасні
тенденції розвитку правових систем світу; характерні риси
найвідоміших концепцій походження і розвитку держави і права;
найважливіші актуальні проблеми загальної теорії держави і права.
Уміти: давати змістовну стислу характеристику юридичних термінів;
формулювати й логічно обґрунтовувати теоретичні положення,
висновки й узагальнення; піддавати теоретичному аналізу приписи
чинного законодавства та явища і процеси державно-правової практики;
опрацьовувати літературні джерела з метою досягнення певних
навчальних цілей, оформляти і стисло викладати свої знання і уявлення
про державно-правові явища.
Обов’язкова навчальна дисципліна

Кафедра правознавства
д.ю.н., проф. Гладкий С. О.
1 семестр, 180 годин (лекції – 36 год., семінарські заняття – 44 годин,
самостійні робота – 100 години)
Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота – поза
Форми та
методи навчання розкладом.
1 семестр – екзамен
Оцінювання
українська
Мова
Ідентифікація
Трудове право
Мета: полягає в отриманні студентами теоретичних знань у сфері
Опис
правового регулювання трудових та тісно пов’язаних з ними відносин;
набутті практичних навичок застосування правових норм, що
регламентують ці відносини; формуванні правосвідомості і правової
культури у майбутніх юристів.
Зміст навчальної дисципліни: Трудове право як галузь у системі права
України. Джерела трудового права. Міжнародно-правове регулювання
праці. Принципи трудового права України. Трудові правовідносини.
Правовий статус профспілок. Участь працівників в управлінні
організаціями. Правовий статус організацій роботодавців. Правове
регулювання зайнятості та працевлаштування. Правові засади
соціального діалогу. Колективні договори та угоди. Поняття трудового
договору та порядок його укладення. Види трудового договору. Зміна
умов трудового договору. Припинення трудового договору. Правове
регулювання робочого часу. Правове регулювання часу відпочинку.
Оплата праці. Професійна підготовка і підвищення кваліфікації
працівників. Трудова дисципліна. Дисциплінарна відповідальність.
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Матеріальна відповідальність сторін трудового договору. Правове
забезпечення охорони праці. Особливості правового регулювання праці
жінок, молоді та осіб зі зниженою працездатністю. Індивідуальні
трудові спори. Колективні трудові спори. Нагляд і контроль за
додержанням трудового законодавства.
Компетентності: знання: основних положень доктрини трудового
права, Конституції України, міжнародних актів про працю, Кодексу
законів про працю України, підзаконних нормативно-правових актів, які
регулюють трудові відносини, рішень Конституційного Суду України,
постанов Пленуму Верховного Суду України з питань застосування
трудового законодавства; стану судової практики; предмета, методу,
системи і принципів трудового права; змісту основних інститутів
трудового права; правового статусу суб’єктів трудового права; сфери дії
трудового законодавства та тенденцій його розвитку в умовах ринкової
економіки. Уміння і навички: володіння понятійно-категоріальним
апаратом трудового права, юридичною термінологією та їх
використання у подальшому навчанні і практиці; правильного
визначення характеру і змісту трудових правовідносин; застосування
чинного трудового законодавства в професійній юридичній діяльності;
складання правових документів з питань трудових відносин; аналізу
тенденцій юридичної практики; обґрунтованого вирішення питань
реалізації норм трудового права на практиці.
Обов’язкова навчальна дисципліна

Кафедра правознавства
к.і.н., доц. Терела Г. В.
5 семестр, 120 годин (лекції – 18 год., семінарські заняття – 30 годин,
самостійна робота – 72 години)
Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота – поза
Форми та
методи навчання розкладом.
5 семестр – екзамен
Оцінювання
українська
Мова
Ідентифікація
Фінансове право
Мета: опанування механiзму виникнення, змiни та припинення
Опис
фiнансово-правових вiдносин, а також нормативно-правового
забезпечення у сфері публічних фiнансiв, формування у майбутнiх
юристів правової свiдомостi та правової культури, вдосконалення
навичок використання теоретичного і нормативно-правового матеріалу
при вирішенні практичних завдань забезпечення необхідних умов
функціонування підприємств, установ та організацій різних форм
власності та господарювання.
Зміст навчальної дисципліни: Правові засади публічної фінансової
діяльності. Фінансове право як галузь національного права України.
Фінансово-правові норми та джерела фінансового права. Фінансовоправові відносини. Бюджетне право як підгалузь фінансового права.
Бюджетна система України. Бюджетні повноваження та міжбюджетні
відносини. Бюджетний процес. Правовий режим державних цільових
позабюджетних фондів. Правове регулювання податкової системи
України. Правові засади адміністрування податків в Україні. Правове
регулювання справляння прямих податків в Україні. Правове

СВО ПУЕТ-2016

Обов’язкові чи
вибіркові
розділи
програми
Викладацький
склад
Тривалість

регулювання справляння непрямих податків в Україні. Правове
регулювання зборів (плати, внесків). Правове регулювання публічного
кредиту та публічного боргу. Правові засади публічних видатків.
Правовий режим кошторисно-бюджетного фінансування. Особливості
фінансування окремих галузей народного господарства. Правове
регулювання банківської діяльності. Правове регулювання грошового
обігу та безготівкових розрахунків. Правові засади валютного
регулювання. Правовi засади організації фiнансового контролю в
Україні. Фінансово-правова відповідальність.
Компетентності: знати: фінансово-правову термінологію; систему
джерел фінансового права; органiзацiйно-правовi засади діяльності
фінансових органів держави; сучасні тенденції в розвитку фінансових
правовідносин. Уміти: знаходити i добирати необхідну фiнансовоправову інформацію; користуватися першоджерелами фінансового
права; аналізувати нормативно-правові акти з фінансового права;
правильно i доцільно застосовувати нормативну базу на практиці;
кваліфікувати фiнансово-правовi ситуації.
Обов’язкова навчальна дисципліна

Кафедра правознавства
к.ю.н., доц. Каменська Н. П.
7 семестр, 150 годин (лекції – 18 год., семінарські заняття – 30 годин,
самостійна робота – 102 години)
Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота – поза
Форми та
методи навчання розкладом.
7 семестр – екзамен
Оцінювання
українська
Мова
Ідентифікація
Цивільне право
Мета: засвоєння основних засад цивільно-правового регулювання
Опис
майнових та особистих немайнових відносин, які охоплюють
надзвичайно широке коло учасників та є одними із найбільш
розповсюджених правовідносин; формування у студентів системи
науково-теоретичних і практичних знань з цивільного права, визначення
та розкриття змісту понять, категорій та інститутів цивільного права,
законодавчих актів; виховання поваги до законів, їх додержання і
виконання у практичній діяльності; підготовка до вивчення навчальних
дисциплін, предметом яких є окремі підгалузі цивільного права
Зміст навчальної дисципліни: Цивільне право в системі права
України. Джерела цивільного права. Цивільне право як наука. Цивільне
правовідношення.
Фізична
особа
як
суб’єкт
цивільного
правовідношення. Особисті немайнові права фізичної особи. Юридична
особа як суб’єкт цивільного правовідношення. Окремі види юридичних
осіб. Об’єкти цивільних правовідносин. Здійснення та захист цивільних
прав, відповідальність. Цивільно-правові строки і терміни, позовна
давність. Правочини. Представництво в цивільному праві. Право
власності: загальні положення. Форми і види права власності. Набуття і
припинення права власності. Інші речові права. Захист права власності.
Право інтелектуальної власності. Загальні положення про зобов’язання.
Цивільно-правовий договір. Виконання зобов’язань, відповідальність за
їх порушення. Припинення зобов’язань. Способи забезпечення
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виконання зобов’язань. Договори про передання майна у власність.
Договори на передання майна у користування. Договір найму (оренди)
житла. Договори про виконання робіт. Загальна характеристика
договорів про надання послуг. Договори на надання юридичних послуг.
Договори на надання фактичних послуг. Зобов’язання з надання
фінансових послуг. Страхування. Договори у сфері інтелектуальної
власності. Комерційна концесія. Договори про спільну діяльність.
Недоговірні зобов’язання з односторонніх правомірних дій. Загальні
положення про відшкодування шкоди. Окремі види зобов’язань щодо
відшкодування шкоди. Зобов’язання із набуття чи збереження майна без
достатньої правової підстави. Загальні положення про спадкування.
Компетентності: знати: предмет та метод регулювання цивільних
відносин, основні поняття, категорії та інститути цивільного права
України; поняття, зміст та види цивільних відносин, їх специфіку,
підстави виникнення та їх учасників; особливості правового
регулювання окремих видів цивільних відносин; чинне цивільне
законодавство; поняття, принципи та способи здійснення і захисту
цивільних прав; проблеми розвитку цивільного права у поєднанні з
проблемами суміжних галузей права на сучасному етапі. Уміти:
відмежовувати цивільні правовідносини від інших видів
правовідносин; тлумачити та висвітлювати основні поняття,
інститути, категорії цивільного права; орієнтуватися у чинному
цивільному законодавстві, правильно застосовувати нормативноправові акти для розв’язання конкретних правових ситуацій;
застосовувати теоретичні знання і приписи нормативно-правових
актів у практичній діяльності; використовувати різноманітні
цивільно-правові засоби у вирішенні економічних і соціальних
завдань, захисті цивільних прав та інтересів суб’єктів цивільноправових відносин; розробляти окремі цивільно-правові документи.
Обов’язкова навчальна дисципліна

Кафедра правознавства
к.ю.н., доц. Кульчій О.О.; доцент, к.ю.н. Брюховецька М. С.
3-4 семестр, 210 годин (лекції – 52 год., семінарські заняття – 60 годин,
самостійна робота – 98 години)
Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота – поза
Форми та
методи навчання розкладом.
3 семестр – ПМК (замік); 4 семестр – екзамен
Оцінювання
українська
Мова
Ідентифікація
Цивільний процес
Мета: засвоєння студентами системних знань з цивільного процесу,
Опис
щодо правових засобів і процедур, спрямованих на ефективний судовий
захист прав свобод і інтересів учасників цивільно-процесуальних
відносин, підготовка до практичної юридичної діяльності
Зміст навчальної дисципліни: Поняття, загальна характеристика та
джерела цивільного процесу. Принципи цивільного процесуального
права України. Цивільні процесуальні правовідносини. Суд як суб’єкт
цивільного процесу. Сторони та інші учасники цивільного процесу.
Представництво у цивільному процесі. Цивільна юрисдикція та
підсудність цивільних справ суду. Цивільні процесуальні строки. Судові
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Обов’язкові чи
вибіркові
розділи
програми
Викладацький
склад
Тривалість

витрати. Судові виклики та повідомлення. Заходи процесуального
примусу. Докази, доказування та доведення у цивільному процесі.
Наказне провадження. Позовне провадження. Стадії цивільного процесу
у суді першої інстанції. Фіксування цивільного процесу. Електронне
судочинство. Постанови суду першої інстанції. Окреме провадження.
Апеляційне провадження. Касаційне провадження. Перегляд судових
рішень у зв’язку з винятковими та нововиявленими обставинами.
Відновлення втраченого судового провадження. Звернення судових
постанов до виконання. Судовий контроль. Провадження у справах за
участю іноземних осіб. Визнання та виконання рішень іноземних судів в
Україні.
Компетентності: знати: базові основи цивільного судочинства в
Україні, положення законодавства України, що регулюють цивільні
процесуальні правовідносини, галузеву юридичну літературу;
досконало вивчити відповідно до програми основні категорії та
інститути цивільного процесуального права, теоретичні проблеми і
перспективи науки цивільного процесу в Україні; природу цивільних
процесуальних правовідносин, процесуальний порядок здійснення
цивільного судочинства, проблеми сучасного цивільного процесу та
шляхи їх вирішення. Уміти: правильно тлумачити та застосовувати
норми цивільного процесуального права, основні інститути цивільного
процесуально-го права України, які регулюють процесуальний порядок
розгляду і вирішення справ про захист порушених, невизнаних або
оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із цивільних,
житлових, земельних, сімейних, трудових та інших правовідносин;
аналізувати судову практику з метою прийняття обґрунтованих рішень
у спірних правовідносинах; складати цивільно-процесуальні документи
й ділову документацію; аргументувати власну точку зору та прийняте
рішення.
Обов’язкова навчальна дисципліна

Кафедра правознавства
доцент, к.ю.н. Брюховецька М. С.
6 семестр, 150 годин (лекції – 18 год., семінарські заняття – 30 годин,
самостійна робота – 102 години)
Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота – поза
Форми та
методи навчання розкладом.
6 семестр – екзамен
Оцінювання
Українська
Мова
Ідентифікація
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Мета: The purpose of teaching of the course «Foreign Language
Опис
(Professional Direction)» is a practical knowledge of a foreign language to
the extent necessary for situational and professional communication. In
achieving this goal, students must obtain a sufficient level of communicative
competence consisting speech skills, formed on the basis of linguistic,
communicative and cognitive speech skills of legal character, including skills
of legal texts translating, abstracting and annotating of legal texts and prepare
them for independent work with linguistic material.
Зміст навчальної дисципліни: Systems of Law. Evolution of Law:
Historical Aspect. Sources of Modern Law. Studying Law. Legal Profession
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Форми та
методи навчання
Оцінювання
Мова
Ідентифікація
Опис

in Ukraine. Constitutional Law. States, Statutes and Constitutions.
Administrative Law. Administrative Proceedings. Local Authorities.
Judiciary in Ukraine. Judiciary in the United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland and in the United States of America. Lawyer in Different
Countries. Review on Law-enforcing in Ukraine. Law-enforcing Agencies in
Ukraine, in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and in
the United States of America. Law of Crimes. Crimes and Criminals. Crime
Investigation. Criminal Justice. Punishment. Civil Law. Contract Civil Law
and Intellectual Property. The Basic Aspects of Labour Law in Ukraine.
Protection of Employees. Environmental Law. Civil Procedure. Appellate
Review. Fundamental Changes in Civil Procedure in the United Kingdom of
Great Britain and Northern Ireland. Notary System. European Judiciary.
International Law. Human Rights Protection in the World and Ukraine.
European Humans Rights Review. European Union: Institutional System.
European Union: Law and Judiciary. Foreign Languages in our Life. English
Speaking World. Introducing People in English. Curriculum Vitae (CV). My
Future Plans and Profession. Ukraine – Our Native Land. Milestones of
Ukraine's History. My Native Town/Village. The United Kingdom of Great
Britain and Northern Ireland: Main Information. Education in Ukraine and
the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. My University.
Traditions, Customs and Holidays in Ukraine and the United Kingdom of
Great Britain and Northern Ireland. Youth and the Modern World. Man and
the Environment. Science and Technical Progress. Mass Media. Rest and
Leisure Time. Meals. Sports. Culture and Art of Ukraine and the United
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.
Компетентності: to know: at least 4,000 selected lexical units, mostly legal
terms; grammatical phenomena in the volume of the educational minimum
for the ability to conduct a conversation, for writing, reading and translation
of professional literature; intercultural differences between Ukraine and
countries of the world, in particular, the countries of studying; to be able to:
to present the main ideas of the text on a concrete and abstract theme,
including the ideas of the discussion on the specialty; to express, in detail,
their own opinions on a wide range of topics; to find new information
contained in English-language professional materials; to analyze Englishlanguage sources of information for obtaining data that is necessary for the
fulfillment of professional tasks and the adoption of professional decisions; to
communicate freely with native speakers.
Вибіркова навчальна дисципліна

Кафедра ділової іноземної мови
Завідувач кафедри, к.філ.н., доц. Іщенко В. Л.
3-4 семестр, разом 150 годин (практичні заняття – 96 год, самостійна
робота – 54 год.)
Практичні заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом
3 семестр – ПМК (залік); 4 семестр – ПМК (залік)
англійська
Історія вчень про державу і право
Мета: формування цілісного бачення процесу розвитку теоретичних
знань (теорій, вчень, ідей, концепцій, доктрин) про державу і право з
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метою виявлення умов їх виникнення, опису змісту окремих вчень,
зв'язків і відмінностей, а також основних історичних закономірностей
розвитку теоретичного юридичного знання.
Зміст навчальної дисципліни: Предмет, методологія історії вчень про
державу і право. Вчення про державу і право в країнах Стародавнього
Сходу. Погляди на державу і право в Стародавній Греції. Політичні і
правові вчення в Стародавньому Римі. Вчення про державу і право доби
Середньовіччя в Європі та Київській Русі (V-XIV ст.). Державноправова думка доби Відродження і Реформації. Державно-правова
думка в Нідерландах та Англії XVII ст. Державно-правова думка в
Україні та Росії ХVІ-ХVІІ століть. Європейська державно-правова
думка доби Просвітництва. Державно-правові ідеї українських і
російських просвітників XVIII ст. Американські просвітники про
державу і право в період боротьби за незалежність США. Вчення про
державу і право в Німеччині кінця XVIII- початку XIX ст. Державноправова думка в Україні та Росії XIX ст. Європейські мислителі XIX ст.
про державу і право. Російська та українська державно-правова думка
кінця XIX – початку XX ст. Українська та радянська державно-правова
думка першої половини XX ст. Західні державно-правові вчення XX ст.
Компетентності: знати науково обґрунтовані і концептуально
оформлені ідеї та погляди мислителів на державу і право, які склалися і
розвинулися упродовж всієї історії людської цивілізації; правову
термінологію; концепції, теорії і доктрини, які в логічно-понятійній
формі відображають історичний процес поглибленого пізнання
державно-правових явищ. Уміти: за допомогою впровадження
отриманих знань та понятійно-категоріального апарату з’ясувати
питання походження держави і права, їх типологію, правові форми
діяльності, основні принципи побудови державного правління, устрою
та політичного режиму, особливості правових систем, визначати
соціальне призначення держави і права, встановлювати співвідношення
права й держави, права й закону, держави й індивіда.
чи Вибіркова навчальна дисципліна

Обов’язкові
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Викладацький
склад
Тривалість

Кафедра правознавства
доцент, к.і.н. Харченко Т. О.
7 семестр, 90 годин (лекції – 18 год., семінарські заняття – 30 годин,
самостійна робота – 42 години)
Форми
та Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота – поза
методи навчання розкладом.
7 семестр – ПМК (залік)
Оцінювання
українська
Мова
Ідентифікація
Основи наукових досліджень
Мета:
ознайомлення
студентів
із
загальними
напрямами,
Опис
закономірностями, принципами і методами наукового пізнання,
теоретико-методологічними основами наукового дослідження в галузі
правничих наук, а також набуття вмінь i навичок науково-дослідної
роботи, які мають реалізуватися ними при підготовці курсових,
дипломних та інших студентських робіт
Зміст навчальної дисципліни: Наука як сфера людської діяльності.
Організація наукової діяльності в Україні. Теоретичні засади наукового
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дослідження. Наукове дослідження як процес розв’язання наукової
проблеми. Науковий стиль мовлення та оформлення наукової роботи.
Інформаційне
забезпечення
науково-юридичних
досліджень.
Методологія наукових досліджень: загальні положення. Методи
науково-юридичних досліджень. Студентське наукове дослідження:
організація та виконання.
Компетентності: знати: теоретичні засади здійснення наукових
досліджень, зокрема, їх види, критерії науковості знань, тощо;
організаційну структуру науки; особливості організації науководослідної діяльності студентів; структуру і логіку наукового
дослідження, його основні етапи; загальну методологію наукового
пізнання; методи пошуку і обробки наукової інформації; загальні
вимоги щодо підготовки, оформлення і захисту курсових робіт; форми
наукової комунікації.
Уміти: володіти методами організації науково-дослідної діяльності;
формулювати тему наукової роботи, її мету і завдання; розрізняти і
визначати об’єкт і предмет дослідження; формулювати актуальність,
новизну, теоретичну і практичну значущість дослідження; визначати
достовірність та об’єктивність одержаних результатів; здійснювати
самостійний пошук наукової інформації; здійснювати добір фактичного
матеріалу; оформлювати наукові результати згідно вимог Міністерства
освіти і науки України; презентувати результати наукового
дослідження.
чи Вибіркова навчальна дисципліна

Обов’язкові
вибіркові
розділи
програми
Викладацький
склад
Тривалість

Кафедра правознавства
д.ю.н., проф. Деревянко Б. В.
2 семестр, 90 годин (лекції – 18 год., семінарські заняття – 14 годин,
самостійна робота – 58 години)
Форми
та Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота – поза
методи навчання розкладом.
2 семестр – ПМК (залік)
Оцінювання
українська
Мова
Ідентифікація
Логіка
Мета: формування та підвищення рівня логічної культури мислення
Опис
майбутніх фахівців; надання необхідних навичок систематизації
правильних засобів міркування, а також можливих типових помилок у
міркуваннях; створення умов для появи і зростання критичного бачення
дійсності і допомога молодій людині засвоїти європейську культуру
раціонального мислення.
Зміст навчальної дисципліни: Поняття, визначення, різновиди логіки,
формалізація в логіці. Взаємозв’язок мови і мислення. Теоретичне і
практичне значення логіки для правознавців. Форми правильного
мислення (поняття, судження, умовивід). Поняття: їх види, обсяг і зміст
та закон оберненого відношення між змістом і обсягом. Судження: їх
види (прості і складні судження), структура, розподіл термінів,
істинність (таблиця істинності), модальність. Умовивід як найскладніша
форма мислення: дедуктивні, індуктивні умовиводи та за аналогією,
істинність і хибність, «логічний квадрат». Основні закони логіки
(тотожності, суперечності (несуперечності), виключеного третього,
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достатньої підстави) та ознаки правильного мислення. Логічний аналіз
запитань (гносеологічна функція, різновиди, правила формування) і
відповідей (класифікація і правила). Теорія аргументації в логіці та її
специфіка і значення для правознавців. Доведення (теза, аргументація,
демонстрація) і спростування. Суперечка, її види і форми; коректні і
некоректні засоби ведення суперечки.
Компетентності: здатність застосовувати логічний категоріальнопонятійний апарат в житті та юридично-правовій практиці; вміння
правильно
мислити
(чіткість,
послідовність,
несуперечність,
обґрунтованість); готовність завжди аргументувати свої думки навіть
якщо в певний час така пряма вимога буде відсутня; вміння
спростовувати хибність тези (думки) пропонента (фактами; критикою
хибності аргументів; самостійним доведенням тези, яка суперечить
даній; демонстрацією хибних висновків із тези; доведенням того, що
дана теза не випливає з доводів); здатність уміло використовувати
форми мислення, від найпростішої (рівень понять) і до складних (рівень
суджень та умовиводів); бути коректним і переконливим у суперечках
(дискусія, полеміка, диспут, дебати).
чи Вибіркова навчальна дисципліна
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розділи
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Викладацький
склад
Тривалість

Кафедра педагогіки та суспільних наук
к.філос.н., доц. Мовчан М. М.
6 семестр, 90 годин (лекції 18 год., семінарські заняття 14 год.,
самостійна робота 58 год.)
Форми
та Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота поза
методи навчання розкладом
6 семестр – залік
Оцінювання
українська
Мова
Ідентифікація
Риторика
Мета: засвоєння системи знань про історичні джерела риторики, типи і
Опис
жанри ораторських промов, вивчення проблеми взаємодії оратора й
аудиторії, опанування методики підготовки й виголошення ораторської
промови, формування мовної культури оратора в юридичній сфері,
з’ясування риторичних особливостей допитів різних видів, судових
дебатів, захисної й обвинувальної промов, розвиток практичних навичок
публічного виголошення ораторських промов правничого спрямування.
Зміст навчальної дисципліни: Риторика та її роль у професійній
діяльності юриста. Розвиток риторики у Стародавньому світі.
Історичний розвиток риторики епохи Середньовіччя та Нового часу.
Еволюція риторики в Україні. Сучасний етап розвитку риторики.
Оратор і аудиторія. Зовнішня культура оратора. Методика та етапи
підготовки промови. Елементи художності та літературні прийоми в
мові оратора. Культура мови оратора. Основи техніки мовлення і
виразного читання. Судова риторика. Допит як діалог слідчого із
процесуальним партнером. Судове мовлення як процес. Принципи та
засоби полеміки. Судова етика. Судовий допит. Судові дебати. Судова
промова. Обвинувальна промова. Захисна промова.
Компетентності: здатність демонструвати судження про еволюцію
риторики у наукових принципах, концепціях, теоріях, методах і
персоналіях; вміння і навички планувати промови різних видів і жанрів,
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добирати й систематизувати матеріали до них; навички готувати,
виголошувати й аналізувати ораторські промови різних видів й жанрів;
активне послугування технологіями створення та виголошення промови
правничого спрямування; здатність фахово вести розгорнутий монолог
(захисна промова, обвинувальна промова, юридичний коментар для
ЗМІ) і діалог (допит, юридична консультація, інтерв’ю); впевнене
володіння основами техніки мовлення та виразного читання; вміння
застосовувати і тлумачити вербальні й невербальні засоби спілкування у
фаховому діалозі й монолозі; здатність ефективно аналізувати
аудиторію та налагоджувати контакт із нею; усвідомлення необхідності
дотримання професійних і етичних стандартів високого рівня у
риторичній діяльності; здатність використовувати риторичні засоби для
ефективної комунікації з питань інформації, ідей, проблем та рішень з
правничим співтовариством і суспільством загалом; спрямованість на
саморозвиток особистого ораторського стилю.
чи Вибіркова навчальна дисципліна

Обов’язкові
вибіркові
розділи
програми
Викладацький
склад
Тривалість

Кафедра педагогіки та суспільних наук
к.філол.н., доц. Сарапин В. В.
2 семестр, разом 90 годин (лекції – 18 год., практичні заняття – 30 год.,
самостійна робота 42 год.)
Форми
та Лекції та практичні заняття в аудиторії, самостійна робота поза
методи навчання розкладом
2 семестр – ПМК (залік)
Оцінювання
українська
Мова
Ідентифікація
Соціологія
Мета: засвоєння основних соціологічних понять; формування чіткого
Опис
уявлення про суспільство як систему, його структуру та роль кожного у
актуальних соціальних процесах; з’ясування особливостей предмета і
метода соціології; формування навичок аналізу соціальних явищ і
процесів та правильного їх використання; формування громадянської
свідомості та культури.
Зміст навчальної дисципліни: Поняття і категорій, що характеризують
основні елементи механізму соціальної взаємодії (соціальне, соціальна
взаємодія, соціальні ролі і статуси, соціальна мобільність тощо).
Сутність, елементи і функції суспільства як соціальної системи. Теорії й
методології соціологічної науки, навчання організації соціологічних
досліджень, набуття навичок соціальної діяльності та поведінки.
Компетентності: здатність до сприйняття, узагальнення та аналізу
інформації, постановці мети і вибору шляхів її досягнення); готовність
до кооперації з колегами і до роботи в колективі; здатність знаходити
організаційно-управлінські рішення в нестандартних ситуаціях і
готовність нести за них відповідальність; прагнення до саморозвитку й
підвищення своєї кваліфікації; усвідомлення соціальної значущості
своєї майбутньої професії і володіння високою мотивацією до
виконання професійної діяльності; здатність використовувати основні
положення і методи гуманітарних і соціально-економічних наук при
вирішенні професійних завдань; спроможність аналізувати соціальнозначущі проблеми і процеси; змога розуміти сутність і значення
інформації про розвиток сучасного суспільства, усвідомлювати
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небезпеки і загрози, що виникають у цьому процесі і дотримуватися
основні вимоги інформаційної безпеки; володіння основними методами,
способами і засобами одержання, зберігання, переробки інформації та
навичками роботи з комп'ютером як засобом управління інформацією;
здатність працювати з інформацією в глобальних комп'ютерних
мережах; здатність самостійно формулювати цілі, ставити конкретні
завдання наукових досліджень у різних галузях соціології і вирішувати
їх за допомогою сучасних дослідницьких методів з використанням
інформаційних технологій.
чи Вибіркова навчальна дисципліна

Обов’язкові
вибіркові
розділи
програми
Викладацький
склад

Кафедра педагогіки та суспільних наук
к.і.н., доц. Верезомська С. Ж.
к.філос.н., доц. Усанов І. В.
3 семестр, 60 годин (лекції – 18 год., семінарські заняття – 14 год.,
Тривалість
самостійна робота 28 год.)
Форми
та Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота – поза
методи навчання розкладом.
3 семестр – ПМК (залік)
Оцінювання
українська
Мова
Ідентифікація
Бухгалтерський облік і судово-бухгалтерська експертиза
Мета: опанування студентами теоретико-організаційних основ
Опис
бухгалтерського обліку та судово-бухгалтерської експертизи, механізму
реалізації інструментів судово-бухгалтерської експертизи для розкриття
економічних правопорушень.
Зміст навчальної дисципліни: Організація бухгалтерського обліку в
Україні, його значення у роботі правоохоронних органів. Предмет і
метод бухгалтерського обліку. Рахунки бухгалтерського обліку і
подвійний запис. Балансове узагальнення та звітність підприємств.
Організація, призначення та етапи проведення судово-бухгалтерської
експертизи. Прийоми та методи дослідження бухгалтерських
документів у практиці роботи правоохоронних органів. Висновки та
реалізація матеріалів судово-бухгалтерської експертизи. Судовобухгалтерська експертиза операцій у касі. Судово-бухгалтерська
експертиза операцій на рахунках банку. Судово-бухгалтерська
експертиза розрахунків з дебіторами та кредиторами. Судовобухгалтерська експертиза розрахунків з бюджетом. Судовобухгалтерська експертиза операцій із запасами. Судово-бухгалтерська
експертиза операцій з основними засобами. Судово-бухгалтерська
експертиза операцій з нематеріальними активами. Особливості судовобухгалтерської експертизи фінансових результатів.
Компетентності: знати: засади організації бухгалтерського обліку і
судово-бухгалтерської експертизи в Україні, предмет і метод
бухгалтерського обліку, призначення та етапи проведення судовобухгалтерської експертизи, прийоми та методи дослідження
бухгалтерських документів у практиці роботи правоохоронних органів,
вимоги до змісту і структури висновку експерта-бухгалтера, порядок
реалізації матеріалів судово-бухгалтерської експертизи; вміти:
визначати завдання для проведення судово-бухгалтерської експертизи,
здійснювати підбір бухгалтерських документів, що містять ознаки
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економічних правопорушень, складати постанову про призначення
судово-бухгалтерської експертизи, забезпечувати загальний контроль за
ходом проведення судово-бухгалтерської експертизи, оцінювати якість
висновку експерта-бухгалтера; набути навичок: кваліфікованої роботи з
нормативно-правовими документами, що регламентують організацію та
методику бухгалтерського обліку і судово-бухгалтерської експертизи,
оцінювання якості бухгалтерських документів як джерела доказів при
реалізації завдань судово-бухгалтерської експертизи, використання
результатів судово-бухгалтерської експертизи у практиці роботи
правоохоронних органів.
Вибіркова навчальна дисципліна

Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту
к.е.н., доц. Соболь Г. О.
7 семестр, разом 90 години (лекції – 18 год., практичні заняття – 14 год.,
самостійна робота – 58 год.)
Лекції та практичні заняття в аудиторії, самостійна робота – поза
Форми та
методи навчання розкладом.
7 семестр – ПМК (залік)
Оцінювання
українська
Мова
Ідентифікація
Інформаційні системи і технології в юридичній діяльності
Мета: допомогти майбутнім фахівцям здобути фундаментальні
Опис
теоретичні знання і сформувати практичні навички застосування
інформаційно-правових систем і технологій, що використовуються у
різних державних установах та закладах (органах юстиції, судах,
правоохоронних органах) та комерційних структу-рах в умовах
застосування сучасних інформаційних технологій, а також ор-ганізації
та методології ефективного пошуку правової інформації, необхідної для
виконання завдань захисту прав та законних інтересів фізичних та
юридичних осіб.
Зміст навчальної дисципліни: Основи інформаційних систем і
технологій. Основи телекомунікаційних технологій. Комп’ютерні
мережі. Технології захисту інформації. Системи автоматизації ділових
процесів та управління документами. Електронна комерція. Правові
інформаційно-пошукові системи. Інформаційні системи законодавчих
органів. Інформаційні системи органів юстиції України. Інформаційні
системи органів судової влади, прокуратури, судової експертизи.
Інформаційні системи органів внутрішніх справ.
Компетентності: знати: основні терміни та означення, які
використовуються в інформаційних технологіях; можливості сучасних
інформаційних технологій для підготовки службової та процесуальної
документації, виконання статистичних розрахунків, кримінологічних
досліджень, вчинення реєстраційних дій; по-рядок створення та
застосування комп’ютерних мереж; поняття комп’ютерної мережі, їх
склад, призначення та основні можливості, галузі використання в
юридичній діяльності; класифікацію комп’ютерних мереж, призначення
апаратного та програмного забезпечення комп’ютерних мереж;
призначення, склад та основні можливості популярних інформаційнопошукових систем (ЛІГА:ЗАКОН, Інфодиск, «Верховна Рада України»
тощо); режими пошуку та порядок одержання інформації в ІПС та
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мережі Інтернет. Уміти: використовувати можливості сучасних офісних
пакетів для підготовки службової й процесуальної документації;
оперативно працювати з інформацією, використовуючи сучасні засоби
зв’язку; організувати своє робоче місце та діяльність у відповідності з
вимогами сучасного діловодства; користуватися інформаційнопошуковими
системами,
інформаційними
системами
органів
законодавчої влади, органів юстиції, органів судової влади,
прокуратури, судової експертизи, внутрішніх справ у майбутній
професійній та науковій діяльності (при написанні курсових робіт).
Вибіркова навчальна дисципліна

Кафедра економіки підприємства та економічної кібернетики
д.е.н., проф. Рогоза М. Є.
2 семестр, 90 годин (лекції – 18 год., лабораторні – 14 годин, самостійна
робота – 58 години)
Лекції та лабораторні заняття в аудиторії, самостійна робота – поза
Форми та
методи навчання розкладом.
2 семестр – ПМК (залік)
Оцінювання
українська
Мова
Ідентифікація
Економічна теорія
Мета: формування системи економічних знань, навичок аналізу та
Опис
дослідження економічних явищ і процесів, формування сучасного
креативного та критичного типу економічного мислення; системному
вивченні закономірностей розвитку економічних явищ і процесів,
ґрунтовному пізнанні проблем ефективного використання суспільством
обмежених виробничих ресурсів і шляхів досягнення максимальних
кінцевих результатів у задоволенні людських потреб, що невпинно
зростають.
Зміст навчальної дисципліни: Предмет і метод економічної теорії.
Економічні потреби та суспільне виробництво. Економічна система
суспільства. Теорія товару і грошей. Ринок та механізм його
функціонування. Конкуренція та монополія в ринковому господарстві.
Структура ринкового господарства та його еволюція. Суб’єкти
ринкового господарства та їх роль в економіці. Капітал підприємства,
його кругообіг та обіг. Витрати виробництва та прибуток. Галузеві
особливості виробництва й функціонування капіталу. Суспільне
відтворення та економічний розвиток. Держава та її економічні функції.
Світове господарство і міжнародні економічні відносини.
Компетентності: знати базові принципи економічної науки та ключові
концепції політичної економії; знати категоріально-понятійний апарат
сучасної економічної науки; здатність описувати, аналізувати та
пояснювати економічні процеси і явища; здатність виявляти та
пояснювати закономірності функціонування сучасної економічної
системи; вміння самостійно виявляти проблеми економічного характеру
при аналізі господарських ситуацій, пропонувати способи їх вирішення;
здатність аналізувати процеси державного та ринкового регулювання
соціально-економічних відносин; вміння самостійно формувати зміст,
структуру і висновки наукових та аналітичних текстів з економіки;
оволодіти аналітичним та методичним інструментарієм для розуміння
логіки прийняття рішень різними економічними агентами.
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Вибіркова навчальна дисципліна

Кафедра економічної теорії та прикладної економіки, завідувач
кафедри, д.е.н., проф. Ніколенко С.С.
4 семестр, 90 годин (лекції – 18 год., семінарські заняття – 30 год.,
самостійна робота – 42 год.)
Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота – поза
Форми та
методи навчання розкладом.
4 семестр – ПМК (залік)
Оцінювання
українська
Мова
Ідентифікація
Основи інформатики та обчислювальної техніки
Мета: формування системи знань з інформатики, обчислювальної
Опис
техніки та інформаційних технологій, методології побудови
комп‘ютерних систем, інструментарію побудови та використання
програмних засобів для аналізу економічних ситуацій
Зміст навчальної дисципліни: Склад ПЕОМ. Системне програмне
забезпечення ПЕОМ. Системи обробки текстової інформації.
Комп‘ютерні мережі. Системи табличної обробки даних. Системи
керування базами даних. Спеціалізоване програмне забезпечення.
Компетентності: здатність використовувати прикладне програмне
забезпечення та інформаційно-комунікаційні технології для вирішення
прикладних фахових завдань; вирішувати задачі обробки економічних
даних за допомогою сучасних інструментальних засобів кінцевого
користувача; працювати з системними та прикладними програмними
засобами
загального
призначення:
операційними
системами,
програмами-архіваторами, антивірусними програмами, редакторами
текстів, графічними редакторами, електронними таблицями, системами
управління базами даних, інформаційно-пошуковими системами, а
також педагогічними програмними засобами, програмами-браузерами,
програмами для роботи з електронною поштою; здійснювати пошук
потрібної інформації в мережі Інтернет.
Вибіркова навчальна дисципліна
Обов’язкові чи
вибіркові
розділи
програми
Кафедра документознавства та інформаційної діяльності в економічних
Викладацький
системах
склад
к.т.н., доцент Ольховський В.О., асистент Двірна О.А.
1 семестр, 120 годин (лекції – 18 год., лабораторні заняття – 30 год.,
Тривалість
самостійна робота – 72 год.)
Лекції та лабораторні заняття в аудиторії, самостійна робота поза
Форми та
методи навчання розкладом
1 семестр – ПМК (залік)
Оцінювання
українська
Мова
Ідентифікація
Юридична техніка та складання процесуальних документів
Мета: вдосконалення та поглиблення знань про поняття, особливості,
Опис
види юридичних документів; формування у студентів уявлення про
місце юридичної техніки у правотворчій, правозастосовній та
інтерпретаційній діяльності; отримання знань стосовно технікоюридичних прийомів і засобів та навичок їх використання при роботі з
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юридичними документами
Зміст навчальної дисципліни: Загальна характеристика правової
регламентації роботи з юридичними документами. Юридична техніка як
галузь наукових знань. Правотворчість. Правила юридичної техніки.
Юридична термінологія. Засоби юридичної техніки. Техніка
систематизації
юридичних
документів.
Правореалізаційна
і
правозастосовна техніка. Техніка тлумачення норм права. Юридична
техніка процесуальних актів адміністративного судочинства. Юридична
техніка процесуальних актів цивільного судочинства. Техніка створення
господарсько-процесуальних
документів.
Юридична
техніка
процесуальних актів кримінального судочинства. Юридична техніка
процесуальних актів конституційного судочинства. Техніка створення
звернення до Європейського суду з прав людини.
Компетентності: знати: поняття та види юридичних документів; зміст
правових норм, що регулюють діяльність у сфері юридичного
документообігу; місце юридичної техніки в структурі теорії права;
техніко-юридичні засоби: юридичну мову, юридичне письмо, юридичні
конструкції, правові аксіоми, презумпції, фікції, символи, преюдиції,
застереження; теоретичні та практичні основи складання юридичних
документів різного правового спрямування. Уміти: обирати необхідну
лексичну, граматичну форму при написанні документів; правильно
розташувати реквізити документів, дотримуючись вимог державних
стандартів та нормативно-правових актів; послідовно й логічно
викладати необхідну інформацію; вільно застосовувати на практиці
навички складання процесуальних документів адміністративного,
господарського, кримінального, цивільного судочинства із дотриманням
вимог юридичної техніки; систематизувати й зберігати документи.
Вибіркова навчальна дисципліна

Кафедра правознавства
к.і.н., доц. Терела Г. В.
6 семестр, 120 годин (лекції – 18 год., практичні заняття – 30 годин,
самостійна робота – 72 години)
Лекції та практичні заняття в аудиторії, самостійна робота – поза
Форми та
методи навчання розкладом.
6 семестр – ПМК (залік)
Оцінювання
українська
Мова
Ідентифікація
Аграрне право
Мета: формування системи знань з правового регулювання аграрних
Опис
відносин, умінь і навичок тлумачення та застосування аграрного
законодавства при вирішення практичних завдань.
Зміст навчальної дисципліни: Аграрне право як самостійна галузь
права України. Джерела аграрного права. Аграрні правовідносини.
Правове становище фермерських господарств як суб’єктів аграрних
правовідносин. Сільськогосподарські кооперативи як суб’єкти аграрних
правовідносин в Україні. Правове положення аграрних підприємств
корпоративного типу як суб’єктів аграрних правовідносин. Специфіка
особистих селянських господарств як суб’єктів аграрних правовідносин.
Державне регулювання сільського господарства за умов переходу до
ринкової економіки. Міжнародно-правове регулювання діяльності
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суб’єктів
аграрних
відносин.
Правові
вимоги
СОТ
до
сільськогосподарської діяльності в Україні. Правовий режим майна
сільськогосподарських товаровиробників. Правове регулювання
використання природних ресурсів у сільському господарстві. Правове
регулювання сільськогосподарського землевикористання. Правове
регулювання трудових відносин у сільському господарстві. Правове
регулювання
договірних
відносин
сільськогосподарських
товаровиробників.
Організаційно-правові
форми
юридичного
обслуговування суб’єктів аграрного підприємництва. Правове
регулювання соціального розвитку українського села. Правове
регулювання господарської діяльності у сільському господарстві
Правове регулювання рослинництва та селекції рослин Правове
регулювання тваринництва та племінної справи.
Компетентності: знати: визначення понять і категорій, що
характеризують базові елементи механізму правового регулювання
аграрних правовідносин; ідентифікуючі ознаки галузі аграрного права
(предмет і метод правового регулювання, принципи та система галузі);
основні принципи державного регулювання сільського господарства;
правові заходи щодо забезпечення продовольчої безпеки та
пріоритетності соціального розвитку села; специфіку правового
регулювання земельних, трудових, майнових, договірних, виробничогосподарських відносин у сільському господарстві; особливості
правового режиму окремих суб’єктів аграрного права; назви, структуру
та зміст найважливіших законодавчих актів України у сфері сільського
господарства. Уміти: характеризувати сутність аграрних правовідносин,
їх ознаки, особливості правового регулювання; аналізувати і тлумачити
чинне аграрне законодавство; застосовувати аграрно-правові норми до
конкретних фактичних обставин; орієнтуватися в основних тенденціях
удосконалення й розвитку аграрного законодавства; враховувати
особливості здійснення окремих видів сільськогосподарської діяльності;
визначати порядок створення сільськогосподарського підприємства;
розробляти проекти сільськогосподарських договорів.
Вибіркова навчальна дисципліна

Кафедра правознавства
д.ю.н., проф. Деревянко Б. В.
5 семестр, 120 годин (лекції – 18 год., семінарські заняття – 30 годин,
самостійна робота – 72 години)
Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота – поза
Форми та
методи навчання розкладом.
5 семестр – ПМК (залік)
Оцінювання
українська
Мова
Ідентифікація
Адвокатура України
Мета: формуванні системи знань про поняття та основні завдання
Опис
адвокатури України, огляд джерел та її основних інститутів, набуття
студентами ґрунтовних знань щодо цілей, порядку організації та
діяльності адвокатури України. Студенти-правники повинні отримати
знання щодо здійснення адвокатської діяльності в Україні, організації
адвокатури, порядку надання різних видів правової допомоги,
професійних прав адвоката, що сприятиме кращому розумінню ролі і
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місця адвокатури в суспільстві та забезпечить належну фахову
підготовку студента.
Зміст навчальної дисципліни:
Компетентності: знати: поняття адвокатури; принципи та засади, на
яких ґрунтується діяльність адвокатури в Україні; організаційні форми
та види адвокатської діяльності; права та обов’язки адвоката; гарантії
адвокатської діяльності; випадки зупинення та припинення права на
заняття адвокатською діяльністю; правила адвокатської етики; види й
повноваження органів адвокатського самоврядування. Уміти: правильно
тлумачити та застосовувати норми чинного законодавства, що
регулюють організацію та діяльність адвокатури; використовувати у
практичній діяльності норми законів України та міжнародних угод, які
регламентують адвокатську діяльність.
Вибіркова навчальна дисципліна

Кафедра правознавства
ст. викл. Богдан В. О.
8 семестр, 90 годин (лекції – 18 год., семінарські заняття – 14 годин,
самостійна робота – 58 години)
Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота – поза
Форми та
методи навчання розкладом.
8 семестр – ПМК (залік)
Оцінювання
українська
Мова
Ідентифікація
Адміністративний процес
Мета: формування у майбутніх фахівців належного рівня правових
Опис
знань, професійних навичок та умінь з практичного застосування
положень
адміністративно-процесуального
законодавства
у
повсякденному житті; засвоєння понять, принципів адміністративного
процесу, змісту адміністративних проваджень; ознайомленні з порядком
застосування заходів адміністративного примусу та оскарження дій,
рішень та бездіяльності суб’єктів владних повноважень; визначенні
правового статусу суб’єктів адміністративного процесу тощо
Зміст навчальної дисципліни: Теоретико-методологічні засади
адміністративного
процесу
як
цілісного
правового
явища.
Адміністративно-процесуальна
норма
як
первинна
категорія
адміністративного процесуального права. Адміністративні процесуальні
правовідносини. Суб’єкти (учасники) адміністративного процесу.
Докази в адміністративному процесі. Строки в адміністративному
процесі. Заходи процесуального примусу в адміністративному процесі.
Провадження у сфері управління. Провадження за зверненнями
громадян. Організація адміністративного судочинства в Україні.
Юрисдикція та підсудність справ адміністративного суду. Провадження
в суді першої інстанції. Перегляд судових рішень. Виконання судових
рішень у справах адміністративної юрисдикції. Загальні положення
провадження в справах про адміністративні правопорушення.
Провадження в справах про адміністративні правопорушення.
Компетентності: знати: поняття адміністративного процесу; види та
характеристику
проваджень;
адміністративне
процесуальне
законодавство; зміст адміністративної та судової практики вирішення
конкретних адміністративних справ; загальну характеристику суб’єктів
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адміністративного процесу, їх права та обов’язки; правила складення
процесуальних документів. Уміти: правильно тлумачити та
застосовувати норми адміністративного процесуального права; складати
й оформляти процесуальні документи; виявляти тенденції юридичної
практики та оцінювати її з точки зору відповідності закону; аналізувати
судову та адміністративну практику.
Вибіркова навчальна дисципліна

Кафедра правознавства
ст. викл., к.ю.н. Колеснік Л. І.
5 семестр, 120 годин (лекції – 18 год., семінарські заняття – 30 годин,
самостійна робота – 72 години)
Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота – поза
Форми та
методи навчання розкладом.
5 семестр – ПМК (залік)
Оцінювання
українська
Мова
Ідентифікація
Виконавче провадження
Мета: сформувати системне уявлення про соціальне призначення і
Опис
основний зміст виконавчого провадження з тим, аби створити необхідні
передумови для правильного розуміння і вживання його норм в
юридичній практиці, дотримання законності в діяльності виконавчих
органів;
оволодіння
теоретичними
знаннями
і
певними
правозастосовчими навичками у галузі правового регулювання
виконавчого провадження, які необхідні для юриста-правознавця
вищого ґатунку; ознайомлення з проблемами розвитку виконавчого
законодавства України; набуття навичок аналізу норм і інститутів
виконавчого провадження, кваліфікованого застосування їх на практиці.
Зміст навчальної дисципліни: Виконавче провадження у системі
юрисдикції. Принципи виконавчого провадження. Підстави виконання.
Виконавчі документи. Суб’єкти виконавчого провадження (виконавчих
правовідносин). Стадії виконавчого провадження. Звернення стягнення
на майно боржника. Особливості звернення стягнення на окремі види
майна. Звернення стягнення на доходи фізичної особи. Звернення
рішення у немайнових справах. Гарантії захисту прав учасників
виконавчого провадження. Виконання рішень з іноземним елементом.
Компетентності: знати: поняття виконавчого провадження, його зміст,
основні категорії виконавчої політики, її особливості на різних етапах
розвитку нашої держави і в сучасний період, тенденції її розвитку в
найближчій перспективі тощо. Уміти: правильно вживати майбутніми
фахівцями норми кримінально-виконавчого права, захищати права і
законні інтереси громадян у сфері реалізації виконавчих правовідносин;
правильно використовувати виконавче законодавство при вирішенні
практичних питань по виконанню судових рішень; застосовувати
правову процедуру і визначену законом фіксацію виконавчого процесу.
Вибіркова навчальна дисципліна
Обов’язкові чи
вибіркові
розділи
програми
Кафедра правознавства
Викладацький
доцент, к.ю.н. Сокіл А. О.
склад

СВО ПУЕТ-2016
8 семестр, 90 годин (лекції – 18 год., практичні заняття – 14 годин,
самостійна робота – 58 години)
Лекції та практичні заняття в аудиторії, самостійна робота – поза
Форми та
методи навчання розкладом.
8 семестр – ПМК (залік)
Оцінювання
українська
Мова
Ідентифікація
Господарський процес
Мета: засвоєнні студентами системи теоретичних знань і практичних
Опис
навичок застосовування норм процесуального права разом з нормами
матеріального права при вирішенні спорів, підвідомчих господарським
судам; правових засобів і процедур, спрямованих на ефективний
судовий захист прав свобод і інтересів учасників господарськопроцесуальних відносин, підготовка до практичної юридичної
діяльності.
Зміст
навчальної
дисципліни:
Поняття
господарського
процесуального права і господарського процесу. Організація діяльності
господарських судів в Україні. Правовий статус суддів господарських
судів України. Досудове врегулювання господарських спорів.
Підвідомчість і підсудність справ господарським судам. Учасники
господарського процесу. Докази в господарському процесі. Запобіжні
заходи. Судові витрати та процесуальні строки. Позовне провадження і
підстави його порушення у господарських судах. Вирішення
господарських спорів у суді першої інстанції. Рішення, ухвала,
постанова господарського суду. Перегляд судових рішень в
апеляційному порядку. Перегляд судових рішень у касаційному
порядку. Перегляд рішення, ухвали, постанови господарського суду за
нововиявленими обставинами. Виконання рішення, ухвали, постанови
господарського суду. Особливості розгляду справ про банкрутство.
Розгляд господарських спорів третейським судом. Провадження у
справах за участю іноземних суб’єктів господарювання. Міжнародноправові проблеми вирішення господарських (економічних) спорів.
Компетентності: знати: основні засади господарського процесу;
структуру господарських судів, їх компетенцію, підвідомчість і
підсудність господарських спорів; стадії та порядок вирішення
господарських
спорів,
виконання
рішень,
ухвал,
постанов
господарського суду. Уміти: аналізувати нормативно-правові акти у
сфері господарського судочинства; правильно тлумачити і
застосовувати
норми
Конституції
України,
господарського
процесуального і матеріального права, постанови Пленуму Верховного
суду України, роз’яснення Президії Вищого господарського суду
України; приймати обґрунтовані процесуальні рішення у спірних
процесуальних ситуаціях; складати претензії, позовні заяви та інші
процесуальні документи.
Вибіркова навчальна дисципліна
Обов’язкові чи
вибіркові
розділи
програми
Кафедра правознавства
Викладацький
д.ю.н., проф. Деревянко Б. В.
склад
7 семестр, 120 годин (лекції – 18 год., семінарські заняття – 30 годин,
Тривалість
самостійна робота – 72 години)
Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота – поза
Форми та
Тривалість

СВО ПУЕТ-2016
методи навчання
Оцінювання
Мова
Ідентифікація
Опис

Обов’язкові чи
вибіркові
розділи
програми
Викладацький
склад
Тривалість
Форми та

розкладом.
7 семестр – ПМК (залік)
українська
Договірне право
Мета: розкриття найважливіших категорій і конструкцій договірного
права та законодавства у цій сфері, основних тенденцій його розвитку і
застосування судами (господарськими) та іншими правозастосовними
органами норм чинного законодавства щодо укладання зміни,
виконання договорів. Вивчення договірного права має на меті набуття
студентами навичок роботи з нормативним матеріалом, уміння
вирішувати конкретні правові ситуації, які виникають у сфері
договірних відносин на базі національного та міжнародного права.
Зміст навчальної дисципліни: Поняття та загальна характеристика
договірного права в Україні. Поняття та загальна характеристика
договору. Договір у сфері господарської діяльності. Порядок укладення,
зміни та припинення договору. Виконання договірних зобов’язань.
Способи
забезпечення
виконання
договірних
зобов’язань.
Відповідальність за порушення договірних зобов’язань. Захист прав
учасників договірних відносин. Договори про передачу майна у
власність. Договори про передачу майна в користування. Договори про
виконання робіт. Договори про надання юридичних послуг. Договори
про надання фактичних послуг. Правове регулювання кредитнорозрахункових відносин. Зобов’язання про спільну діяльність. Договори
про створення юридичної особи. Правове регулювання договірних
відносин у сфері зовнішньоекономічної діяльності.
Компетентності: знати: основні теоретичні положення договірного
права на основі знань, набутих у процесі практичної та теоретичної
підготовки; порядок укладення, зміни, припинення, виконання
договірних зобов’язань, способи забезпечення їх належного виконання
та порядок притягнення до відповідальності за порушення сторонами
умов договору; основні види договірних конструкцій, передбачених
законодавством України, а також непоіменовані договори; норми та
правила, що регулюють різні види договорів, права та обов’язки їх
сторін. Уміти: використовувати договірне право для вирішення
господарських задач; здійснювати професійну діяльність (щодо
договірних зобов’язань) у межах вимог чинного законодавства України
та міжнародних договорів, що ратифіковані у встановленому порядку
відповідно до Конституції України; визначати конкретні особливості
правового регулювання договірних відносин відповідно до потреб
підприємства та інших учасників господарської діяльності; оперувати
положеннями законів України, підзаконних нормативних актів, що
приймаються у встановленому порядку органами державної влади та
органами місцевого самоврядування.
Вибіркова навчальна дисципліна

Кафедра правознавства
к.ю.н., доц. Кульчій О. О.
8 семестр, 90 годин (лекції – 18 год., семінарські заняття – 14 годин,
самостійна робота – 58 години)
Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота – поза

СВО ПУЕТ-2016
методи навчання
Оцінювання
Мова
Ідентифікація
Опис

Обов’язкові чи
вибіркові
розділи
програми
Викладацький
склад
Тривалість

розкладом.
8 семестр – екзамен
українська
Житлове право
Мета: формування у студентів знань з теоретичних основ та правового
регулювання житлових правовідносин, уміння аналізувати й тлумачити
чинне житлове законодавство та застосовувати житлово-правові норми
на практиці при вирішенні конкретних ситуацій
Зміст навчальної дисципліни: Поняття житлового права та його місце
в системі права України. Система житлового законодавства України.
Житлові правовідносини. Правовий статус суб’єктів житлового права та
житлових правовідносин. Житловий фонд України. Забезпечення
громадян житлом у будинках державного житлового фонду.
Приватизація державного житлового фонду. Користування службовими
жилими приміщеннями та гуртожитками. Організація та діяльність
житлово-будівельних кооперативів. Виникнення, реалізація та
припинення права власності та жилі приміщення в будинках (квартирах)
приватного житлового фонду. Правова регламентація діяльності
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. Здійснення права
на житло шляхом будівництва. Договірне регулювання житлових
правовідносин. Загальні засади відповідальності за порушення
житлового законодавства. Види відповідальності за неналежне
використання житлового фонду. Судовий порядок розгляду житлових
спорів.
Компетентності: знати: житлове законодавство, судову практику та
міжнародні договори у сфері забезпечення реалізації права людини на
житло; основні принципи житлово-правового регулювання; правові
гарантії щодо охорони житлових прав громадян; специфіку права
власності на житло та права користування ним; види та заходи
юридичної відповідальності за порушення житлового законодавства.
Уміти: вільно володіти житлово-правовим понятійним апаратом;
надавати загальну характеристику житлових правовідносин, визначати
їх ознаки та особливості правового регулювання; визначати способи
реалізації суб’єктивних житлових прав та юридичних обов’язків у сфері
реалізації права на житло; аналізувати і тлумачити чинне житлове
законодавство; застосовувати житлово-правові норми до відповідних
фактичних обставин; складати позовні заяви та заперечення на них, а
також інші правові документи для захисту житлових прав громадян;
орієнтуватися в основних тенденціях удосконалення й розвитку
житлового законодавства та боротьби з правопорушеннями у цій сфері.
Вибіркова навчальна дисципліна

Кафедра правознавства
к.ю.н., доц.Селіхов Д. А.
4 семестр, 90 годин (лекції – 18 год., семінарські заняття – 14 годин,
самостійна робота – 58 години)
Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота – поза
Форми та
методи навчання розкладом.
4 семестр – ПМК (залік)
Оцінювання
українська
Мова

СВО ПУЕТ-2016
Ідентифікація
Опис

Обов’язкові чи
вибіркові
розділи
програми
Викладацький
склад
Тривалість
Форми та

Інформаційне право
Мета: засвоєння основних положень правового регулювання
інформаційних відносин, з’ясування основних прав та обов’язків
учасників інформаційних відносин, принципів інформаційного права,
усвідомлення значення норм права, що регулюють пошук, одержання,
виробництво та поширення інформації, нерозривний зв’язок норм права
з їх практичним застосуванням відповідними органами.
Зміст навчальної дисципліни: Поняття інформаційного права та його
джерела. Інформаційні правовідносини та їх суб’єкти. Об’єкти
інформаційних правовідносин. Правові режими інформаційних
ресурсів. Поняття та загальні засади реалізації права на доступ до
інформації. Правове регулювання доступу до публічної інформації.
Адміністративно-правове регулювання і державне управління у сфері
інформаційних відносин. Правові засади інформаційної безпеки. Захист
інформації. Міжнародне інформаційне право. Правове регулювання
інформаційних відносин у сфері масової інформації. Правове
регулювання інформаційних відносин у сфері інтелектуальної власності
та у науково-технічній сфері. Комерційна таємниця. Правовий режим
інформації з обмеженим доступом. Правовий режим інформації про
особу.
Захист
персональних
даних.
Правове
регулювання
інформаційних відносин у сфері рекламної діяльності. Правове
регулювання електронного документообігу, телекомунікацій та
віртуального середовища Інтернет. Правове регулювання електронного
урядування в Україні. Відповідальність за правопорушення у сфері
інформаційних відносин. Захист прав фізичних та юридичних осіб на
інформацію. Правове регулювання інформаційних відносин у сфері
видавничої, бібліотечної та архівної справи.
Компетентності: знати: основні принципи правового регулювання
інформаційних відносин в Україні, загальні засади державної
інформаційної політики; принципи інформаційної діяльності в Україні,
основні нормативно-правові акти та їх положення, якими вона
регламентується; основні види інформаційної діяльності та загальні
засади їх правового регулювання; засади регулювання відносин у сфері
діяльності засобів масової інформації; принципи правового
регулювання відносин щодо інформації різних правових режимів
(відкритої, державної таємниці, конфіденційної інформації, комерційної
таємниці, персональних даних); основні права та обов’язки учасників
інформаційних правовідносин, зокрема права та обов’язки громадян та
юридичних осіб приватного права в інформаційній сфері. Уміти:
орієнтуватися у системі нормативно-правових актів, що регулюють
інформаційні відносини в Україні, правильно визначати нормативні
акти і положення, що підлягають застосуванню у конкретній ситуації;
застосовувати на практиці здобуті теоретичні правові знання.
Вибіркова навчальна дисципліна

Кафедра правознавства
к.ю.н., доц. Каменська Н. П.
4 семестр, 120 годин (лекції – 18 год., семінарські заняття – 30 годин,
самостійна робота – 72 години)
Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота – поза

СВО ПУЕТ-2016
методи навчання
Оцінювання
Мова
Ідентифікація
Опис

Обов’язкові чи
вибіркові
розділи
програми
Викладацький
склад
Тривалість

розкладом.
4 семестр – ПМК (залік)
українська
Кооперативне право
Мета: опанування базових понять теорії кооперативного права,
засвоєння найважливіших положень кооперативного законодавства
України, набуття студентами практичних навичок реалізації
кооперативно-правових норм.
Зміст навчальної дисципліни:
Компетентності: знати: визначення понять, що характеризують базові
елементи механізму правового регулювання кооперативних відносин;
систему джерел кооперативного права України; зміст правових норм,
що регулюють відносини кооперативного членства, кооперативного
самоврядування, кооперативної власності, господарської діяльності
кооперативів та їх об’єднань, їх фінансової та зовнішньоекономічної
діяльності; законодавчі засади взаємовідносин держави і кооперації;
способи захисту прав та інтересів кооперативних організацій;
особливості правового регулювання відносин у сферах виробничої,
обслуговуючої, споживчої, кредитної та житлової кооперації. Уміння:
знаходити в актах кооперативного законодавства необхідні для
вирішення конкретної юридичної ситуації нормативні приписи;
тлумачити зміст норми кооперативного права, використовуючи базові
поняття правознавства; аналізувати поведінку суб`єкта права (члена
кооперативу, кооперативної організації, державного органу) під кутом
зору наявності в ній елементів складу правопорушення.
Вибіркова навчальна дисципліна

Кафедра правознавства
доцент, к.ю.н. Кузнецова Л. В.
7 семестр, 90 годин (лекції – 18 год., семінарські заняття – 14 годин,
самостійна робота – 58 години)
Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота – поза
Форми та
методи навчання розкладом.
7 семестр – ПМК (залік)
Оцінювання
українська
Мова
Ідентифікація
Кримінально-виконавче право
Мета: сформувати системне уявлення про соціальне призначення і
Опис
основний зміст кримінально-виконавчого права з тим, аби створити
необхідні передумови для правильного розуміння і вживання його норм
в юридичній практиці, дотримання законності в діяльності
правоохоронних органів; оволодіння теоретичними знаннями і певними
правозастосовчими навичками у галузі правового регулювання
виконання кримінальних покарань, які необхідні для юристаправознавця вищого ґатунку; вивчення кримінально-виконавчого права
відповідно до робочої програми; ознайомлення студентів із змістом,
формами реалізації і перспективами розвитку кримінально-виконавчої
політики України; ознайомлення з проблемами розвитку кримінальновиконавчого законодавства України; виробка навичок аналізу норм і
інститутів кримінально-виконавчого права України, кваліфікованого
застосування їх на практиці

СВО ПУЕТ-2016

Обов’язкові чи
вибіркові
розділи
програми
Викладацький
склад
Тривалість

Зміст навчальної дисципліни: Кримінально-виконавча політика та
кримінально-виконавче
право
України.
Кримінально-виконавче
законодавство України. Система органів і установ виконання покарань.
Правовий статус засуджених. Міжнародні стандарти виконання
покарань в Україні. Порядок виконання покарань кримінальновиконавчою інспекцією. Порядок виконання покарань державною
виконавчою
службою.
Виконання
покарань
стосовно
військовослужбовців. Порядок виконання попереднього ув’язнення під
варту. Виконання покарання у виді громадських робіт. Виконання
покарання у виді виправних робіт. Виконання покарання у виді
обмеження волі. Класифікація, розподіл, прийняття та облік засуджених
до позбавлення волі. Основні засоби виправлення і ресоціалізації
засуджених до позбавлення волі. Особливості відбування покарання у
виді позбавлення та довічного позбавлення волі. Підстави і порядок
звільнення від відбування покарання. Допомога особам, які звільнені від
відбування покарання, контроль та нагляд за ними.
Компетентності: знати: стан основних проблем науки кримінальновиконавчого права; систему органів і установ виконання покарань;
порядок і умови виконання кримінальних покарань; перспективи
приведення кримінально-виконавчого законодавства України до
міжнародних стандартів поводження із засудженими; поняття
кримінально-виконавчого права, його зміст, основні категорії
кримінально-виконавчої політики, її особливості на різних етапах
розвитку нашої держави і в сучасний період, тенденції її розвитку в
найближчій перспективі тощо. Уміти: правильно вживати майбутніми
фахівцями норми кримінально-виконавчого права, захищати права і
законні інтереси громадян у сфері реалізації кримінальної
відповідальності; правильно використовувати кримінально-виконавче
законодавство при вирішенні практичних питань по виконанню
покарань; застосовувати правові основи звільнення засуджених від
відбування покарання; вільно орієнтуватися у кримінальновиконавчому законодавстві і підзаконних актах; правильно тлумачити і
використовувати норми кримінально-виконавчого права у процесі своєї
практичної діяльності.
Вибіркова навчальна дисципліна

Кафедра правознавства
доцент, к.ю.н. Яковенко М. О.
7 семестр, 90 годин (лекції – 18 год., семінарські заняття – 14 годин,
самостійна робота – 58 години)
Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота – поза
Форми та
методи навчання розкладом.
7 семестр – ПМК (залік)
Оцінювання
українська
Мова
Ідентифікація
Митне право
Мета: формування та засвоєння правових знань, пов’язаних з
Опис
професійною підготовкою студентів, набуття ними практичних навичок
використання і застосування правових норм у сфері державної митної
справи; висвітлення основ теорії митного права в Україні та різних
концепцій щодо розуміння, мети митного регулювання у державі; аналіз
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Форми та

нормативного матеріалу щодо правового регулювання окремих
інститутів митного права; ознайомлення студентів з порядком і
принципами переміщення товарів і транспортних засобів через митний
кордон України; вивчення та аналіз правових норм, які регулюють
порядок переміщення товарів і транспортних засобів через митний
кордон України; теоретична оцінка і розкриття правових основ митної
справи та напрямів митної політики.
Зміст навчальної дисципліни: Розвиток діяльності митної справи
України. Митний контроль. Митне оформлення і декларування товарів
та предметів, які переміщують через митний кордон України. Митнотарифне та нетарифне регулювання. Митна статистика. Митні
процедури при переміщенні та пропуску через митний кордон України
товарів, транспортних засобів та інших предметів. Митні режими.
Структура та організація діяльності органів доходів і зборів України.
Розпорядження товарами, що перебувають під митним контролем.
Особливості пропуску та оподаткування товарів, що переміщуються
через митний кордон України громадянами. Контроль за переміщенням
через митний кордон України товарів, що містять об’єкти права
інтелектуальної власності. Країна походження товару. Митна вартість.
Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності та
верифікація сертифікатів про походження товарів з України. Порушення
митних правил. Провадження у справах про порушення митних правил.
Поняття та основні аспекти кримінально-правової охорони
зовнішньоекономічної діяльності України.
Компетентності: знати: поняття предмет, метод, систему, принципи
митного права; норми митного права, митно-правові відносини;
поняття, завдання, права та обов'язки Державної фіскальної служби
України; митний контроль; гарантії забезпечення виконання зобов’язань
перед Державною фіскальною службою України; митна статистика;
митне оформлення і митне декларування; митно-тарифне та нетарифне
регулювання; переміщення та пропуск через митний кордон України
товарів, транспортних засобів та інших предметів; митні процедури при
переміщенні товарів через митний кордон України різними видами
транспорту; митні режими; порушення митних правил та
відповідальність за них; провадження у справах про порушення митних
правил. Уміти: набувати навички у сфері правового регулювання
державної митної справи; застосовувати набуті теоретичні знання у
практичній роботі; аналізувати ситуації з митних питань і правильно їх
вирішувати; виокремлювати елементи структури матеріально-правової
норми права та складові колізійної норми права; виявляти
співвідношення змісту норм міжнародного і національного права;
тлумачити зміст норми національного законодавства, використовуючи
базові поняття правознавства.
Вибіркова навчальна дисципліна

Кафедра правознавства
ст. викл. Богдан В. О.
7 семестр, 90 годин (лекції – 18 год., семінарські заняття – 14 годин,
самостійна робота – 58 години)
Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота – поза

СВО ПУЕТ-2016
методи навчання
Оцінювання
Мова
Ідентифікація
Опис

Обов’язкові чи
вибіркові
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програми
Викладацький
склад
Тривалість

розкладом.
7 семестр – ПМК (залік)
українська
Міжнародне економічне право
Мета: вивчення теоретичного матеріалу та практичних аспектів
створення у світі конструктивного інструменту економічної співпраці
між суб’єктами міжнародних економічних правовідносин з питань
дотримання загальних та спеціальних принципів міжнародного
економічного права, належного забезпечення законних прав та інтересів
юридичних та фізичних осіб у сфері міжнародних економічних
відносин, соціального забезпечення тощо; формування знань студентів
стосовно змісту міжнародних економічних відносин, ролі та значення
міжнародного економічного права та його впливу на правову свідомість
та правову культуру населення.
Зміст навчальної дисципліни: Поняття, предмет, система та джерела
міжнародного
економічного
права.
Джерела
міжнародного
економічного права. Гармонізація законодавства України з
міжнародним
економічним
правом.
Принципи
міжнародного
економічного права. Суб’єкти міжнародного економічного права.
Держава як суб’єкт міжнародного економічного права. Міжнародні
економічні організації. Транснаціональні корпорації (ТНК). Право
міжнародних економічних договорів. Міжнародне торгове право і СОТ.
Міжнародне валютне право. Міжнародне інвестиційне право.
Міжнародне митне право. Міжнародне транспортне право. Міжнародноправове регулювання промислового, сільськогосподарського і науковотехнічного співробітництва. Основи права міжнародної економічної
конкуренції. Міжнародне трудове право. Правове регулювання спорів,
що виникають у сфері зовнішньоекономічної діяльності.
Компетентності: знати: поняття, що характеризують базові елементи
механізму регулювання міжнародно-правових відносин; зміст основних
принципів міжнародного економічного права; перелік провідних
галузей міжнародного економічного права, їх ідентифікуючі ознаки
(предмет і метод правового регулювання); назви, структуру і зміст
основних положень найважливіших міжнародних економічних
договорів; основні міжнародні економічні організації, їх функції та
відносини з Україною; способи правового регулювання міжнародного
співробітництва у промисловості, сільськогосподарського, науковотехнічного співробітництва. Уміти: знаходити в системі джерел
міжнародного права необхідний для вирішення конкретної юридичної
ситуації правовий документ; виокремлювати елементи структури
окремої матеріально-правової норми та складові колізійної норми права;
виявляти співвідношення змісту норм міжнародного і національного
права; тлумачити зміст норм міжнародного права, використовуючи
базові поняття правознавства; уміти на практиці застосувати набуті
знання.
Вибіркова навчальна дисципліна

Кафедра правознавства
ст. викл. Стрілець Б. В.
8 семестр, 90 годин (лекції – 18 год., семінарські заняття – 14 годин,
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самостійна робота – 58 години)
Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота – поза
Форми та
методи навчання розкладом.
8 семестр – ПМК (залік)
Оцінювання
українська
Мова
Ідентифікація
Муніципальне право
Мета: формування у студентів цілісного бачення процесів становлення,
Опис
розвитку й організації місцевого самоврядування в Україні;
ознайомлення студентів з основними положеннями законодавства
України з місцевого самоврядування; сприяння глибокому засвоєнню
змісту правових актів, стимулювання до самостійної роботи з ними;
ознайомлення з системою місцевого самоврядування і аналіз правового
статусу її складових елементів; застосовування теоретичних положень
на практиці; формування чіткого уявлення про роль функціонування
територіальної громади на засадах самостійності та автономності з
метою ефективного вирішення нею питань місцевого значення.
Зміст навчальної дисципліни: Муніципальне право як галузь права
України. Муніципальне право як наука і навчальна дисципліна.
Конституційно-правові основи місцевого самоврядування. Місцеве
самоврядування та державна влада в Україні. Територіальна громада як
інститут муніципального права. Місцеві ради – представницькі органи
місцевого самоврядування України. Форми і методи діяльності
представницьких органів місцевого самоврядування. Конституційноправовий статус сільських, селищних, міських голів, голів районної,
обласної, районної в місті ради. Виконавчі органи сільських, селищних і
міських рад. Повноваження та компетенція органів місцевого
самоврядування: поняття та зміст. Органи самоорганізації населення.
Муніципальні асоціації в Україні. Правовий статус органів місцевого
самоврядування Автономної Республіки Крим. Матеріально-фінансова
основа місцевого самоврядування як інститут муніципального права.
Гарантії та відповідальність у системі місцевого самоврядування як
інститут муніципального права. Міжнародні стандарти у системі
місцевого самоврядування України. Міжнародні зв’язки органів
місцевого самоврядування України.
Компетентності: знати: конституційно-правові основи місцевого
самоврядування
та
основні
тенденції
розвитку
місцевого
самоврядування;
системно-структурну
організацію
місцевого
самоврядування в Україні; правовий статус суб’єктів муніципальноправових відносин; особливості реалізації прав і свобод людини в
місцевому самоврядуванні; порядок функціонування органів і
посадових осіб місцевого самоврядування; особливості реалізації
повноважень органів і посадових осіб місцевого самоврядування у
різних сферах суспільного життя; і основні гарантії, поняття та види
відповідальності у системі місцевого самоврядування; сутність і зміст
міжнародних стандартів місцевого самоврядування; концептуальні
засади
міжнародного
співробітництва
органів
місцевого
самоврядування України. Уміти: використовувати отримані знання
щодо організації муніципальної влади й користуватися організаційноуправлінським інструментарієм при вирішенні професійних завдань;
орієнтуватися в системі законодавчих та локальних правових актів, що
регламентують суспільні відносини у галузі муніципального права,
правильно його застосовувати у практичній діяльності; набути навичок
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аналізу і коментування нормативно-правових актів, які регулюють
питання організації та діяльності органів місцевого самоврядування,
визначати шляхи їх вдосконалення; визначати напрямки розвитку
самоврядних інституцій в Україні, вести науковий пошук нових форм і
методів організації місцевого самоврядування.
Вибіркова навчальна дисципліна

Кафедра правознавства
завідувач кафедри, д.ю.н., проф. Лаврик Г. В.
3 семестр, 90 годин (лекції – 18 год., семінарські заняття – 14 годин,
самостійна робота – 58 години)
Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота – поза
Форми та
методи навчання розкладом.
3 семестр – ПМК (залік)
Оцінювання
українська
Мова
Ідентифікація
Нотаріат України
Мета: формування у майбутніх фахівців належного рівня правових
Опис
знань, системи професійних навичок та умінь щодо практичного
застосування положень законодавства про нотаріальну діяльність.
Зміст навчальної дисципліни: Становлення нотаріату як інституту
превентивного правосуддя. Державне регулювання нотаріальної
діяльності. Правовий статус нотаріуса. Професійне самоврядування
нотаріусів. Державні нотаріальні контори та державні нотаріальні
архіви. Приватна нотаріальна діяльність. Компетенція та повноваження
щодо вчинення нотаріальних дій. Загальні правила вчинення
нотаріальних дій. Посвідчення угод. Охоронні нотаріальні дії. Видача
свідоцтв органами і особами, які вчиняють нотаріальні дії. Засвідчення
вірності копій документів, виписок з них, справжності підписів і
вірності перекладу. Посвідчення фактів. Нотаріальні дії, спрямовані на
надання документам виконавчої сили. Міжнародне співробітництво.
Компетентності: знати: історико-політичні аспекти виникнення та
розвитку нотаріату як інституту превентивного правосуддя; понятійний
апарат дисципліни «Нотаріат України», гарантії нотаріальної діяльності;
зміст прав та обов’язків нотаріуса; правову основу діяльності нотаріату,
основі положення законодавства, що регулюють організацію та порядок
вчинення нотаріальних дій. Уміти: вірно оперувати понятійнокатегорійним апаратом навчальної дисципліни; правильно тлумачити та
застосовувати положення законодавства про нотаріальну діяльність;
виявляти тенденції нотаріальної практики та оцінювати її з точки зору
відповідності закону.
Вибіркова навчальна дисципліна
Обов’язкові чи
вибіркові
розділи
програми
Кафедра правознавства
Викладацький
доцент, к.ю.н. Сокіл А. О.
склад
8 семестр, 90 годин (лекції – 18 год., семінарські заняття – 14 годин,
Тривалість
самостійна робота – 58 години)
Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота – поза
Форми та
методи навчання розкладом.
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8 семестр – ПМК (залік)
Українська
Податкове право
Мета: формування у майбутніх фахівців належного рівня правових
знань, системи професійних навичок та умінь щодо практичного
застосування положень податкового законодавства;
Зміст навчальної дисципліни: Податкове право як інститут
фінансового права. Податково-правові норми та податкове
законодавство. Правове регулювання податкової системи України.
Правовий статус контролюючих органів та органів стягнення. Правова
природа обов’язкових платежів. Правовий механізм податку. Правове
регулювання додаткових елементів правового механізму податку.
Податковий обов’язок. Погашення податкового боргу. Податковий
контроль. Відповідальність за порушення податкового законодавства.
Правові засади оподаткування прибутку підприємств. Правові засади
оподаткування доходів фізичних осіб. Правове регулювання непрямого
оподаткування в Україні. Екологічний податок, рентна плата та мито як
різновиди загальнодержавних обов’язкових платежів. Правове
регулювання місцевих податків та зборів.. Правове регулювання
майнових податків в Україні. Правові засади застосування спрощеної
системи оподаткування, обліку та звітності.
Компетентності: знати поняття предмету, системи, методу правового
регулювання податкових правовідносин та їх основні характеристики;
джерела податкового права України; принципи податкового права;
характерні властивості податкової норми та її структура; особливості
податково-правової санкції; правовий статус суб’єктів податкового
права; поняття та принципи побудови податкової системи; основні,
додаткові, факультативні елементи правового механізму податку та
збору; окремі види податків та зборів та їх загальна характеристика;
Уміти орієнтуватися в системі податкового права; правильно тлумачити
та застосовувати норми права; виявляти тенденції юридичної практики
та оцінювати її з точки зору відповідності закону; аналізувати норми
національного податкового законодавства та правильно документувати
результати.
Вибіркова навчальна дисципліна

Кафедра правознавства
к.ю.н., доц. Каменська Н. П.
8 семестр, 90 годин (лекції – 18 год., семінарські заняття – 14 годин,
самостійна робота – 58 години)
Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота – поза
Форми та
методи навчання розкладом.
8 семестр – ПМК (залік)
Оцінювання
українська
Мова
Ідентифікація
Право інтелектуальної власності
Мета: поглиблене вивчення правовідносин у сфері інтелектуальної
Опис
власності, опанування правового механізму їх регулювання, отримання
необхідних навиків кваліфікації результатів творчої діяльності, захисту
майнових та особистих немайнових прав авторів та правонаступників як
в Україні, так і зарубіжних державах.
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Зміст навчальної дисципліни: Поняття права інтелектуальної
власності та його джерела. Міжнародна система охорони прав
інтелектуальної власності. Суб’єкти права інтелектуальної власності.
Правова охорона авторських прав в Україні. Правова охорона
комп’ютерних програм в Україні. Правова охорона суміжних прав в
Україні. Правова охорона об’єктів промислової власності в Україні.
Правова охорона засобів індивідуалізації учасників цивільного обігу,
товарів та послуг. Правова охорона комерційної таємниці в Україні.
Правова охорона нетрадиційних об’єктів права інтелектуальної
власності (наукове відкриття, компонування інтегральної мікросхеми,
раціоналізаторська пропозиція, сорт рослин, порода тварин та інші).
Патентування об’єктів промислової власності в іноземних державах.
Комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності в Україні.
Колективне управління майновими правами суб’єктів інтелектуальної
власності. Загальні положення про систему захисту прав
інтелектуальної власності. Адміністративно-правовий захист права
інтелектуальної
власності.
Цивільно-правовий
захист
права
інтелектуальної власності. Кримінально-правовий захист права
інтелектуальної власності.
Компетентності: знати: понятійний апарат права інтелектуальної
власності; його систему й сутність; основні інститути та субінститути;
особливості об’єктів та правового положення суб’єктів; порядок їх
кваліфікації; правові форми використання майнових прав та
розпорядження ними; підстави, способи та порядок захисту від
контрафактних дій. Уміти: визначати умови надання правової охорони;
застосовувати чинне законодавство, аналізувати його недоліки;
вирішувати
проблемні
ситуації;
оформлювати
кваліфікаційні
документи; надавати кваліфікаційну допомогу авторам та іншим
суб’єктам права інтелектуальної власності; вести договірну та
претензійну роботи; слідкувати за використанням майнових прав тими,
хто ними не володіє, й виявляти їх порушення; подавати позови за
фактами порушення прав та вести справи за ними про захист прав
інтелектуальної власності.
Вибіркова навчальна дисципліна

Кафедра правознавства
к.ю.н., доц. Кульчій О. О.
6 семестр, 120 годин (лекції – 18 год., семінарські заняття – 30 годин,
самостійна робота – 72 години)
Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота – поза
Форми та
методи навчання розкладом.
6 семестр – ПМК (залік)
Оцінювання
українська
Мова
Ідентифікація
Право соціального забезпечення
Мета: отримання студентами теоретичних знань у сфері соціального
Опис
забезпечення; набутті практичних навичок застосування правових норм,
що регламентують ці відносини; формуванні правосвідомості та
правової культури у майбутніх юристів; вивчення студентами основних
категорій, принципів та інститутів права соціального забезпечення;
напрямів правового регулювання відносин у сфері соціального захисту;
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ознайомлення із системою чинного законодавства про соціальне
забезпечення та набуття навичок роботи з нормативними актами;
з’ясування підстав та умов виникнення, зміни та припинення соціальнозабезпечувальних правовідносин; вміння вирішувати практичні ситуації
у сфері соціального забезпечення.
Зміст навчальної дисципліни: Право соціального забезпечення як
галузь у системі права України. Джерела права соціального
забезпечення.
Принципи
права
соціального
забезпечення.
Організаційно-правові
форми
соціального
забезпечення.
Правовідносини у сфері соціального забезпечення та їх суб’єкти.
Соціальні ризики як підстава виникнення права на соціальне
забезпечення. Правове регулювання загальнообов’язкового державного
соціального страхування на випадок безробіття. Правове регулювання
загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
похованням. Правове регулювання загальнообов’язкового державного
соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.
Правове регулювання загальнообов’язкового державного пенсійного
страхування. Пенсії за віком в солідарній пенсійній системі. Пенсії по
інвалідності в солідарній пенсійній системі. Пенсії у зв’язку з втратою
годувальника в солідарній пенсійній системі. Пенсійні виплати за
рахунок коштів накопичувальної системи пенсійного страхування.
Недержавне
пенсійне
забезпечення.
Особливості
пенсійного
забезпечення окремих категорій осіб. Соціальні допомоги. Соціальне
обслуговування. Пільги в системі соціального забезпечення.
Компетентності: знати: основні положення доктрини та джерел права
соціального забезпечення; предмет, метод, систему і принципи права
соціального забезпечення; зміст його основних інститутів; правовий
статус суб’єктів; сферу дії законодавства про соціальне забезпечення та
тенденцій його розвитку в умовах ринкової економіки; стан судової
практики. Уміти: володіти понятійно-категоріальним апаратом права
соціального забезпечення; правильно застосовувати норми права
соціального забезпечення до конкретних правових відносин; тлумачити
чинне законодавство; складати правові документи з питань соціального
захисту; аналізувати тенденції юридичної практики; обґрунтовано
вирішувати питання реалізації норм права соціального забезпечення на
практиці.
Вибіркова навчальна дисципліна

Кафедра правознавства
к.і.н., доц. Терела Г. В.
6 семестр, 90 годин (лекції – 18 год., семінарські заняття – 14 годин,
самостійна робота – 58 години)
Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота – поза
Форми та
методи навчання розкладом.
6 семестр – ПМК (залік)
Оцінювання
українська
Мова
Ідентифікація
Сімейне право
Мета: опанування механізму виникнення, зміни та припинення
Опис
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сімейно-правових
відносин,
а
також
нормативно-правового
забезпечення в галузі сім’ї та шлюбу, формування у майбутніх
спеціалістів право-вої свідомості та правової культури, вдосконалення
навичок вико-ристання теоретичного і нормативно-правового матеріалу
при вирішенні практичних життєвих та професійних ситуацій.
Зміст навчальної дисципліни: Поняття сімейного права. Джерела
сімейного права. Сімейні правовідносини. Поняття шлюбу. Укладення
шлюбу. Особисті немайнові правовідносини подружжя. Майнові
правовідносини подружжя. Шлюбний договір. Припинення шлюбу.
Підстави виникнення правовідносин між батьками і дітьми. Визначення
походження дітей. Особисті правовідносини між батьками і дітьми.
Позбавлення і обмеження батьківських прав. Майнові правовідносини
між батьками і дітьми. Аліментні зобов'язання батьків і дітей. Особисті
немайнові права і обов'язки та аліментні правовідносини інших членів
сім'ї та родичів. Усиновлення. Інші форми влаштування дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування: опіка та піклування,
патронат.. Правове регулювання сімейних відносин за участю іноземців
та осіб без громадянства.
Компетентності: знати: базові поняття та систему джерел сімейного
права; організаційно-правові засади регулювання сімейних відносин;
сучасні тенденції в розвитку сімейних правовідносин. Уміти: знаходити
і добирати необхідну юридичну інформацію; користуватися
першоджерелами з сімейного права; аналізувати та правильно
застосовувати нормативно-правові акти з сімейного права, судову
практику у справах, які виникають із сімейних правовідносин, з метою
прийнят-тя обґрунтованих рішень у спірних питаннях.
Вибіркова навчальна дисципліна

Кафедра правознавства
доцент, к.ю.н. Брюховецька М. С.
5 семестр, 90 годин (лекції – 18 год., семінарські заняття – 14 годин,
самостійна робота – 58 години)
Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота – поза
Форми та
методи навчання розкладом.
5 семестр – ПМК (залік)
Оцінювання
українська
Мова
Ідентифікація
Судові та правоохоронні органи України
Мета: формуванні системи знань про поняття та основні завдання
Опис
судових та правоохоронних органів, огляд джерел та її основних
інститутів, набуття студентами ґрунтовних знань щодо цілей, порядку
організації та загального розуміння сутності судової та правоохоронної
діяльності, допоможе їм ґрунтовніше засвоїти галузеві юридичні
дисципліни при вивченні діяльності судових та правоохоронних органів
щодо застосування права, забезпечення законності і правопорядку в
Україні.
Зміст навчальної дисципліни: Предмет, система та основні поняття
курсу «Судові та правоохоронні органи України». Судова влада в
Україні. Суд і правосуддя. Конституційні засади судочинства в Україні.
Конституційний Суд України. Суди загальної юрисдикції в Україні.
Місцеві суди. Апеляційні суди. Вищі спеціалізовані суди. Верховний
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Суд України. Органи суддівського самоврядування. Вища рада юстиції.
Прокуратура в Україні. Органи внутрішніх справ. Служба безпеки
України. Органи дізнання та досудового слідства. Адвокатура в Україні.
Нотаріат в Україні. Правоохоронна діяльність інших органів в Україні.
Компетентності: знати: зміст положень Конституції України, які
регламентують організацію та діяльність судової влади; зміст судової та
правоохоронної діяльності, її ознаки; структуру і повноваження органів,
які реалізують судову та правоохоронну діяльність, методи реалізації;
основні положення чинного в Україні законодавства, яке регламентує
структуру судової системи України та окремих судових органів, їхні
повноваження; основні положення чинного в Україні законодавства, яке
регламентує структуру окремих правоохоронних органів та їхні
повноваження. Уміти: правильно тлумачити і застосовувати норми
Конституції України та чинного законодавства, які регламентують
судову та правоохоронну діяльність; аналізувати законодавство України
з окремих тем курсу; орієнтуватися в законодавстві, яке регламентує
судову та правоохоронну діяльність; застосовувати положення
законодавства при вирішенні домашніх завдань.
Вибіркова навчальна дисципліна

Кафедра правознавства
доцент, д.ю.н. Білокінь Р. М.
4 семестр, 120 годин (лекції – 18 год., семінарські заняття – 30 годин,
самостійна робота – 72 години)
Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота – поза
Форми та
методи навчання розкладом.
4 семестр – ПМК (залік)
Оцінювання
українська
Мова
Ідентифікація
Юридична деонтологія
Мета: розкриття соціально-нормативного змісту професійної діяльності
Опис
юриста, її принципів, особливостей та ролі в житті суспільства і
держави; характеристика минулого професійної діяльності юриста,
сьогодення і тенденцій подальшого розвитку. Опанування навчальної
дисципліни повинно забезпечити формування ціннісних орієнтацій
студента, світоглядного розуміння цілісної системи вимог, які
пред’являються до юриста в цивілізованому суспільстві, що прагне до
побудови демократичної правової держави.
Зміст навчальної дисципліни: Поняття, предмет та метод юридичної
деонтології. Загальна характеристика юридичної діяльності. Освітня
юридична діяльність. Наукова юридична діяльність. Практична
юридична діяльність. Суб’єкти практичної юридичної діяльності. Види
практичної юридичної діяльності: загальна характеристика. Правова та
політична культура юриста. Психологічна, етична та естетична культура
юриста. Інформаційна, економічна та екологічна культура юриста.
Компетентності: Знати: деонтологічні вимоги щодо юридичної
професії; принципи юридичної деонтології; особливості юридичної
деонтології як юридичної науки; зміст вищої юридичної освіти, історію
та основні тенденції розвитку; соціальні функції, права та обов’язки
студентів; поняття, функції та особливості професії юриста; основні
юридичні спеціальності; міжнародні стандарти професійної юридичної
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діяльності; поняття, класифікацію, історію розвитку і сучасний стан
юридичних наук; зміст і види юридичної практики; вимоги і значення
професійної етики при виконанні юристами своїх посадових функцій;
основи правової, політичної, етичної, естетичної, інформаційної,
економічної та екологічної професійної культури юриста. Уміти:
орієнтуватися в системі юридичних наук, правової практики, юридичної
освіти; вести політико-правові, ділові та наукові дискусії; правильно
застосовувати свої знання в юридичній практиці; завжди з високим
розумінням відстоювати права, честь і гідність людей; вести дискусії на
належному рівні; застосовувати у своїй діяльності основні правила
правової, політичної, етичної, естетичної, інформаційної, економічної та
екологічної професійної культури юриста.
Вибіркова навчальна дисципліна

Кафедра правознавства
к.ю.н., доц. Селіхов Д. А.
1 семестр, 90 годин (лекції – 18 год., семінарські заняття – 14 годин,
самостійна робота – 58 години)
Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота – поза
Форми та
методи навчання розкладом.
1 семестр – ПМК (залік)
Оцінювання
українська
Мова
Ідентифікація
Юридична психологія
Мета: озброєння студентів університету системою загальноОпис
теоретичних та практично-орієнтованих знань, вмінь і навичок
психологічного
опосередкування
правоохоронної
(юридичної)
діяльності; вивчення психологічних закономірностей, що є важливими
для правоохоронної діяльності; розробка на цій основі психологічних
методів і прийомів, що застосовуються при здійсненні результативної
правоохоронної діяльності; оволодіння спеціальними психологічними
знаннями з метою їх застосування в правоохоронній діяльності.
Зміст навчальної дисципліни: Поняття, предмет та історія «юридичної
психології» як навчальної дисципліни та науки. Психологічна
характеристика юридичної діяльності. Емоційно-вольова сфера
особистості працівників правоохоронних органів. Психологічна
характеристика особистості юриста. Особливості комунікативної
діяльності працівників правоохоронних органів. Психологічні засади
конфлікту в діяльності працівників правоохоронних органів. Психологія
особистості правопорушника. Психологія злочину як результат
злочинної
діяльності.
Психологія
потерпілого.
Психологія
неповнолітніх як суб’єктів правопорушень. Психологія слідчо-судової
діяльності. Слідчо-процесуальні дії. Використання психологічних знань
в юрисдикційній діяльності. Професійно-психологічний відбір та
підготовка фахівців-правоохоронців. Психологічні основи цивільноправового регулювання та цивільного судочинства. Судовопсихологічна
експертиза.
Психологія
злочинної
діяльності.
Пенітенціарна психологія. Психологія судового процесу. Психологічні
особливості розслідування насильницьких злочинів. Психологічна
характеристика особистості слідчого, прокурора та судді.
Компетентності: знати: психологічні особливості особистості

СВО ПУЕТ-2016

Обов’язкові чи
вибіркові
розділи
програми
Викладацький
склад
Тривалість

правоохоронця та інших суб’єктів і учасників кримінального,
цивільного
та
господарського
судочинства;
закономірності
індивідуально- і соціально-психологічних явищ у діяльності
правоохоронних органів; методи і прийоми психологічного впливу на
об’єкти професійної діяльності; засоби та методи запобігання
конфліктів у правоохоронній діяльності; закономірності професійного
спілкування, в т.ч. при взаємодії з працівниками інших підрозділів та
органів; психологічні аспекти проведення слідчих дій; підстави
призначення та порядок проведення судово-психологічної експертизи;
Уміти: складати психологічний портрет правопорушників з різною
антисуспільною спрямованістю особистості; соціально-психологічно
визначати статус окремих учасників процесуальної взаємодії;
використовувати психологічні чинники ефективної текстуальної та
мовної побудови обвинувальної промови; аналізувати психологічний
стан об’єкта професійного впливу, вибору адекватних особистості та
ситуації методів і прийомів; аналізувати витоки конфлікту, їх
профілактики і вирішення у професійній діяльності; аналізувати
практичні ситуації прокурорсько-слідчої, експертно-криміналістичної та
управлінської діяльності, визначення їх психологічних чинників;
первинно діагностувати професійно значущі якості працівників
основних фахових напрямів, визначення напрямів їх удосконалення;
володіти методикою встановлення психологічного контакту, визначення
і усунення психологічних бар’єрів; вміннями розуміння вербальних і
невербальних
чинників
спілкування;
визначати
психологічні
особливості слідчих, процесуальних дій, необхідності призначення
судово-психологічної експертизи та формулювання запитань до
психолога-експерта; особисто призначати та тлумачити судовопсихологічну експертизу, у тому числі – комплексну.
Вибіркова навчальна дисципліна

Кафедра правознавства
професор, д.ю.н., доц. Озерський І. В.
5 семестр, 120 годин (лекції – 18 год., семінарські заняття – 30 годин,
самостійна робота – 72 години)
Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота – поза
Форми та
методи навчання розкладом.
5 семестр – ПМК (залік)
Оцінювання
українська
Мова

