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ВСТУП 

 

Каталог вибіркових дисциплін формується для можливості реалізації 

здобувачами права на вільний вибір навчальних дисциплін відповідно до 

розділу Х статті 62 Закону України «Про вищу освіту» (№ 1556-VII від 

01.07.2014 р.). Каталог вибіркових дисциплін розроблено відповідно до 

Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти права на вільний 

вибір навчальних дисциплін у Львівському національному університеті 

ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. 

Каталог вибіркових навчальних дисциплін – перелік дисциплін вільного 

вибору, які вводяться закладах вищої освіти для більш повного задоволення 

освітніх і кваліфікаційних запитів особи для потреб суспільства, ефективного 

використання можливостей закладу освіти, врахування регіональних потреб 

тощо.  

Перелік дисциплін вільного вибору для здобувачів освітньо-професійної 

програми «Право» визначається навчально-методичною комісією спеціальності 

081 «Право» та затверджується рішенням навчально-методичної ради 

факультету громадського розвитку та здоров’я. 

Здобувачем вищої освіти вибір навчальних дисциплін здійснюється у 

обсязі, що становить не менш як 25 % загальної кількості кредитів ЄКТС, 

передбачених для даного рівня вищої освіти. 

Вибір дисциплін здобувачами вищої освіти здійснюється шляхом подачі 

письмової заяви на ім'я декана факультету. Уточнення складу груп з вивчення 

вибіркових дисциплін на першому курсі магістратури, передача переліку 

вибіркових дисциплін до навчального відділу здійснюється деканатами 

факультетів впродовж першого тижня теоретичного навчання. 

Здобувач вищої освіти, який не визначився з переліком вибіркових 

дисциплін та не подав заповнену заяву у визначені терміни, буде записаний на 

вивчення тих дисциплін, які навчально-методична комісія факультету 

вважатиме необхідними для оптимізації кількісного складу академічних груп. 
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Назва дисципліни Правові системи сучасності 

Спеціальність 081 «Право» 

Освітній ступінь Бакалавр 

Освітньо-професійна програма Право 

Лектор (відповідальний за навчально-

методичне забезпечення дисципліни) 

Винарчик Олег Павлович,  

кандидат юридичних наук, старший викладач 

Семестр 3 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю Залік 

Аудиторні години, у т.ч. 32 

-  лекцій 16 

- лабораторних 

(практичних) занять 
16 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Формуванням у студентів фундаментальних 

знань про державно-правові традиції правових 

систем сучасності.  

Завдання вивчення дисципліни 

Вивчення загальних закономірностей 

зародження, еволюційного розвитку правових 

систем, галузей та інститутів державного права, 

аналіз відомих дослідникам пам'яток права, 

усвідомлення студентами нерозривності 

європейсько-правової та світової традицій, яка 

має беззастережний вплив на формування 

правової системи України. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Поняття та структура правової системи 

2. Особливості правової системи України 

3. Поняття та суб’єкти публічної влади в Україні 

4. Удосконалення форми державного правління 

в Україні 

5. Особливості територіального устрою в 

Україні. Проблеми адміністративної реформи 

6. Особливості державного режиму в Україні 

7. Проблеми удосконалення політичної системи. 

Механізм Української держави 

8. Нормативні основи правової системи України 

Максимальна кількість студентів, які 

можуть одночасно навчатися 

30 

Мова викладання Українська 
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Назва дисципліни Конституційне право зарубіжних країн 

Спеціальність 081 «Право» 

Освітній ступінь Бакалавр 

Освітньо-професійна програма Право 

Лектор (відповідальний за навчально-

методичне забезпечення дисципліни) 

Мелех Богдан Володимирович,  

кандидат наук з державного управління, доцент 

Семестр 3 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю Залік 

Аудиторні години, у т.ч. 32 

-  лекцій 16 

- лабораторних 

(практичних) занять 
16 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Поглиблення теоретичних знань про моделі 

правового регулювання статусу особистості, 

засад суспільного ладу, форми держави. Знання 

зарубіжної конституційної теорії та досвіду 

сприятиме кращому розумінню існуючих в 

Україні конституційно-правових інститутів і 

проблем, пов'язаних з їхнім функціонуванням, а 

також удосконаленню національного 

законодавства. 

Завдання вивчення дисципліни 

У результаті вивчення дисципліни студенти 

повинні вміти аналізувати конституційне право 

як галузь національного права в зарубіжних 

країнах, характеризувати елементи системи 

національного права кожної зарубіжної країни, 

виділяти основні   інститути   конституційного   

права   в   зарубіжних   країнах, логічно 

викладати матеріал, аргументовано 

висловлювати свою думку. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Предмет, джерела і система права зарубіжних 

країн 

2.Конституції зарубіжних країн 

3. Конституційно-правовий статус особи 

4. Політичні партії та виборче право в 

зарубіжних країнах 

5. Глава держави в зарубіжних країнах 

6. Парламент в зарубіжних країнах 

Максимальна кількість студентів, які 

можуть одночасно навчатися 

30 

Мова викладання Українська 
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Назва дисципліни Канонічне право 

Спеціальність 081 «Право» 

Освітній ступінь Бакалавр 

Освітньо-професійна програма Право 

Лектор (відповідальний за навчально-

методичне забезпечення дисципліни) 

Винарчик Олег Павлович,  

кандидат юридичних наук, старший викладач 

Семестр 3 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю Залік 

Аудиторні години, у т.ч. 32 

-  лекцій 16 

- лабораторних 

(практичних) занять 

16 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Дослідження і вивчення сакральних джерел 

християнства, фундаментальних праць по 

римському праву і народному праву німецьких 

народів, мислителів, філософів минулого, 

спеціальних робіт сучасних учених, 

досліджувати процес зародження, основні теорії 

і функції церковного права, становлення і 

систематизації законодавчої бази системи 

церковного права через аналіз еволюції її 

організованих і управлінських структур. 

Завдання вивчення дисципліни 

Формування у студентів розуміння права як 

комплексного явища, яке вплинуло на генезис 

давньоруської правової культури та 

правосвідомості на різних етапах розвитку 

державності. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Канонічне право як наука та навчальна 

дисципліна 

2. Канонічне право як соціальний і духовно-

правовий феномен 

3. Устрій та правовий статус християнських 

церков 

4. Законодавча церковна влада 

5. Правове регулювання державно-церковних 

відносин 

6. Конституційні елементи церковного права 

7. Канонічне право власності 

8. Канонічне шлюбно-сімейне право 

Максимальна кількість студентів, які 

можуть одночасно навчатися 
30 

Мова викладання Українська 
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Назва дисципліни Історія вчень про державу і право 

Спеціальність 081 «Право» 

Освітній ступінь Бакалавр 

Освітньо-професійна програма Право 

Лектор (відповідальний за навчально-

методичне забезпечення дисципліни) 

Винарчик Олег Павлович,  

кандидат юридичних наук, старший викладач 

Семестр 3 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю Залік 

Аудиторні години, у т.ч. 

-  лекцій 

- лабораторних (практичних) 

занять 

32 

16 

16 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Дослідження історії розвитку теоретичних знань 

(теорій, вчень, ідей, концепцій, доктрин) про 

державу і право з метою виявлення умов їх 

виникнення; історії зародження та розвитку 

політичної і правової думки з часів античності і 

до нового часу. 

Завдання вивчення дисципліни 

Дати змогу студентам оволодіти історичним 

досвідом людства з проблем держави і 

правотворення; пов’язати історичну традицію із 

сучасністю; установити зв’язок між ідеями 

мислителів давнього часу і подіями, які 

відбуваються в наші дні в державотворчому 

процесі. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Предмет і методологія історія вчень про 

державу і право 

2. Вчення про право і державу в Давній Греції 

3. Політико-правові вчення в середні віки 

4. Політичні і правові вчення епохи 

Відродження і Реформації 

5. Право і держава у вченнях європейського 

Просвітництва 

6. Українські просвітники про державу і праву 

7. Основні напрямки європейських концепцій 

права і держави другої половини XIX ст. 

8. Західноєвропейські вчення про державу  

XX ст. 

Максимальна кількість студентів, які 

можуть одночасно навчатися 

30 

Мова викладання Українська 
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Назва дисципліни Економічна теорія 

Спеціальність 081 Право 

Освітній ступінь Бакалавр 

Освітньо-професійна програма Прав 

Лектор (відповідальний за навчально-

методичне забезпечення дисципліни) 

Кушнір Л.П., кандидат економічних наук, 

доцент  

Семестр 3 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю Залік 

Аудиторні години, у т.ч. 48 

-  лекцій 32 

- лабораторних (практичних) занять 16 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Логіка і структура навчального курсу 

"Економічна теорія"  та передбачені програмою 

методи його вивчення дозволять студентам 

набути певного рівня професіоналізму та 

навичок, які необхідні для самостійної 

економічної поведінки. 

Завдання вивчення дисципліни 

Висвітлення загальних засад економічного 

життя суспільства; розкриття закономірностей 

розвитку економічної системи та діалектики 

взаємозв'язку її структурних елементів;  

визначення принципових рис основних 

соціально-економічних систем та напрямів їх 

еволюції, ролі економічної теорії у розробленні 

шляхів ринкової трансформації національної 

економіки.  

Короткий зміст дисципліни 

1. Предмет і методи дослідження економічної 

теорії. 

2. Економічні потреби суспільства. Економічні 

інтереси. 

3. Економічна система суспільства. Відносини 

власності. 

4. Форми організації суспільного виробництва 

та їх еволюція. Теорії грошей і грошового 

обліку. 

5. Ринкова економіка: суть, структура та 

інфраструктура. 

6. Попит і пропозиція. Теорія ринкової 

рівноваги. Конкуренція і монополія в ринковій 

економіці. 

7. Підприємництво в ринковій економіці. 

Капітал підприємства. Витрати виробництва і 

прибуток. 

8. Ринкові відносини в аграрному секторі 

економіки. 

Максимальна кількість студентів, які 

можуть одночасно навчатися 

30 

Мова викладання Українська 
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Назва дисципліни Економіка і бізнес 

Спеціальність 081 Право 

Освітній ступінь Бакалавр 

Освітньо-професійна програма Право 

Лектор (відповідальний за навчально-

методичне забезпечення дисципліни) 

Кушнір Л.П., кандидат економічних наук, 

доцент 

Семестр 3 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю Залік 

Аудиторні години, у т.ч. 48 

-  лекцій 32 

- лабораторних 

(практичних) занять 
16 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Формування теоретичних знань, умінь та 

практичних навичок у сфері бізнесу, форм, 

методів та механізмів реалізації економічних 

відносин бізнесу 

Завдання вивчення дисципліни 

Вивчення сутності системи бізнесу та 

закономірностей його розвитку, методів аналізу 

політико-правового, економічного, соціально-

культурного середовища та інфраструктури 

економічної діяльності сфери бізнесу; набуття 

знань про регулювання економічних відносин 

бізнесу, систему бізнесу країни , методологію 

розрахунків, процеси економічної інтеграції; 

набуття вмінь використовувати одержані знання 

у практичній діяльності сфери бізнесу України. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Природа бізнесу і його економічна основа. 

2. Стратегія розвитку бізнесу. Бізнес-

комунікації. 

3. Діагностика бізнесу. 

4. Економічна свобода і підприємництво. 

5. Формування структур підприємницького 

бізнесу. 

6. Виробнича діяльність підприємницьких 

структур. 

7. Система фінансового обслуговування бізнесу. 

8. Система забезпечення. функціонування 

бізнесу. 

9. Менеджмент підприємств бізнесу. 

10. Державне регулювання бізнесу. 

Максимальна кількість студентів, які 

можуть одночасно навчатися 

30 

Мова викладання Українська 
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Назва дисципліни Теорія організації бізнесу 

Спеціальність 081 Право 

Освітній ступінь Бакалавр 

Освітньо-професійна програма Право 

Лектор (відповідальний за навчально-

методичне забезпечення дисципліни) 

Кушнір Л.П., кандидат економічних наук, 

доцент 

Семестр 3 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю Залік 

Аудиторні години, у т.ч. 48 

-  лекцій 32 

- лабораторних 

(практичних) занять 
16 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Формування у студентів системи знань щодо 

основ теорії організації бізнесу, оволодіння 

сучасними прийомами і методами дослідження 

організації як об’єкта управління, її цілей, 

особливостей побудови та розвитку. 

Завдання вивчення дисципліни 

Визначення теоретико-методологічних та 

прикладних аспектів сучасних проблем теорії 

організації бізнесу; формування практичних 

навичок і вмінь щодо застосування законів та 

принципів побудови організації для 

забезпечення її ефективного функціонування та 

розвитку 

Короткий зміст дисципліни 

1. Предмет, методологія, завдання теорії 

організації бізнесу. 

2. Загальна характеристика організації бізнесу. 

3. Організація бізнесу як система. 

4. Організація бізнесу як процес. 

5. Теоретичні засади організації бізнесу як 

об’єкта управління. 

6. Організаційне проектування бізнесу. 

7. Структура організації бізнесу як чинник 

забезпечення його ефективності. 

8. Організаційна культура бізнесу. 

9. Інформаційно-аналітичні технології в 

організації бізнесу. 

10. Ефективність діяльності організації бізнесу: 

економічні та соціальні аспекти. 

Максимальна кількість студентів, які 

можуть одночасно навчатися 

30 

Мова викладання Українська 

 

 

 

  



11 

 

Назва дисципліни Основи критичного мислення 

Спеціальність 081 «Право» 

Освітній ступінь Бакалавр 

Освітньо-професійна програма «Право» 

Лектор (відповідальний за навчально-

методичне забезпечення дисципліни) 
Тарнавська О.Б., асистент 

Семестр 3 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю Залік 

Аудиторні години, у т.ч. 48 

-  лекцій 32 

- лабораторних (практичних) 

занять 
16 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Сформувати здатність працювати з 

інформаційними потоками, постійно 

здійснюючи їх аналіз та відбір 

Завдання вивчення дисципліни 

Навчити аналізувати, порівнювати, синтезувати, 

оцінювати інформацію з будь-яких джерел; 

сформувати здатність бачити проблеми 

необґрунтованості чи неповноти інформації; 

висувати гіпотези та оцінювати альтернативи; 

робити свідомий вибір, приймати рішення та 

обґрунтовувати його. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Критичне мислення як складова розумової 

діяльності. 

2. Критичне мислення: стратегії та процедури, 

свобода і необхідність. 

3. Базова техніка розвитку критичного 

мислення. 

4. Співвідношення повсякденного, фахового та 

критичного мислення. 

5. Успішна діяльність: IQ, емоційний інтелект, 

мислення, розум, довіра. 

6. Піраміда логічних рівнів Роберта Ділтса. 

Максимальна кількість студентів, які 

можуть одночасно навчатися 

30 

Мова викладання Українська 

 

 

 

 

 

 

  



12 

 

Назва дисципліни Медіаграмотність 

Спеціальність 081 «Право» 

Освітній ступінь Бакалавр 

Освітньо-професійна програма «Право» 

Лектор (відповідальний за навчально-

методичне забезпечення дисципліни) 
Тарнавська О.Б., асистент 

Семестр 3 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 48 

-  лекцій 32 

- лабораторних 

(практичних) занять 
16 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 
Опанувати інструменти медіаграмотності;  

розвинути медіаосвітні компетентності 

Завдання вивчення дисципліни 

Навчити відрізняти факти від маніпуляцій; 

розглянути алгоритми роботи соціальних 

мереж; розвинути можливість захистити себе 

від брехні і маніпуляцій 

Короткий зміст дисципліни 

1. Медіа, їх вплив на особистість і суспільство. 

2. Психологічні засади медіаграмотності. 

3. Механізми захисту та безпека в інтернеті. 

Кібербулінг. 

4. Ефективна комунікація в медіапросторі та 

поширення інформації. 

5. Віртуальна грамотність. 

6. Використання можливостей медіа для 

професійної діяльності. 

Максимальна кількість студентів, які 

можуть одночасно навчатися 

30 

Мова викладання Українська 
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Назва дисципліни Політологія 

Спеціальність 081 «Право» 

Освітній ступінь Бакалавр 

Освітньо-професійна програма «Право» 

Лектор (відповідальний за навчально-

методичне забезпечення дисципліни) 
Огірко О.В., доцент 

Семестр 3 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю Залік 

Аудиторні години, у т.ч. 48 

-  лекцій 32 

- лабораторних 

(практичних) занять 
16 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 
Набуття базових знань з історії політичних 

вчень, теорії політики та прикладної політології. 

Завдання вивчення дисципліни 

Набуття спеціалізованих концептуальних знань 

на рівні новітніх досягнень, які є основою для 

оригінального мислення та інноваційної 

діяльності; формування критичного осмислення 

проблем у навчанні та/або професійній 

діяльності та на межі предметних галузей; 

розвиток здатності до ефективного етичного 

спілкування зі суб’єктами взаємодії та в 

колективі (групі) включно зі здатністю до 

ведення наукової дискусії; визначати рівень 

особистісного і професійного розвитку; 

використання новітніх інформаційно-

комунікаційних технологій у професійній, 

навчальній та науковій діяльності; вміння 

аналізувати, синтезувати, співставляти, 

порівнювати системних та  окремих 

політологічних явищ; давати оцінку політичним 

явища і процесам, що характерні для сучасного 

суспільства. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Політика і наука про політику 

2. Політична влада і політична система 

3. Особа в політичному процесі 

4. Політичні партії і політичні рухи 

5. Політична свідомість і політична культура. 

Політична ідеологія 

6. Держава як тип соціальної організації і як 

система владних інститутів 

7. Демократія та недемократичні політичні 

режими. 

8. Політична система України. Україна в системі 

міжнародних відносин. 

Максимальна кількість студентів, які 

можуть одночасно навчатися 

30 

Мова викладання українська 
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Назва дисципліни Юридична психологія 

Спеціальність 081 «Право» 

Освітній ступінь Бакалавр 

Освітньо-професійна програма Право 

Лектор (відповідальний за навчально-

методичне забезпечення дисципліни) 

Ніканорова Олена Володимирівна,  

кандидат юридичних наук, доцент 

Семестр 4 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю Залік 

Аудиторні години, у т.ч. 28 

-  лекцій 14 

- лабораторних 

(практичних) занять 
14 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Формування у студентів цілісних знань про 

предмет та структуру юридичної психології, її 

зміст, психологічні особливості поведінки 

людини у сфері відносин, які регулюються 

правом. 

Завдання вивчення дисципліни 

Активізація мисленої діяльності в ході 

психологічного аналізу юридично релевантних 

ситуацій; закріплення навиків узагальнення 

юридичних фактів та виведення на їх основі 

психологічних закономірностей; побудова 

психологічного прогнозу розвитку ситуації або 

діяльності конкретного суб’єкта, що має 

значення у правовому аспекті; створення 

фундаменту для наступного самовдосконалення 

особистості та її постійного професійного 

розвитку 

Короткий зміст дисципліни 

1. Предмет, завдання, система та методологія 

юридичної психології. 

2. Психіка людини та її структура. Психічні 

процеси. 

3. Психічні стани 

4. Психічні властивості особистості 

5. Основи психології правової соціалізації 

особистості та правової поведінки 

6. Основи кримінальної психології 

7. Основи психології слідчої діяльності та 

психології окремих учасників кримінального 

провадження 

8. Психологія судової діяльності 

Максимальна кількість студентів, які 

можуть одночасно навчатися 
30 

Мова викладання Українська 
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Назва дисципліни Юридична конфліктологія 

Спеціальність 081 «Право» 

Освітній ступінь Бакалавр 

Освітньо-професійна програма Право 

Лектор (відповідальний за навчально-

методичне забезпечення дисципліни) 

Ніканорова Олена Володимирівна,  

кандидат юридичних наук, доцент 

Семестр 4 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 28 

-  лекцій 14 

- лабораторних 

(практичних) занять 
14 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Вивчення основних положень конфліктів як 

«конфлікт – феномен суспільного розвитку», 

загальної теорії юридичної конфліктології, 

підвищення методологічної та методичної 

підготовки майбутніх правознавців до дій в 

конфліктних ситуаціях.  

Завдання вивчення дисципліни 

Формування у студентів уявлення про ефективні 

людські взаємовідносини; оволодіння 

практичними навичками врегулювання та 

розв’язання конфліктів різних рівнів; 

підвищення рівня конфліктної компетенції 

майбутніх правознавців за допомогою набуття 

спеціальної підготовки у галузі керування 

конфліктами різних рівнів тощо. 

Короткий зміст дисципліни 

1.  Природа конфліктів. 

2.  Структура конфлікту. 

3. Характеристика колізійного права 

4. Сутність соціального конфлікту. 

5.  Гносеологія юридичного конфлікту. 

6.  Теоретичний аналіз правового конфлікту. 

7.  Класифікація юридичних конфліктів. 

8.  Розв’язання та запобігання юридичних 

конфліктів. 

Максимальна кількість студентів, які 

можуть одночасно навчатися 
30 

Мова викладання Українська 
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Назва дисципліни Правова соціологія 

Спеціальність 081 «Право» 

Освітній ступінь Бакалавр 

Освітньо-професійна програма Право 

Лектор (відповідальний за навчально-

методичне забезпечення дисципліни) 

Ніканорова Олена Володимирівна,  

кандидат юридичних наук, доцент 

Семестр 4 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 28 

-  лекцій 14 

- лабораторних 

(практичних) занять 
14 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Розкрити особливості впливу права на розвиток 

соціальної системи і зворотного впливу соціуму 

на формування та функціонування правових 

явищ. 

Завдання вивчення дисципліни 

Виявити специфіку правової соціології як науки, 

з’ясувати її об’єкт і предмет, а також структуру, 

функції та завдання; дослідити поняття та 

структурні елементи особистості; з’ясувати 

зміст, стадії правової соціалізації особистості та 

особливості механізму правової соціалізації; 

уяснити специфіку правової свідомості юристів. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Правова соціологія як наука 

2. Методи проведення соціолого-правових 

досліджень 

3. Правова соціалізація особистості 

4. Соціальна природа юридичного конфлікту 

5. Соціологія девіантної поведінки 

6. Соціологія злочинності 

7. Соціологічне забезпечення правотворчості 

Максимальна кількість студентів, які 

можуть одночасно навчатися 
30 

Мова викладання українська 
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Назва дисципліни Сімейне право 

Спеціальність 081 «Право» 

Освітній ступінь Бакалавр 

Освітньо-професійна програма Право 

Лектор (відповідальний за навчально-

методичне забезпечення дисципліни) 

Тушницька Віталія Михайлівна, старший 

викладач 

Семестр 4 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю Залік 

Аудиторні години, у т.ч. 42 

-  лекцій 28 

- лабораторних 

(практичних) занять 
14 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 
Засвоєння студентами положень сімейного 

законодавства. 

Завдання вивчення дисципліни 

Ознайомити студентів з системою сімейного 

права і навчити використовувати її складові 

елементи при вирішенні конкретних правових 

питань; навчити застосовувати теоретичні 

положення на практиці; закласти і розвинути 

навики складання відповідних документів; дати 

чітке уявлення про роль права в забезпеченні 

функціонування сімейних відносин, 

проаналізувати права та обов`язки їх учасників. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Сім’я. Загальні засади правового регулювання 

сімейних відносин 

2. Шлюб. Недійсність шлюбу. Припинення 

шлюбу.  

3. Правовий режим майна подружжя.  

4. Правовідносини з утримання подружжя  

5. Визначення походження дітей  

6. Особисті немайнові правовідносини батьків 

та дітей.  

7. Майнові правовідносини батьків та дітей  

8. Усиновлення  

9. Форми сімейного влаштування дітей – сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування.  

10. Особисті немайнові права та обов’язки 

інших членів сім’ї та родичів. Зобов’язання по 

утриманню інших членів сім’ї 

Максимальна кількість студентів, які 

можуть одночасно навчатися 
30 

Мова викладання Українська 
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Назва дисципліни Правове забезпечення гендерної рівності 

Спеціальність 081 «Право» 

Освітній ступінь Бакалавр 

Освітньо-професійна програма Право 

Лектор (відповідальний за навчально-

методичне забезпечення дисципліни) 

Ніканорова Олена Володимирівна,  

кандидат юридичних наук, доцент 

Семестр 4 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю Залік 

Аудиторні години, у т.ч. 42 

-  лекцій 28 

- лабораторних 

(практичних) занять 
14 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Формування предметних компетентностей у 

сфері загальних знань про міжнародні, 

регіональні і національні стандарти 

забезпечення гендерної рівності, належні й 

неналежні практики у цій сфері, захисту від 

дискримінації за ознакою статі 

Завдання вивчення дисципліни 

Засвоєння студентами теоретичних і практичних 

основ права прав людини у сфері забезпечення 

гендерної рівності, вивчення міжнародного 

досвіду щодо подолання дискримінації за 

ознакою статі, формування навичок 

ідентифікації випадків гендерної дискримінації 

Короткий зміст дисципліни 

1. Гендер і гендерна рівність: основні поняття 

та концепції 

2. Міжнародні зобов’язання України в сфері 

захисту прав жінок 

3. Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм 

дискримінації щодо жінок: статус і практика 

застосування в Україні 

4. Становлення стандартів Європейського 

Союзу щодо гендерної рівності 

5. Забезпечення гендерної рівності в Україні 

6. Поняття гендерної дискримінації та її 

ідентифікація 

7. Гендерні стереотипи як бар’єр у реалізації 

жінками своїх прав  

8. Доступність правосуддя для жінок в Україні  

Максимальна кількість студентів, які 

можуть одночасно навчатися 
30 

Мова викладання Українська 
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Назва дисципліни Основи юридичної клінічної діяльності 

Спеціальність 081 «Право» 

Освітній ступінь Бакалавр 

Освітньо-професійна програма Право 

Лектор (відповідальний за навчально-

методичне забезпечення дисципліни) 

Мелех Богдан Володимирович, кандидат наук з 

державного управління, доцент 

Семестр 4 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 42 

-  лекцій 28 

- лабораторних 

(практичних) занять 
14 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Підвищення рівня практичних знань, умінь і 

навичок здобувачів вищої освіти за 

спеціальністю 081 «Право». 

Завдання вивчення дисципліни 

Формування теоретичних знань про діяльність 

юридичної клініки; надання здобувачам вищої 

освіти можливості набути навичок практичної 

діяльності за фахом; навчання здійснювати 

консультування та проводити 

правопросвітницькі заходи. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Організація діяльності юридичної клініки: 

загальні засади 

2. Нормативно-правове регулювання діяльності 

юридичної клініки 

3. Етичні основи діяльності юридичної  клініки 

4. Організація діловодства в юридичній клініці 

5. Психологічні особливості роботи з клієнтом у 

юридичній клініці 

6. Порядок звернення до юридичної клініки та 

процедура опрацювання звернень 

7. Консультування клієнта. Методика складання 

процесуальних документів 

8. Правопросвітницька діяльність юридичної 

клініки 

Максимальна кількість студентів, які 

можуть одночасно навчатися 
30 

Мова викладання Українська 
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Назва дисципліни Цивільна безпека 

Спеціальність 081 «Право» 

Освітній ступень Бакалавр  

Освітньо-професійна програми Право 

Лектор (відповідальний за навчально-

методичне забезпечення дисципліни) 

Камрацька Олеся Іванівна, кандидат 

ветеринарних наук, доцент 

Семестр  4 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю Залік  

Аудиторні години, у т.ч. 

- лекцій 

- практичних занять 

42 

14 

28 

Загальний опис дисципліни 

Мета  вивчення дисципліни Набуття студентом знань, умінь і навичок для 

здійснення професійної діяльності за 

спеціальністю з урахуванням ризику 

виникнення техногенних аварій і природних 

небезпек, які можуть спричинити надзвичайні 

ситуації та призвести до небезпечних наслідків 

на об’єктах господарювання, а також 

формування у студентів відповідальності за 

особисту та колективну безпеку. 

Завдання вивчення дисципліни Опанування знаннями, вміннями та навичками 

вирішувати професійні завдання з обов’язковим 

урахуванням галузевих вимог щодо 

забезпечення безпеки працівників та захисту 

населення в небезпечних та надзвичайних 

ситуаціях і формування  мотивації щодо 

посилення особистої відповідальності за 

забезпечення гарантованого рівня безпеки 

функціонування об’єктів галузі. 

Короткий зміст дисципліни  1.Теоретичні основи безпеки 

життєдіяльності 

2. Система формування здоров’я як основи 

забезпечення індивідуальної безпеки людини  

3.Небезпеки природного і техногенного 

характеру та їхні наслідки для людини і 

навколишнього середовища 

4. Соціально-політичні небезпеки 

5. Ризики та проблеми безпеки складних систем 

6. Менеджмент безпеки, правове забезпечення 

та управління безпекою життєдіяльності 

7. Домедична допомога 

Максимальна кількість студентів, які 

можуть одночасно навчатися  

50 

Мова викладання Українська  
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Назва дисципліни Ювенальне право 

Спеціальність 081 «Право» 

Освітній ступінь Бакалавр 

Освітньо-професійна програма Право 

Лектор (відповідальний за навчально-

методичне забезпечення дисципліни) 

Ніканорова Олена Володимирівна,  

кандидат юридичних наук, доцент 

Семестр 5 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 32 

-  лекцій 16 

- лабораторних 

(практичних) занять 
16 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Формування теоретичних знань та вироблення 

навичок, щодо практичного застосування 

ювенального права у професійній діяльності 

юриста.  

Завдання вивчення дисципліни 

Освоєння термінологічно-категоріального 

апарату у сфері ювенального права; вивчення 

основних методів ювенального права та 

способів їх застосування у практичній 

юриспруденції; використання методів 

критичного мислення для аналізу юридичних 

документів та розв’язання проблемних задач; 

формування здатності до системного 

критичного підходу до проблемних юридичних 

ситуацій та їхнього вирішення; вивчення основ 

комплексу суспільних відносин, суб'єктами яких 

є неповнолітні для  подальшої професійної 

діяльності юриста. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Історичні аспекти становлення та галузевого 

оформлення прав дитини. 

2. Теорія ювенального права. 

3. Основні елементи правового статусу дитини 

4. Допоміжні елементи правового статусу  

дитини 

5. Відповідальність у системі правового статусу 

неповнолітніх 

6. Булінг у середовищ і неповнолітніх. 

7. Правове регулювання протидії домашнього 

насильства щодо дітей 

8. Правовий статус неповнолітніх в Україні у 

ретроспекції глобалізованого суспільства 

9.  Механізм захисту прав дитини 

Максимальна кількість студентів, які 

можуть одночасно навчатися 
30 

Мова викладання Українська 
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Назва дисципліни Житлове право 

Спеціальність 081 «Право» 

Освітній ступінь Бакалавр 

Освітньо-професійна програма Право 

Лектор (відповідальний за навчально-

методичне забезпечення дисципліни) 
Гучко Марія Михайлівна, старший викладач 

Семестр 5 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 32 

-  лекцій 16 

- лабораторних 

(практичних) занять 
16 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Можливість подальшого практичного 

застосування накопичених та засвоєних знань 

при роботі за формування системи знань з 

правового регулювання житлових відносин в 

Україні, систематизація напрямів та способів 

вирішення проблем, висунутих і накопичених 

практикою розв’язання житлових спорів. 

Завдання вивчення дисципліни 

Навчити студентів аргументувати пропозиції 

щодо вирішення дискусійних питань у сфері 

житлового права, характеризувати складові 

елементи окремих інститутів житлового права 

Короткий зміст дисципліни 

1. Житлове право України, як навчальна 

дисципліна та галузь законодавства 

2. Житлове законодавство 

3. Загальна характеристика житлових 

правовідносин 

4. Правовідносини, що виникають в процесі 

користування житлом 

5. Приватизація державного житлового фонду, 

як форма реалізації права на житло 

6. Договір найму жилого приміщення: загальна 

характеристика 

7. Особливості окремих видів договору найму 

жилого приміщення 

8. Об’єднання співвласників багатоквартирного 

будинку 

9. Відповідальність, як засіб забезпечення 

реалізації прав та виконання обов’язків у 

житлових правовідносинах 

Максимальна кількість студентів, які 

можуть одночасно навчатися 
30 

Мова викладання Українська 
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Назва дисципліни Професійний імідж юриста 

Спеціальність 081 «Право» 

Освітній ступінь Бакалавр 

Освітньо-професійна програма Право 

Лектор (відповідальний за навчально-

методичне забезпечення дисципліни) 

Ніканорова Олена Володимирівна,  

кандидат юридичних наук, доцент 

Семестр 5 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 32 

-  лекцій 16 

- лабораторних 

(практичних) занять 
16 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Ознайомлення із соціально-психологічними 

теоріями комунікації, набуття знань, умінь та 

навичок у сфері створення іміджу, засвоєння 

його методики. 

Завдання вивчення дисципліни 

Вивчення видів особистісного іміджу, основ 

формування професійного іміджу, іміджу 

лідера, іміджу керівника, вербальних й 

невербальні засобів творення особистісного й 

професійного іміджів. Оволодіння механізмами 

впливу професійного іміджу на масову 

свідомість, навчитись працювати самостійно і в 

команді, мати навички міжособистісної 

взаємодії, які дозволять досягати професійних 

цілей. Вироблення навичок застосовування на 

практиці набуті знання для ефективного пошуку 

клієнтів, каналів комунікації. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Поняття, структура, функції та роль іміджу в 

сучасному світі 

2. Іміджмейкінг як технологія формування 

іміджу та професійна діяльність 

3. Технології управління особистим іміджем 

4. Інструментарій іміджелогії. Іміджеві стратегії 

5. Побудова ефективного іміджу 

6. Імідж юриста 

Максимальна кількість студентів, які 

можуть одночасно навчатися 
30 

Мова викладання українська 
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Назва дисципліни Митне право 

Спеціальність 081 «Право» 

Освітній ступінь Бакалавр 

Освітньо-професійна програма Право 

Лектор (відповідальний за навчально-

методичне забезпечення дисципліни) 

Тушницька Віталія Михайлівна, старший 

викладач 

Семестр 5 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю Залік 

Аудиторні години, у т.ч. 48 

-  лекцій 32 

- лабораторних 

(практичних) занять 
16 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 
Засвоїти основні категорії митного права та 

зміст головних інститутів митного права. 

Завдання вивчення дисципліни 

Навчити студента аналізувати теоретичні 

положення та проблеми практичного 

застосування митних норм, формулювати власні 

позиції з використанням посилань на 

нормативні акти, судову практику по 

вирішенню спорів у сфері митної справи. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Загальна характеристика митного права 

України 

2. Правовий статус митних органів в Україні. 

Інформаційні технології та інформаційні 

ресурси у митній справі 

3. Країна походження товару: порядок 

визначення і підтвердження 

4. Митні режими 

5. Митний контроль 

6. Митне оформлення 

7. Митна вартість товарів та методи її 

визначення. Митні платежі 

8. Переміщення та пропуск товарів і 

транспортних засобів комерційного 

призначення через митний кордон України 

9. Пропуск та оподаткування товарів, що 

переміщуються (пересилаються) через митний 

кордон України громадянами 

10. Порушення митних правил та 

відповідальність за них 

Максимальна кількість студентів, які 

можуть одночасно навчатися 
30 

Мова викладання Українська 
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Назва дисципліни Службове право 

Спеціальність 081 «Право» 

Освітній ступінь Бакалавр 

Освітньо-професійна програма Право 

Лектор (відповідальний за навчально-

методичне забезпечення дисципліни) 
Гучко Марія Михайлівна, старший викладач 

Семестр 5 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю Залік 

Аудиторні години, у т.ч. 48 

-  лекцій 32 

- лабораторних 

(практичних) занять 
16 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Навчити студентів аргументовано аналізувати 

теоретичні положення, формулювати власні 

позиції з використанням посилань на 

нормативні акти, судову практику по 

вирішенню спорів щодо публічної служби, що 

сприятиме формуванню у студента уявлення 

про службову діяльність в системі судової 

влади, в органах виконавчої влади, в органах 

прокуратури, в органах місцевого 

самоврядування. 

Завдання вивчення дисципліни 

Здобути комплексні знання предмету, методу, 

джерел службового права, основних напрямів 

розвитку сучасного службового права; 

визначити особливості службової діяльності в 

органах державної влади, зокрема в суді, 

органах виконавчої влади та їх апараті, в 

прокуратурі, в органах місцевого 

самоврядування; надати теоретичні і практичні 

знання, які можуть бути використані у на 

державній службі чи службі в органах місцевого 

самоврядування.   

Короткий зміст дисципліни 

1. Службове право в системі адміністративного 

права  

2. Поняття і принципи публічної служби 

3. Посади публічної служби 

4. Поняття та класифікація публічних 

службовців 

5. Правовий статус публічного службовця  

6. Інститут проходження публічної служби 

7. Інститут дисциплінарної відповідальності на 

публічній службі 

8. Правове регулювання припинення публічної 

служби 

Максимальна кількість студентів, які 

можуть одночасно навчатися 
30 

Мова викладання українська 
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Назва дисципліни Муніципальне право 

Спеціальність 081 «Право» 

Освітній ступінь Бакалавр 

Освітньо-професійна програма Право 

Лектор (відповідальний за навчально-

методичне забезпечення дисципліни) 
Гучко Марія Михайлівна, старший викладач 

Семестр 5 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю Залік 

Аудиторні години, у т.ч. 48 

-  лекцій 32 

- лабораторних 

(практичних) занять 
16 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Набуття студентами здатності розв’язувати 

складні задачі та проблеми у галузі 

муніципального права. 

Завдання вивчення дисципліни 

Формування у здобувачів вищої освіти системи 

знань стосовно процесів становлення, розвитку 

та організації муніципального права в Україні. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Муніципальне право як галузь права України 

2. Територіальна громада як інститут 

муніципального права 

3. Представницькі органи місцевого 

самоврядування України як інститут 

муніципального права 

4. Конституційно-правовий статус основних 

виборчих посадових осіб місцевого 

самоврядування 

5. Виконавчі органи сільських, селищних і 

міських рад як інститут муніципального права 

6. Правове регулювання статусу муніципальних 

службовців 

7. Органи самоорганізації населення. 

Муніципальні асоціації в Україні 

8. Матеріально-фінансова основа місцевого 

самоврядування як інститут муніципального 

права 

Максимальна кількість студентів, які 

можуть одночасно навчатися 
30 

Мова викладання українська 
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Назва дисципліни Правове регулювання ЗЕД 

Спеціальність 081 «Право» 

Освітній ступінь Бакалавр 

Освітньо-професійна програма Право 

Лектор (відповідальний за навчально-

методичне забезпечення дисципліни) 

Коверко Юлія Андріївна, кандидат економічних 

наук, доцент 

Семестр 5 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 32 

-  лекцій 16 

- лабораторних 

(практичних) занять 
16 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Засвоєння студентами норм, які регулюють 

відносини в сфері зовнішньоекономічної 

діяльності. 

Завдання вивчення дисципліни 

Ознайомити студентів з основними проблемами 

правового регулювання в сфері 

зовнішньоекономічної діяльності та основними 

джерелами, необхідними для його вивчення; 

ознайомити з принципами та методами даного 

інституту і навчити використовувати їх зміст 

при вирішенні конкретних правових питань; 

навчити застосовувати теоретичні положення на 

практиці; дати чітке уявлення про суб’єктів 

відносин у сфері зовнішньоекономічної 

діяльності та їх види; розкрити питання поняття 

та системи зовнішньоекономічної діяльності. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Загальна характеристика 

зовнішньоекономічної діяльності 

2. Зовнішньоекономічний договір 

3. Валютне та митне регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності 

4. Особливості здійснення окремих видів 

зовнішньоекономічних операцій 

5. Правове регулювання іноземних інвестицій 

6. Правові засади захисту національного 

товаровиробника у ЗЕД.  

7. Відповідальність у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності 

Максимальна кількість студентів, які 

можуть одночасно навчатися 
30 

Мова викладання Українська 
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Назва дисципліни Право соціального забезпечення 

Спеціальність 081 «Право» 

Освітній ступінь Бакалавр 

Освітньо-професійна програма Право 

Лектор (відповідальний за навчально-

методичне забезпечення дисципліни) 

Капітан Ольга Ігорівна, доктор філософії з 

права, доцент 

Семестр 5 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 32 

-  лекцій 16 

- лабораторних 

(практичних) занять 
16 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Ознайомлення студентів із системою 

соціального забезпечення громадян України, 

правовими засадами реалізації права на 

соціальний захист, законодавством, яке 

передбачає правове регулювання соціально-

забезпечувальних та інших відносин, які 

зумовлюють їх існування. 

Завдання вивчення дисципліни 

Вивчення студентами законодавства про 

соціальне забезпечення, набуття ними навиків 

щодо його практичного застосування, вивчення 

організаційно-правових основ системи 

соціального захисту громадян України, а також 

державних соціальних стандартів щодо надання 

пенсій, допомог та інших видів соціального 

забезпечення. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Поняття, предмет, метод і система права 

соціального забезпечення. 

2. Правовідносини соціального забезпечення  

3. Суб`єкти права соціального забезпечення 

4. Соціальні ризики: поняття, правове 

забезпечення, встановлення та підтвердження  

5. Організаційно-правові форми соціального 

забезпечення в Україні. 

6.Правове регулювання спеціальних пенсій. 

7. Державні соціальні допомоги. 

8. Соціальні пільги. 

Максимальна кількість студентів, які 

можуть одночасно навчатися 
30 

Мова викладання Українська 
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Назва дисципліни Медичне право 

Спеціальність 081 «Право» 

Освітній ступінь Бакалавр 

Освітньо-професійна програма Право 

Лектор (відповідальний за навчально-

методичне забезпечення дисципліни) 

Капітан Ольга Ігорівна, доктор філософії з 

права, доцент 

Семестр 5 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 32 

-  лекцій 16 

- лабораторних 

(практичних) занять 
16 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Вивчення студентами основних теоретичних 

положень стосовно права на охорону здоров’я, 

визначення його змісту, та встановлення 

гарантій реалізації державою права на охорону 

здоров’я, захисту порушених прав у сфері 

охорони здоров’я.  

Завдання вивчення дисципліни 

Навчитися аналізувати міжнародно-правові 

стандарти та чинне законодавство України в 

галузі в галузі прав людини та охорони 

здоров’я. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Загальні питання правового регулювання та 

організації охорони здоров’я в Україні. 

2. Правовий статус суб’єктів медичних 

правовідносин. 

3. Правове регулювання трудової діяльності 

медичних працівників. 

4.  Правове регулювання окремих видів 

медичної діяльності. 

5. Правове регулювання медичних експертиз. 

6. Юридична відповідальність медичних 

працівників за професійно-посадові 

правопорушення. 

7. Правове регулювання надання медичної 

допомоги. 

Максимальна кількість студентів, які 

можуть одночасно навчатися 
30 

Мова викладання Українська 
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Назва дисципліни Правові засади пенсійного забезпечення 

Спеціальність Право 

Освітній ступінь бакалавр 

Освітньо-професійна програма право 

Лектор (відповідальний за навчально-

методичне забезпечення дисципліни) 

Капітан Ольга Ігорівна, доктор філософії з 

права, доцент 

Семестр 5 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 32 

-  лекцій 16 

- лабораторних 

(практичних) занять 
16 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 
Засвоєння здобувачами фундаментальних знань 

з правовідносин пенсійного забезпечення. 

Завдання вивчення дисципліни 

Аналізувати, узагальнювати та правильно 

застосовувати норми права пенсійного 

забезпечення в практичній діяльності. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Предмет, завдання, принципи та джерела 

пенсійного забезпечення 

2. Загальнообов’язкове державне пенсійне 

забезпечення 

3. Види пенсій у солідарній системі 

загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування 

4. Призначення, перерахунок і виплата пенсій у 

солідарній системі 

5. Накопичувальна система 

загальнообов’язкового пенсійного страхування 

6. Система недержавного пенсійного 

забезпечення 

Максимальна кількість студентів, які 

можуть одночасно навчатися 

10 

Мова викладання Українська 
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Назва дисципліни Банківське право 

Спеціальність 081 «Право» 

Освітній ступінь Бакалавр 

Освітньо-професійна програма Право 

Лектор (відповідальний за навчально-

методичне забезпечення дисципліни) 

Коверко Юлія Андріївна, кандидат економічних 

наук, доцент 

Семестр 6 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю Залік 

Аудиторні години, у т.ч. 42 

-  лекцій 28 

- лабораторних 

(практичних) занять 
14 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 
Ознайомлення студентів з правовим 

регулюванням банківської діяльності 

Завдання вивчення дисципліни 

Вивчення студентами банківсько-правових 

понять і категорій, засобів правового 

регулювання різноманітних процесів у сфері 

банківської діяльності; вивчення теоретичного 

змісту предмета та методології банківського 

права, його норм, принципів, системи, 

особливостей виникнення та розвитку 

банківсько-правових відносин; засвоєння 

правових знань щодо банківської діяльності та 

банківської системи; аналіз джерел банківського 

права та практики їх застосування. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Поняття банківського права України. 

Банківське законодавство 

2. Становлення банківських систем. Банківська 

система України 

3. Правовий статус Національного банку 

України 

4. Правовий статус банків в Україні 

5. Правові засади банківського регулювання та 

банківського нагляду 

6. Правові засади здійснення банками платежів і 

розрахунків 

7. Правове регулювання депозитних операцій 

банків 

8. Правове регулювання банківських кредитних 

відносин 

9. Правове регулювання валютних операцій та 

валютного нагляду 

10. Інвестиційна діяльність банку. Інші види 

банківських послуг. 

Максимальна кількість студентів, які 

можуть одночасно навчатися 
30 

Мова викладання Українська 
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Назва дисципліни Страхове право 

Спеціальність 081 «Право» 

Освітній ступінь Бакалавр 

Освітньо-професійна програма Право 

Лектор (відповідальний за навчально-

методичне забезпечення дисципліни) 

Коверко Юлія Андріївна, кандидат економічних 

наук, доцент 

Семестр 6 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю Залік 

Аудиторні години, у т.ч. 42 

-  лекцій 28 

- лабораторних 

(практичних) занять 
14 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

формування у здобувачів вищої освіти 

теоретичних та практичних навичок з питань 

правового регулювання страхової діяльності. 

Завдання вивчення дисципліни 

Вивчення здобувачами вищої освіти понять, 

категорій та засобів правового регулювання у 

сфері страхової діяльності. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Поняття страхування та страхового права  

2. Суб’єкти страхування  

3. Страхові ризики  

4. Майнове страхування  

5. Страхування відповідальності  

6. Особисте страхування. Страхування життя. 

Медичне страхування  

7. Транспортне страхування 

8. Страхування підприємницьких ризиків.  

Страхування об’єктів інтелектуальної власності. 

Інші види страхування  

9. Окремі питання судової практики у справах, 

що виникають з договорів страхування  

Максимальна кількість студентів, які 

можуть одночасно навчатися 
30 

Мова викладання Українська 
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Назва дисципліни Біржове право 

Спеціальність 081 «Право» 

Освітній ступінь Бакалавр 

Освітньо-професійна програма Право 

Лектор (відповідальний за навчально-

методичне забезпечення дисципліни) 

Коверко Юлія Андріївна, кандидат економічних 

наук, доцент 

Семестр 6 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю Залік 

Аудиторні години, у т.ч. 42 

-  лекцій 28 

- лабораторних 

(практичних) занять 
14 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Формування у студентів теоретичних знань та 

практичних вмінь і навичок щодо аналізу норм 

біржового законодавства та застосування цих 

норм на практиці 

Завдання вивчення дисципліни 

Навчити студентів тлумачити та впроваджувати 

в юридичну практику теорії та методи 

правового регулювання біржової діяльності. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Поняття і зміст біржового права 

2. Державне регулювання та саморегулювання 

біржової діяльності  

3. Правові основи організації біржових торгів  

4. Правові основи становлення фондового 

ринку в Україні 

5. Правові основи становлення та діяльності 

фондової біржі 

6. Правові основи організації торгів на 

фондових біржах 

7. Правове регулювання діяльності товарних 

бірж  

8. Правове регулювання діяльності валютних 

бірж та бірж праці  

Максимальна кількість студентів, які 

можуть одночасно навчатися 
30 

Мова викладання Українська 

 

  



34 

 

Назва дисципліни Основи прокурорської діяльності в Україні 

Спеціальність 081 «Право» 

Освітній ступінь Бакалавр 

Освітньо-професійна програма Право 

Лектор (відповідальний за 

навчально-методичне забезпечення 

дисципліни) 

Брездень Володимир Іванович, 

кандидат юридичних наук, старший викладач 

Семестр 6 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю Залік 

Аудиторні години, у т.ч. 42 

-  лекцій 28 

- лабораторних (практичних) 

занять 
14 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 
Вивчення правових основ прокурорської діяльності в 

Україні. 

Завдання вивчення дисципліни 

Знати сутність прокурорської діяльності, її характерні 

ознаки, завдання та функції прокуратури; організацію 

роботи й управління в органах прокуратури України 

тощо. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Суть, завдання і система прокурорської діяльності 

2. Функції та принципи організації і діяльності 

прокуратури України 

3. Правові засоби прокурорської діяльності 

4. Система та структура органів прокуратури України 

5. Організація роботи в органах прокуратури України 

6. Кадри органів прокуратури.  

7. Прокурорське самоврядування та органи, що 

забезпечують діяльність прокуратури 

8. Нагляд за додержанням законів органами 

правопорядку, які провадять негласну діяльність 

9. Процесуальне керівництво досудовим 

розслідуванням як  функція прокуратури 

10. Підтримання прокурором публічного 

обвинувачення в суді 

11. Координація прокуратурою діяльності 

правоохоронних   органів у сфері протидії 

злочинності та  корупції 

12. Нагляд за додержанням законів під час виконання 

судових рішень у кримінальних справах, а також під 

час застосування інших заходів примусового 

характеру, пов'язаних з обмеженням особистої 

свободи громадян 

13. Представництво прокуратурою інтересів держави 

у суді у випадках, визначених законом 

14. Організація роботи прокуратури в галузі 

міжнародного співробітництва та правової допомоги 

Максимальна кількість студентів, 

які можуть одночасно навчатися 
30 

Мова викладання Українська 
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Назва дисципліни Міграційне право 

Спеціальність 081 «Право» 

Освітній ступінь Бакалавр 

Освітньо-професійна програма Право 

Лектор (відповідальний за навчально-

методичне забезпечення дисципліни) 
Гучко Марія Михайлівна, старший викладач 

Семестр 6 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю Залік 

Аудиторні години, у т.ч. 42 

-  лекцій 28 

- лабораторних 

(практичних) занять 
14 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Формування теоретичних знань та вироблення 

навичок щодо практичного застосування норм у 

сфері міграційного права. 

Завдання вивчення дисципліни 

Аналіз основних положень міграційного 

законодавства України, міжнародно-правових 

актів, рішень Європейського суду з прав 

людини що регулює статус іноземців та осіб без 

громадянства, підстави та порядок їх 

відповідальності 

Короткий зміст дисципліни 

1. Поняття та система міграційного права 

України. 

2. Міграція як правове явище 

3. Суб’єкти міграційного права. 

4. Статус біженців в Україні та у міжнародному 

праві. 

5. Правовий статус Державної міграційної 

служби України. 

6. Правила в’їзду в Україну, виїзду за її межі та 

пересування по території України. 

7. Нелегальна міграція: поняття, ознаки, 

протидія. 

8. Юридична відповідальність у міграційному 

праві. 

Максимальна кількість студентів, які 

можуть одночасно навчатися 
30 

Мова викладання Українська 
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Назва дисципліни 
Організація роботи органів юстиції та 

Державної судової адміністрації 

Спеціальність 081 «Право» 

Освітній ступінь Бакалавр 

Освітньо-професійна програма Право 

Лектор (відповідальний за навчально-

методичне забезпечення дисципліни) 

Капітан Ольга Ігорівна, доктор філософії з 

права, доцент 

Семестр 6 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю Залік 

Аудиторні години, у т.ч. 42 

-  лекцій 28 

- лабораторних 

(практичних) занять 
14 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Засвоєння основних теоретичних положень та 

практичних навичок, що стосуються структури і 

змісту управлінських та організаційних 

процесів, які відносяться до питань організації 

роботи в органах юстиції та Державній судовій 

адміністрації. 

Завдання вивчення дисципліни 

Правильно тлумачити та застосовувати 

нормативно-правові акти щодо організації 

роботи органів юстиції та Державної судової 

адміністрації при вирішенні практичних 

ситуацій 

Короткий зміст дисципліни 

1. Предмет, система та нормативні джерела 

дисципліни «Організація роботи органів юстиції 

та Державної судової адміністрації» 

2. Органи та устави юстиції: система та правові 

засади діяльності 

3. Міністерство юстиції України: структура,  

основні завдання та повноваження 

4. Департамент державної реєстрації 

Міністерства юстиції України 

5. Департамент державної виконавчої служби 

Міністерства юстиції України  

6. Державна кримінально-виконавча служба 

України 

7. Державна судова адміністрація 

8. Взаємозв’язок видів діяльності Державної 

судової адміністрації України під час реалізації 

забезпечувальної функції 

Максимальна кількість студентів, які 

можуть одночасно навчатися 
30 

Мова викладання Українська 
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Назва дисципліни Антикорупційна діяльність в Україні 

Спеціальність 081 «Право» 

Освітній ступінь Бакалавр 

Освітньо-професійна програма Право 

Лектор (відповідальний за 

навчально-методичне 

забезпечення дисципліни) 

Кульгавець Христина Юріївна, кандидат юридичних 

наук, доцент 

Семестр 6 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю Залік 

Аудиторні години, у т.ч. 42 

-  лекцій 28 

- лабораторних 

(практичних) 

занять 

14 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Формування у студентів цілісного уявлення щодо 

змісту вітчизняного антикорупційного законодавства, 

ознайомлення з державним механізмом запобігання та 

протидії корупції, категоріально-правова 

характеристика корупції та корупційного діяння тощо. 

Завдання вивчення дисципліни 

Зрозуміти сутність корупції як негативного явища; 

визначити коло суб’єктів, діяльність яких містить 

корупційні ризики; визначити систему органів у сфері 

протидії корупції та їх правовий статус; визначити 

зміст правопорушень, пов’язаних з корупцією та їх 

види тощо. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Поняття та сутність корупції. Історія виникнення 

корупційних правопорушень 

2. Загальні положення антикорупційного  

законодавства 

3. Антикорупційна політика та антикорупційна 

стратегія 

4. Система спеціально уповноважених суб'єктів у 

сфері протидії корупції 

5. Обмеження і заборони на публічній службі як 

спосіб запобігання корупції 

6. Конфлікт інтересів як складова корупції 

7. Фінансовий контроль 

8. Громадський контроль за дотриманням 

антикорупційного законодавства 

9. Запобігання корупції у діяльності юридичних осіб 

10. Викривачі корупції 

11. Відповідальність за вчинення корупційних 

правопорушення 

12. Міжнародне співробітництво у сфері запобігання і 

протидії корупції 

Максимальна кількість 

студентів, які можуть 

одночасно навчатися 

30 

Мова викладання Українська 



38 

 

Назва дисципліни Антикорупція та доброчесність 

Спеціальність 081 «Право» 

Освітній ступінь Бакалавр 

Освітньо-професійна програма Право 

Лектор (відповідальний за 

навчально-методичне забезпечення 

дисципліни) 

Кульгавець Христина Юріївна, кандидат 

юридичних наук, доцент 

Семестр 6 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю Залік 

Аудиторні години, у т.ч. 42 

-  лекцій 28 

- лабораторних 

(практичних) занять 
14 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Ознайомлення здобувачів вищої освіти з 

фундаментальними підходами до антикорупції; 

формування нетерпимості до корупції, 

утвердження культури доброчесності та поваги до 

верховенства права 

Завдання вивчення дисципліни 

Розуміння феномену корупції та її наслідків в 

українському та глобальному вимірах, формування 

нульової толерантності до цього явища 

Короткий зміст дисципліни 

1. Корупція як феномен 

2. Доброчесність – нова норма 

3. Антикорупційна політика 

4. Антикорупційні інструменти 

5. Конфлікт інтересів 

6. Викривання корупції. 

7. Розгляд повідомлення про корупцію 

1. 8. Міжнародні стандарти у сфері запобігання і 

протидії корупції 

Максимальна кількість студентів, 

які можуть одночасно навчатися 
30 

Мова викладання Українська 
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Назва дисципліни Нотаріат в Україні 

Спеціальність 081 «Право» 

Освітній ступінь Бакалавр  

Освітньо-професійна програма Право 

Лектор (відповідальний за 

навчально-методичне забезпечення 

дисципліни) 

Мелех Богдан Володимирович, кандидат наук з 

державного управління, доцент 

Семестр 7 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 48 

-  лекцій 32 

- лабораторних 

(практичних) занять 
16 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Засвоєння студентами на базі діючих  нормативно-

правових актів принципів,  організаційних форм і 

структури  нотаріального права в Україні, його 

взаємозв`язків з іншими органами  юстиції; 

вивчення окремих нотаріальних  дій та порядку їх 

здійснення; формування у студентів поняття про 

роль і значення  нотаріату; його функції в 

належному  оформленні цивільно-правових 

відносин  та захисті прав і законних інтересів їх  

учасників.. 

Завдання вивчення дисципліни 

Практичне оволодіння нотаріальною 

термінологією та  набуття знань з теоретичних 

основ нотаріального процесу. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Нотаріат у системі юстиції. 

2. Організаційні основи діяльності нотаріату. 

3. Поняття та структуровий склад нотаріального 

процесу. 

4. Загальні правила вчинення нотаріальних дій. 

5. Посвідчення безспірних прав. 

6. Посвідчення безспірних фактів. 

7. Охоронні нотаріальні дії. 

8. Нотаріальні дії, спрямовані на надання 

документам виконавчої сили. 

Максимальна кількість студентів, 

які можуть одночасно навчатися 
30 

Мова викладання українська 
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Назва дисципліни Спадкове право 

Спеціальність 081 «Право» 

Освітній ступінь Бакалавр  

Освітньо-професійна програма Право 

Лектор (відповідальний за навчально-

методичне забезпечення дисципліни) 

Мелех Богдан Володимирович, кандидат наук з 

державного управління, доцент 

Семестр 7 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 48 

-  лекцій 32 

- лабораторних 

(практичних) занять 
16 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Ознайомлення студентів з основами спадкового 

права та загальними характеристиками його 

основних інститутів. 

Завдання вивчення дисципліни 

Засвоєння студентами матеріалу щодо 

загальних положень про спадкування, зокрема: 

поняття спадкування, його види, особливості 

спадкових правовідносин, а також щодо 

оформлення права на спадщину. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Загальні положення спадкового права 

2. Відкриття спадщини 

3. Спадкування за заповітом 

4. Спадкування за законом 

5. Здійснення права на спадкування 

6. Виконання заповіту 

7. Оформлення права на спадщину 

8. Спадковий договір  

Максимальна кількість студентів, які 

можуть одночасно навчатися 
30 

Мова викладання українська 

 

  



41 

 

Назва дисципліни Договірне право 

Спеціальність 081 «Право» 

Освітній ступінь Бакалавр  

Освітньо-професійна програма Право 

Лектор (відповідальний за навчально-

методичне забезпечення дисципліни) 

Мелех Богдан Володимирович, кандидат наук з 

державного управління, доцент 

Семестр 7 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 48 

-  лекцій 32 

- лабораторних 

(практичних) занять 
16 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Розкриття найважливіших категорій і 

конструкцій договірного права та законодавства 

у цій сфері, основних тенденцій його розвитку, 

ознайомлення студентів з теоретичними та 

практичними знаннями щодо регулювання 

договірних відносин 

Завдання вивчення дисципліни 

Ознайомлення студентів з порядком укладення, 

зміни, припинення, виконання договірних 

зобов’язань, способами забезпечення їх 

належного виконання та порядком притягнення 

до відповідальності за порушення сторонами 

умов договору 

Короткий зміст дисципліни 

1. Поняття та зміст договірного права 

2. Принципи договірного права 

3. Класифікація цивільно-правових договорів  

4. Суб’єкти договірного правовідношення 

5. Виконання договірних зобов’язань 

6. Зміна та припинення договору 

7. Забезпечення виконання договору 

8. Недійсність договору 

Максимальна кількість студентів, які 

можуть одночасно навчатися 
30 

Мова викладання українська 
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Назва дисципліни Право інтелектуальної власності 

Спеціальність 081 «Право» 

Освітній ступінь Бакалавр  

Освітньо-професійна програма Право 

Лектор (відповідальний за навчально-

методичне забезпечення дисципліни) 

Мелех Богдан Володимирович, кандидат наук з 

державного управління, доцент 

Семестр 7 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 48 

-  лекцій 32 

- лабораторних 

(практичних) занять 
16 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Засвоєння студентами теоретичних знань у 

сфері правового регулювання відносин 

інтелектуальної власності та набуття 

практичних навичок для вирішення конкретних 

юридичних ситуацій. 

Завдання вивчення дисципліни 

Формування у студентів системи знань, а також 

отримання навичок та уявлень, необхідних для 

захисту своїх майнових та особистих 

немайнових прав. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Інтелектуальна власність та її становлення 

2. Основи правового регулювання в сфері 

інтелектуальної власності 

3. Об’єкти та суб’єкти права промислової 

власності 

4. Засоби індивідуалізації учасників 

господарського обороту 

5. Авторське право та суміжні права 

6. Нетрадиційні форми інтелектуальної 

власності 

7. Управління майновими правами на об’єкти 

інтелектуальної власності 

8. Захист інтересів власників об'єктів 

інтелектуальної власності 

Максимальна кількість студентів, які 

можуть одночасно навчатися 

30 

Мова викладання українська 
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Назва дисципліни 
Прецеденти Європейського суду з прав 

людини 

Спеціальність 081 «Право» 

Освітній ступінь Бакалавр  

Освітньо-професійна програма Право 

Лектор (відповідальний за навчально-

методичне забезпечення дисципліни) 

Гулик Андрій Григорович, доктор юридичних 

наук 

Семестр 7 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 48 

-  лекцій 32 

- лабораторних 

(практичних) занять 
16 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Забезпечити вироблення вмінь і навичок щодо 

застосування практики Європейського суду з 

прав людини у практичній діяльності. 

Завдання вивчення дисципліни 

Набуття студентами знань, умінь і здатностей 

ефективно вирішувати завдання професійної 

діяльності з обов’язковим урахуванням 

усвідомлення значення регіональної інтеграції 

держав Європи та необхідності її подальшого 

розвитку. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Застосування практики ЄСПЛ при 

тлумаченні загальних 

2. положень та принципів судочинства 

3. Право на справедливий суд 

4. Право на життя (стаття 2 Конвенції) 

5. Заборона катування, нелюдського і такого, 

що принижує 

6. гідність, поводження і покарання 

7. Право на свободу та особисту 

недоторканність (стаття 5 Конвенції) 

8. Право власності (стаття 1 Першого 

протоколу) 

9. Загальні вимоги щодо виправданості 

втручання у права, гарантовані статтями 8-10 

Конвенції 

10. Право на повагу до приватного та сімейного 

життя та житла (стаття 8 Конвенції) 

11. Свобода вираження поглядів (стаття 10 

Конвенції) 

12. Реалізація прав, гарантованих Конвенцією, 

без дискримінації (стаття 14 Конвенції та 

Протокол №12) 

Максимальна кількість студентів, які 

можуть одночасно навчатися 
30 

Мова викладання українська 
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Назва дисципліни Захист прав людини 

Спеціальність 081 «Право» 

Освітній ступінь Бакалавр  

Освітньо-професійна програма Право 

Лектор (відповідальний за навчально-

методичне забезпечення дисципліни) 

Гулик Андрій Григорович, доктор юридичних 

наук 

Семестр 7 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 48 

-  лекцій 32 

- лабораторних 

(практичних) занять 
16 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Формування теоретичних знань та вироблення 

навичок, щодо практичного застосування прав 

людини, формування у студентів високої 

правосвідомості та підвищення правової 

культури, вироблення навичок необхідних для 

аналізу правових норм та їх застосування на 

практиці, а також недопущення правового 

нігілізму. 

Завдання вивчення дисципліни 

Ознайомлення студентів з поняттям прав 

людини та джерелами, якими вони закріплені, 

змістом окремих категорій прав людини, 

національними та міжнародними засоби та 

процедурами їх захисту. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Поняття прав людини та історія їхнього 

становлення 

2. Верховенство права, заборона дискримінації і 

права людини 

3. Міжнародні режими прав людини 

4. Засоби захисту прав людини в Україні 

5. Громадянські та політичні права людини 

6. Економічні, соціальні і культурні права 

людини 

7. Сучасні проблеми становлення прав людини 

8. Міжнародна відповідальність за порушення 

прав людини.  

Максимальна кількість студентів, які 

можуть одночасно навчатися 
30 

Мова викладання українська 
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Назва дисципліни Аграрне право 

Спеціальність 081 «Право» 

Освітній ступінь Бакалавр 

Освітньо-професійна програма Право 

Лектор (відповідальний за навчально-

методичне забезпечення дисципліни) 

Коверко Юлія Андріївна, кандидат 

економічних наук, доцент 

Семестр 7 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю Залік 

Аудиторні години, у т.ч. 32 

-  лекцій 16 

- лабораторних (практичних) 

занять 
16 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Ознайомлення студентів з 

основоположними засадами аграрного 

права та аграрного законодавства. 

Завдання вивчення дисципліни 

Засвоєння студентами основних категорій 

та інститутів аграрного права, вивчення 

законодавства у сфері виробничої та 

пов’язаної з нею сільськогосподарської 

діяльності під час використання земель 

сільськогосподарського призначення 

суб’єктами аграрного господарювання, 

формування навиків застосування 

законодавства на практиці. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Аграрне право як галузь права 

2. Державна аграрна політика 

3. Правове забезпечення продовольчої 

безпеки 

4. Правове становище фермерських 

господарств 

5. Правовий статус особистих селянських 

господарств 

6. Правове становище 

сільськогосподарського кооперативу 

7. Правове становище аграрної холдингової 

компанії 

8. Правове регулювання виробничо-

господарської діяльності суб’єктів 

аграрного виробництва 

9. Правове регулювання сталого розвитку 

сільських територій 

Максимальна кількість студентів, які 

можуть одночасно навчатися 
30 

Мова викладання Українська 
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Назва дисципліни Правові засади безпеки бізнесу 

Спеціальність 081 «Право» 

Освітній ступінь Бакалавр 

Освітньо-професійна програма Право 

Лектор (відповідальний за навчально-

методичне забезпечення дисципліни) 

Коверко Юлія Андріївна, кандидат 

економічних наук, доцент 

Семестр 7 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю Залік 

Аудиторні години, у т.ч. 32 

-  лекцій 16 

- лабораторних (практичних) 

занять 
16 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Опанування здобувачами вищої освіти 

теоретичних основ, методичних підходів і 

практичних навичок щодо принципів, 

прийомів і методів правового забезпечення 

безпеки бізнесу в Україні. 

Завдання вивчення дисципліни 

Отримання здобувачами вищої освіти 

теоретичних знань у сфері правового 

забезпечення безпеки бізнесу; самостійне 

застосування здобувачами вищої освіти 

положень законодавства в галузі 

забезпечення безпеки суб’єктів 

господарювання 

Короткий зміст дисципліни 

1. Загрози діяльності суб’єктів 

господарювання в Україні 

2. Правові основи забезпечення безпеки 

бізнесу 

3. Фінансова безпека бізнесу 

4. Інтелектуальна та кадрова складові 

безпеки бізнесу 

5. Інформаційна безпека бізнесу 

6. Техніко-технологічна, політико-правова, 

силова та екологічна безпека бізнесу 

7. Напрямки та інструменти створення 

ефективної системи безпеки бізнесу 

Максимальна кількість студентів, які 

можуть одночасно навчатися 
30 

Мова викладання Українська 
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Назва дисципліни Правові засади туристичної діяльності 

Спеціальність 081 «Право» 

Освітній ступінь Бакалавр 

Освітньо-професійна програма Право 

Лектор (відповідальний за навчально-

методичне забезпечення дисципліни) 

Коверко Юлія Андріївна, кандидат 

економічних наук, доцент 

Семестр 7 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю Залік 

Аудиторні години, у т.ч. 32 

-  лекцій 16 

- лабораторних (практичних) 

занять 
16 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Формування у здобувачів вищої освіти 

розуміння основних понять і категорій 

правового регулювання туристичної 

діяльності, оволодіння сучасними 

необхідними юридичними інструментами 

здійснення туристичної діяльності. 

Завдання вивчення дисципліни 

Оволодіння законодавством України, що 

регулює відносини у сфері туризму та 

правильне його застосування. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Основи правового регулювання відносин 

у сфері туризму 

2. Державне регулювання в галузі туризму 

3. Безпека туризму 

4. Правові аспекти заснування та 

функціонування туристичних підприємств 

в Україні 

5. Договірні відносини в сфері туризму 

6. Правове регулювання порядку виїзду з 

України і в’їзду в Україну з метою туризму 

7. Особливості правового регулювання 

окремих видів туризму 

8. Юридична відповідальність за 

правопорушення у сфері туристичної 

діяльності 

Максимальна кількість студентів, які 

можуть одночасно навчатися 
30 

Мова викладання Українська 
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Назва дисципліни 
Організація правової роботи юридичних служб 

суб’єктів господарювання 

Спеціальність 081 «Право» 

Освітній ступінь Бакалавр 

Освітньо-професійна програма Право 

Лектор (відповідальний за 

навчально-методичне забезпечення 

дисципліни) 

Кульгавець Христина Юріївна, кандидат 

юридичних наук, доцент 

Семестр 7 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю Залік 

Аудиторні години, у т.ч. 48 

-  лекцій 32 

- лабораторних 

(практичних) занять 
16 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Формування системи теоретичних знань щодо 

правового статусу та особливостей діяльності 

юридичних служб підприємств, установ, 

організацій, а також набуття практичних умінь та 

навичок щодо організації та здійснення договірної 

та претензійно-позовної роботи, представництва 

інтересів суб’єкта господарювання в судах, інших 

завдань, покладених на юридичні служби. 

Завдання вивчення дисципліни 

Знати предмет організації діяльності юридичних 

служб суб’єктів господарювання, значення та 

правовий статус юридичних служб, їх функції, 

основні форми діяльності юридичних служб 

суб’єктів господарювання  тощо. Вміти складати та 

аналізувати зміст процесуальних документів, 

пов’язаних із діяльністю юридичної служби 

суб’єкта господарювання.  

Короткий зміст дисципліни 

1. Організаційні засади правової роботи 

юридичних служб  

2. Суб’єкти юридичної роботи у сфері 

господарювання 

3. Організація та ведення діловодства суб’єкта 

господарювання  

4. Взаємодія юридичної служби з іншими 

структурними підрозділами суб’єкта 

господарювання 

5. Правова робота юридичної служби при 

здійсненні державного нагляду (контролю) 

контролюючими органами  

6. Організація договірної роботи суб’єкта 

господарювання 

7. Організація претензійно-позовної роботи 

суб’єкта господарювання 

Максимальна кількість студентів, 

які можуть одночасно навчатися 
30 

Мова викладання Українська 
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Назва дисципліни Господарське процесуальне право 

Спеціальність 081 «Право» 

Освітній ступінь Бакалавр 

Освітньо-професійна програма Право 

Лектор (відповідальний за 

навчально-методичне забезпечення 

дисципліни) 

Кульгавець Христина Юріївна, кандидат юридичних 

наук, доцент 

Семестр 7 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю Залік 

Аудиторні години, у т.ч. 48 

-  лекцій 32 

- лабораторних (практичних) 

занять 
16 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Засвоєння студентами положень господарського  

процесуального законодавства, усвідомлення 

зростаючої ролі господарського процесуального права 

в умовах формування в Україні ринкової економіки; 

підготовка спеціалістів високого рівня для правового 

обслуговування суб`єктів господарської діяльності. 

Завдання вивчення дисципліни 

Навчити студентів орієнтуватися в системі 

нормативно-правових актів, якими регламентуються 

відносини у сфері відправлення правосудді у 

господарських справах; аналізувати й коментувати 

відповідні нормативні положення; аналізувати 

практику застосування господарського процесуального 

закону судами України, перспективи та основні 

напрямки розвитку господарського процесуального 

законодавства; правильно тлумачити та застосовувати 

норми господарського процесуального права; 

вирішувати ситуаційні завдання, аргументувати власну 

точку зору при вирішенні завдань. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Господарське процесуальне право як самостійна 

галузь права України 

2. Принципи господарського права 

3. Досудове врегулювання господарського спору 

4. Підвідомчість та підсудність справ господарським 

судам 

5. Учасники судового процесу 

6. Докази у господарському судочинстві 

7. Процесуальні строки. Судові витрати 

8. Подання позову. Порушення провадження у справі 

та підготовка матеріалів до розгляду у першій 

інстанції 

9. Вирішення господарських спорів у першій інстанції 

10. Вирішення господарських спорів в апеляційному 

порядку 

Максимальна кількість студентів, 

які можуть одночасно навчатися 
30 

Мова викладання Українська 
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Назва дисципліни Судова медицина та психіатрія 

Спеціальність 081 «Право» 

Освітній ступінь Бакалавр 

Освітньо-професійна програма Право 

Лектор (відповідальний за 

навчально-методичне забезпечення 

дисципліни) 

Капітан Ольга Ігорівна, доктор філософії з права, 

доцент 

Семестр 8 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю Залік 

Аудиторні години, у т.ч. 40 

-  лекцій 20 

- лабораторних 

(практичних) занять 
20 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Засвоєння базових теоретичних положень судової 

медицини, оволодіння практичними навичками, які 

необхідні для правильного використання речових 

доказів біологічного походження в розслідуванні 

та попередженні кримінальних правопорушень. 

Завдання вивчення дисципліни 

Надати вміння із встановлення факту біологічної 

смерті, опису трупа на місці його виявлення, опису 

тілесних ушкоджень та визначення їх виду тощо. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Процесуальні та організаційні основи судово-

медичної експертизи 

2. Судово-медичне вчення про смерть 

3. Судово-медична експертиза трупа. Огляд місця 

події й трупа на місці його виявлення 

4. Судово-медична експертиза при раптовій смерті 

5. Судово-медична експертиза трупів 

новонароджених 

6. Судово-медична травматологія 

7. Судово-медична експертиза живої особи 

(освідування) 

8. Правовий стан та організаційні форми судово-

психіатричної експертизи 

Максимальна кількість студентів, 

які можуть одночасно навчатися 
30 

Мова викладання Українська 
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Назва дисципліни Міжнародне гуманітарне право 

Спеціальність 081 «Право» 

Освітній ступінь Бакалавр 

Освітньо-професійна програма Право 

Лектор (відповідальний за 

навчально-методичне забезпечення 

дисципліни) 

Телефанко Богдан Миколайович,  

кандидат юридичних наук, професор 

Семестр 8 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю Залік 

Аудиторні години, у т.ч. 40 

-  лекцій 20 

- лабораторних 

(практичних) занять 
20 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Сформувати у студентів усвідомлення 

необхідності знання міжнародного гуманітарного 

права, що вивчає порядок ведення військових дій, 

використання засобів та методів ведення збройних 

конфліктів, правовий статус суб'єктів такої 

діяльності та пов'язане з нею функціонування усіх 

гуманітарних та правозахисних організацій. 

Завдання вивчення дисципліни 

Виробити практичні навички використання 

нормативних положень міжнародного 

гуманітарного права. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Міжнародне гуманітарне право: поняття, 

джерела та принципи 

2. Правовий статус окремих категорій осіб у 

міжнародному гуманітарному праві 

3. Роль міжнародного руху Червоного хреста і 

Червоного півмісяця у розвитку міжнародного 

гуманітарного права 

4. Міжнародно-правовий захист жертв війни 

5. Міжнародно-правове регулювання ведення 

збройних конфліктів 

6. Імплементація норм міжнародного 

гуманітарного права 

7. Відповідальність за порушення норм 

міжнародного гуманітарного права 

Максимальна кількість студентів, 

які можуть одночасно навчатися 
30 

Мова викладання Українська 
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Назва дисципліни Охорона праці 

Спеціальність 081 «Право» 

Освітній ступінь Бакалавр 

Освітньо-професійна програма Право 

Лектор (відповідальний за 

навчально-методичне забезпечення 

дисципліни) 

Гордійчук Лариса Миколаївна, доцент 

Семестр 8 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю Залік 

Аудиторні години, у т.ч. 30 

-  лекцій 10 

- лабораторних 

(практичних) занять 
20 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Формування професійних знань, умінь та здатності 

для здійснення ефективної професійної діяльності 

шляхом забезпечення оптимального управління 

охороною праці, формування у студентів 

відповідальності за особисту та колективну 

безпеку і усвідомлювати необхідності 

обов'язкового виконання в повному обсязі всіх 

заходів гарантування безпеки праці на робочих 

місцях. 

Завдання вивчення дисципліни 

Ознайомити з основними поняттями охорони 

праці; основними положеннями нормативно-

правових документів у своїй діяльності; з 

системою управління охороною праці; з видами, 

джерелами, факторами і умовами виникнення 

виробничих небезпек; порядком розслідування 

нещасних випадків, професійних захворювань та 

аварій на виробництві тощо. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Правові та організаційні основи охорони праці 

2. Навчання та інструктажі з охорони праці. 

Кольори та знаки 

3. Розслідування, облік і аналіз нещасних випадків, 

професійних захворювань та аварій 

4. Основи фізіології та психологічні аспекти праці 

5. Основи гігієни праці робочої зони 

6. Освітлення виробничих приміщень. Вібрація 

Максимальна кількість студентів, 

які можуть одночасно навчатися 
30 

Мова викладання Українська 
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Назва дисципліни Кримінологія 

Спеціальність 081 «Право» 

Освітній ступінь Бакалавр 

Освітньо-професійна програма Право 

Лектор (відповідальний за навчально-

методичне забезпечення дисципліни) 

Телефанко Богдан Миколайович,  

кандидат юридичних наук, професор 

Семестр 8 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю Залік 

Аудиторні години, у т.ч. 40 

-  лекцій 20 

- лабораторних 

(практичних) занять 
20 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Засвоєння основних кримінологічних категорій 

та теоретичних положень набуття навиків 

необхідних для вирішення специфічних 

завдань профілактики правопорушень 

запобігання та припинення кримінальних 

правопорушень з урахуванням конкретної 

кримінологічної ситуації. 

Завдання вивчення дисципліни 

Кримінологія, будучи загальнотеоретичною 

наукою про злочинність, має безпосереднє 

практичне значення. Вона дає і розуміння 

проблеми злочинності в цілому, і розуміння 

того, що суспільство може вжити у боротьбі з 

нею, якими засобами та методами воно 

повинно користуватися з урахуванням стану, 

характеру, структури злочинності, яке місце 

правоохоронних органів у боротьбі зі 

злочинністю, що первинно у цій боротьбі – 

закон і покарання чи заходи економічного, 

соціального, виховного характеру. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Поняття, предмет, метод і система науки 

кримінології. 

2. Кримінальна протиправність та її основні 

характеристики. 

3. Детермінація кримінальної протиправності. 

4. Запобігання кримінальній протиправності. 

Кримінологічне прогнозування та планування. 

5. Кримінальна протиправність неповнолітніх. 

6. Загальнокримінальна корислива 

кримінальна протиправність. 

7. Насильницька кримінальна протиправність. 

8. Організована Кримінальна протиправність 

Максимальна кількість студентів, які 

можуть одночасно навчатися 
30 

Мова викладання Українська 
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Назва дисципліни Кримінально-виконавче право 

Спеціальність 081 «Право» 

Освітній ступінь Бакалавр 

Освітньо-професійна програма Право 

Лектор (відповідальний за навчально-

методичне забезпечення дисципліни) 

Телефанко Богдан Миколайович,  

кандидат юридичних наук, професор 

Семестр 8 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю Залік 

Аудиторні години, у т.ч. 40 

-  лекцій 20 

- лабораторних 

(практичних) занять 
20 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Засвоєння теоретичних положень науки 

кримінально-виконавчого права, норм 

кримінально-виконавчого законодавства, 

розширенні знань з кримінального права, 

кримінології, кримінального процесуального 

права, засвоєнні таких універсальних понять, як 

злочин і покарання, підстав виконання 

кримінальних покарань. 

Завдання вивчення дисципліни 

Знати тенденції та закономірності, які 

складаються в процесі виконання покарань. 

Вміти тлумачити положення Кримінально-

виконавчого кодексу України, правове 

положення засуджених, формувати власну точку 

зору з проблем засобів виправлення і 

ресоціалізації засуджених, здійснювати аналіз 

рецидиву злочинів після відбуття покарання. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Поняття,завдання і система кримінально-

виконавчого права. 

2. Кримінально-виконавче законодавство. 

3. Правове становище засуджених. 

4. Органи і установи виконання покарань. 

5. Порядок виконання покарань не пов’язаних з 

позбавленням волі. 

6. Особливості виконання покарань щодо 

військовослужбовців. 

7. Порядок виконання покарання у виді 

позбавлення волі на певний строк. 

8. Порядок звільнення від відбування 

покарання. 

Максимальна кількість студентів, які 

можуть одночасно навчатися 
30 

Мова викладання Українська 
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Назва дисципліни Кримінальні правопорушення проти власності 

Спеціальність 081 «Право» 

Освітній ступінь Бакалавр 

Освітньо-професійна програма Право 

Лектор (відповідальний за 

навчально-методичне 

забезпечення дисципліни) 

Телефанко Богдан Миколайович,  

кандидат юридичних наук, професор 

Семестр 8 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю Залік 

Аудиторні години, у т.ч. 40 

-  лекцій 20 

- лабораторних 

практичних) занять 
20 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 
Формування у здобувачів вищої освіти знань  про різні 

склади кримінальних правопорушень проти власності. 

Завдання вивчення дисципліни 

Формування асоціації норм про різні склади 

кримінальних правопорушень проти власності; 

систематизація норм про посягання на власність; пошук 

родових, видових та індивідуальних ознак кримінальних 

правопорушень проти власності тощо. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Загальна характеристика складів кримінальних 

правопорушень проти власності 

2. Корисливі склади кримінальних правопорушень проти 

власності, пов’язані із розкраданням 

3. Насильницькі корисливі склади кримінальних 

правопорушень проти власності, пов’язані із 

розкраданням 

4. Насильницькі корисливі склади кримінальних 

правопорушень проти власності, пов’язані із 

розкраданням 

5. Кваліфікуючі, особливо кваліфікуючі ознаки 

корисливих складів кримінальних правопорушень проти 

власності 

6. Некорисливі склади кримінальних правопорушень 

проти власності 

7. Розмежування складів кримінальних правопорушень 

проти власності із суміжними посяганнями та іншими 

правопорушеннями 

8. Основні напрями вдосконалення механізму 

кримінально-правової охорони власності 

Максимальна кількість 

студентів, які можуть 

одночасно навчатися 

30 

Мова викладання Українська 
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Назва дисципліни Інформаційне право 

Спеціальність 081 «Право» 

Освітній ступінь Бакалавр 

Освітньо-професійна програма Право 

Лектор (відповідальний за навчально-

методичне забезпечення дисципліни) 

Ніканорова Олена Володимирівна, кандидат 

юридичних наук, доцент 

Семестр 8 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 20 

-  лекцій 10 

- лабораторних 

(практичних) занять 
10 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є отримання 

студентом всебічних знань з теорії та практики 

інформаційного права, дослідження 

інформаційного законодавства в Україні, аналіз 

основних проблем правового регулювання 

інформаційних правовідносин. 

Завдання вивчення дисципліни 

Формування уявлень про інформаційне право як 

складне правове явище;  розгляд основних 

підходів та наукових засад до інформаційного 

права;  розкриття сутності правового 

регулювання інформаційних правовідносин;  

з'ясування механізмів гарантування 

інформаційних прав і свобод людини та 

громадянина;  з'ясування значення та змісту 

основних категорій інформаційного права. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Основні поняття та категорії інформаційного 

права  

2. Предмет, метод та система інформаційного 

права 

3. Гарантії прав і свобод людини в сфері 

інформації як базис інформаційного права  

4. Основні напрямки реалізації прав і свобод 

людини в сфері інформаційного права 

5. Інформаційна безпека  

6. Правові основни захисту інформації  

7. Правове регулювання функціонування мережі 

інтернет 

8. Правове регулювання розповсюдження 

масової інформації 

Максимальна кількість студентів, які 

можуть одночасно навчатися 
30 

Мова викладання Українська 
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Назва дисципліни ІТ  право 

Спеціальність 081 «Право» 

Освітній ступінь Бакалавр 

Освітньо-професійна програма Право 

Лектор (відповідальний за навчально-

методичне забезпечення дисципліни) 

Ніканорова Олена Володимирівна, кандидат 

юридичних наук, доцент 

Семестр 8 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 20 

-  лекцій 10 

- лабораторних 

(практичних) занять 
10 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни є 

опанування студентами теоретичних знань і 

формування у них практичних умінь та навичок 

щодо самостійного розв’язання практичних 

проблем, пов’язаних із  правом інформаційних 

технологій. 

Завдання вивчення дисципліни 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

1. Ознайомити студентів з основними 

проблемами правового регулювання ІТ відносин 

в Україні.  

2. Ознайомити з нормативно-правовими актами, 

які регулюють ці відносини в Україні.  

3. Навчити застосовувати теоретичні положення 

на практиці. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Вступ до ІТ права. Цифрове середовище. 

Мережа інтернет 

2. Правовідносини у цифровому середовищі: 

суб’єкти, об’єкти, зміст 

3. Електронні документи та електронний 

документообіг 

4. Електронний цифровий підпис 

5. Електронна комерція 

6. Криптовалюта як продукт інформаційних 

технологій 

7. Охорона авторських і суміжних прав у цифро

вому середовищі 

8. Комп’ютерна програма як об’єкт правової 

охорони 

Максимальна кількість студентів, які 

можуть одночасно навчатися 
30 

Мова викладання Українська 
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Назва дисципліни Юридичний супровід стартап-проектів 

Спеціальність 081 «Право» 

Освітній ступінь Бакалавр 

Освітньо-професійна програма Право 

Лектор (відповідальний за навчально-

методичне забезпечення дисципліни) 

Ніканорова Олена Володимирівна, кандидат 

юридичних наук, доцент 

Семестр 8 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 20 

-  лекцій 10 

- лабораторних 

(практичних) занять 
10 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Дослідження і вивчення основ функціонування 

стартап-проектів, різнопланових юридичних 

питаннях, які виникають в процесі діяльності 

стартапу та юридичних аспектів супроводу 

стартапів. 

Завдання вивчення дисципліни 

Всебічна підготовка висококваліфікованого 

персоналу юристів, що володіють основами 

теоретичних знань і практичними навичками 

підготовки юридичних документів, що 

стосуються реєстрації, супроводу та вирішення 

кадрових та корпоративних питань стартап-

проектів. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Предмет, мета і завдання курсу «Юридичний 

супровід стартап-проектів. 

2. Стартапи як об’єкти правового регулювання. 

3. Законодавство у сфері ІТ-бізнесу та стартап-

проектів. 

4. Юридичні документи для супроводу стартап-

проектів. 

5. Юридичні основи реєстрації стартап-

проектів, оптимізації податків, оформлення 

трудових відносин. 

6. Правове регулювання реєстрації компанії-

стартап. 

7. Потенційні загрози та ризики стартап-

проекту з юридичної сторони. 

8. Аналіз юридичного супроводу українських та 

зарубіжних стартап-проектів. 

Максимальна кількість студентів, які 

можуть одночасно навчатися 
30 

Мова викладання Українська 
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Назва дисципліни Бізнес-медіація 

Спеціальність 081 «Право» 

Освітній ступінь Магістр 

Освітньо-професійна програма Право 

Лектор (відповідальний за навчально-

методичне забезпечення дисципліни) 

Ніканорова Олена Володимирівна, кандидат 

юридичних наук, доцент 

Семестр 8 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 20 

-  лекцій 10 

- лабораторних 

(практичних) занять 
10 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Отримання студентами знань про загальні 

принципи та особливості бізнес-медіації, 

формування практичних навичок з проведення 

переговорів з конфліктуючими сторонами, а 

також ознайомлення з міжнародною 

практикою із застосування бізнес-медіації. 

Завдання вивчення дисципліни 

Вивчення понятійно-категоріального апарату, 

який використовується в практичній роботі 

медіатора з вирішення спорів у сфері бізнесу; 

ознайомлення із процедурними особливостями 

медіаційних переговорів при вирішенні бізнес-

конфліктів;  вироблення практичних 

компетентностей проведення медіаційних 

переговорів з вирішення бізнес-конфліктів; 

формування у студентів навичок застосовувати 

передові техніки та прийоми медіаційного 

врегулювання бізнес-спорів. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Бізнес-медіація як альтернативний спосіб 

вирішення спорів. 

2. Застосування медіації в сфері 

корпоративного управління. 

3. Переваги бізнес-медіації над судовим 

процесом. 

4. Роль міжнародного інституту CPR при 

розв’язанні бізнес конфліктів. 

5. Практичне застосування медіації в 

господарській діяльності на прикладі 

Німеччини. 

6. Нідерландський досвід практичного 

використання медіації в сфері бізнесу. 

7. Правове регулювання бізнес-медіації в 

Європейському Союзі. 

8. Перспективи запровадження медіації у 

вирішенні господарських спорів в Україні. 

Максимальна кількість студентів, які 

можуть одночасно навчатися 

30 

Мова викладання українська 
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Назва дисципліни Альтернативні способи вирішення спорів 

Спеціальність 081 «Право» 

Освітній ступінь Бакалавр 

Освітньо-професійна програма Право 

Лектор (відповідальний за навчально-

методичне забезпечення дисципліни) 

Ніканорова Олена Володимирівна, кандидат 

юридичних наук, доцент 

Семестр 8 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 20 

-  лекцій 10 

- лабораторних 

(практичних) занять 
10 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Формування у здобувачів комплексних знань 

про конфлікт як соціальне явище, систему 

альтернативних методів врегулювання спорів, 

можливості використання різних способів 

мирного врегулювання спорів, ознайомлення з 

правовим регулюванням АВС в Україні та в 

зарубіжних країнах. 

Завдання вивчення дисципліни 

Ознайомлення здобувачів із поняттям і видами 

альтернативних способів вирішення спорів, 

формування знань про конфлікт (правовий 

спір), його ознаки, динаміку, стратегії 

поведінки та основні способи вирішення, 

формування готовності до використання 

набутих знань у професійній діяльності. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Конфлікт як об’єкт альтернативних методів 

вирішення спорів 

2. Загальна характеристика альтернативних 

методів вирішення спорів 

3. Медіація як спосіб врегулювання конфліктів 

(спорів) 

4. Правова основа медіації. Договори (угоди) в 

медіації 

5. Третейське судочинство (арбітраж) як 

альтернативний квазісудовий спосіб вирішення 

спорів 

6. Врегулювання спору за участю судді 

7. Комбіновані способи вирішення спорів 

Максимальна кількість студентів, які 

можуть одночасно навчатися 

30 

Мова викладання українська 

 


