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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. 

  



Назва дисципліни Адвокат в судовому процесі 

Спеціальність 081 «Право» 

Освітній ступінь Магістр 

Освітньо-професійна програма Право 

Лектор (відповідальний за навчально-

методичне забезпечення дисципліни) 

Андріїв Василь Іванович, доктор юридичних 

наук, професор 

Семестр 2 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 24 

-  лекцій 16 

- лабораторних (практичних) занять 8 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Формування у студентів необхідних правових 

знань стосовно діяльності адвокатів у 

кримінальному, цивільному, 

адміністративному, господарському 

судочинстві. 

Завдання вивчення дисципліни 

Вміти планувати та оцінювати результати 

роботи адвокатів; складати правові акти; 

координувати дії правоохоронних органів тощо. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Адвокат і НCРД 

2. Участь адвоката-захисника у кримінальному 

провадженні 

3. Адвокат у цивільному судочинстві 

4. Адвокат у господарському судочинстві 

5. Адвокат у адміністративному судочинстві 

Максимальна кількість студентів, які 

можуть одночасно навчатися 

10 

Мова викладання українська 

  



Назва дисципліни Адвокатська етика 

Спеціальність 081 «Право» 

Освітній ступінь Магістр 

Освітньо-професійна програма Право 

Лектор (відповідальний за навчально-

методичне забезпечення дисципліни) 

Андріїв Василь Іванович, доктор юридичних 

наук, професор 

Семестр 2 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 24 

-  лекцій 16 

- лабораторних (практичних) занять 8 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Закріплення, розширення та поглиблення знань 

студентів щодо етичних засад адвокатської 

діяльності. 

Завдання вивчення дисципліни 

Вивчення традицій і досвіду української 

адвокатури в сфері тлумачення норм 

адвокатської етики, а також загальновизнаних 

деонтологічних норм і правил, прийнятих у 

міжнародному адвокатському співтоваристві. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Адвокатська етика як складова 

частина юридичної етики. 

2. Проблеми правового регулювання 

адвокатської етики. 

3. Основні принципи адвокатської етики. 

4. Співвідношення Правил адвокатської етики і 

чинного законодавства про адвокатуру та 

адвокатську діяльність 

5. Дія Правил адвокатської етики за предметом, 

колом осіб та в часі 

6. Відповідальність за порушення адвокатської 

етики. 

Максимальна кількість студентів, які 

можуть одночасно навчатися 

10 

Мова викладання українська 
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Назва дисципліни Міжнародна адвокатура 

Спеціальність 081 «Право» 

Освітній ступінь Магістр 

Освітньо-професійна програма Право 

Лектор (відповідальний за навчально-

методичне забезпечення дисципліни) 

Андріїв Василь Іванович, доктор юридичних 

наук, професор 

Семестр 2 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 24 

-  лекцій 16 

- лабораторних (практичних) занять 8 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Закріплення, розширення та поглиблення знань 

студентів щодо міжнародної адвокатської 

діяльності, а також здійснення аналізу 

численних нормативних актів, міжнародного 

законодавства, у тому числі рішень 

Європейського Суду з прав людини та інших 

міжнародних судів. 

Завдання вивчення дисципліни 

Вивчення традицій і досвіду у міжнародному 

адвокатському співтоваристві, а також 

загальновизнаних норм і правил. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Міжнародно-правові акти з питань організації 

та професійної діяльності адвокатури: загальна 

характеристика 

2. Міжнародні принципи організації та 

діяльності адвокатури 

3. Гарантії адвокатської діяльності: міжнародні 

стандарти та національне законодавство 

4. Міжнародні стандарти юридичної 

відповідальності адвокатів 

5. Міжнародні стандарти організації та 

діяльності адвокатури в різних правових 

юрисдикціях 

6. Міжнародні засади надання безоплатної 

правничої допомоги 

 7. Міжнародні стандарти організації і 

діяльності адвокатури в різних правових 

юрисдикціях 

Максимальна кількість студентів, які 

можуть одночасно навчатися 

10 

Мова викладання українська 

 

  



Назва дисципліни Історія адвокатури України 

Спеціальність 081 «Право» 

Освітній ступінь Магістр 

Освітньо-професійна програма Право 

Лектор (відповідальний за навчально-

методичне забезпечення дисципліни) 

Машталір Христина Віталіївна, кандидат 

юридичних наук 

Семестр 2 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 24 

-  лекцій 16 

- лабораторних (практичних) занять 8 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 
Дослідження і вивчення питань історичного 

становлення й розвитку адвокатури України. 

Завдання вивчення дисципліни Вивчення історії адвокатури України. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Правовий статус адвоката за історичними 

пам’ятками України 

2. Адвокатура України XVIІ-XVIIІ ст. 

3. «Адвокатська доба» у Східній Галичині 

наприкінці ХІХ – на початку ХХ століть 

4. Порівняльна характеристика європейської 

та української адвокатури перелому ХІХ-ХХ ст. 

5. Українська адвокатура в СРСР 

6. Відродження української адвокатури в 1991 

– 2021 роках 

7. Адвокатське самоврядування, етика та 

дисциплінарна відповідальність в історичній 

ретроспективі 

Максимальна кількість студентів, які 

можуть одночасно навчатися 

10 

Мова викладання українська 

 

 

 

 

  



Назва дисципліни Дипломатичне та консульське право 

Спеціальність 081 «Право» 

Освітній ступінь Магістр 

Освітньо-професійна програма Право 

Лектор (відповідальний за навчально-

методичне забезпечення дисципліни) 

Андріїв Василь Іванович, доктор юридичних 

наук, професор 

Семестр 3 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю екзамен 

Аудиторні години, у т.ч. 24 

-  лекцій 12 

- лабораторних (практичних) занять 12 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 
Опанування здобувачами вищої освіти системи 

знань у галузі зовнішньої політики і дипломатії 

Завдання вивчення дисципліни 

Формування знань щодо поняття 

дипломатичного корпусу та його глави; 

внутрішньодержавних органів, які здійснюють 

дипломатичну діяльність;  правил ведення 

дипломатичного листування; організації роботи 

консульських установ. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Поняття дипломатії і дипломатичного права 

2. Внутрішні і зовнішні органи зовнішніх 

зносин 

3. Міжнародно-правове регулювання 

виникнення, зміни і припинення 

дипломатичних відносин 

4. Консульське право. Встановлення 

консульських відносин 

5. Консульські установи та організація їхньої 

діяльності 

6. Паспортна та візова робота 

Максимальна кількість студентів, які 

можуть одночасно навчатися 

10 

Мова викладання українська 

  



Назва дисципліни Правові  засади євроінтеграції 

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 3 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю екзамен 

Аудиторні години, у т.ч. 

 лекцій 

 лабораторних (практичних) занять 

24 

12 

12 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Набуття студентами здатності розв’язувати 

складні задачі і проблеми у галузі права 

Європейського Союзу, євроінтеграційних 

процесів, що передбачає проведення 

різноманітних досліджень та  здійснення 

інновацій й характеризується невизначеністю 

умов і вимог. 

Завдання вивчення дисципліни 

Формування у студентів спеціалізованих 

концептуальних знань у галузі права 

Європейського Союзу, процесів та механізмів 

правового забезпечення євроінтеграції, які 

включають сучасні наукові здобутки у цій 

галузі, що є основою для оригінального 

мислення та проведення досліджень у вказаній 

сфері. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Поняття та особливості міжнародного права у 

сучасний період 

2. Взаємодія та взаємовплив міжнародного та 

національного права 

3. Система сучасного міжнародного права 

4. Регіональні системи міжнародного права 

5. Правові системи сучасності 

6. Особливості джерел у правових системах 

сучасності 

7. Конфлікт юрисдикцій правових систем. 

8. Універсиалізація та уніфікація національних 

правових систем. 

Максимальна кількість студентів, які 

можуть одночасно навчатися 

10 

Мова викладання українська 

 

  



Назва дисципліни Медіація у професійній діяльності юриста 

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 3 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю екзамен 

Аудиторні години, у т.ч. 24 

-  лекцій 12 

- лабораторних (практичних) занять 12 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Ознайомлення студентів з психологічною та 

юридичною специфікою медіаційного процесу, 

тактикою його проведення, особливостями 

застосування різних прийомів і технологій. 

Завдання вивчення дисципліни 

Навчити студентів вирішувати проблемні та 

конфліктні ситуації шляхом перемовин, 

конструктивно. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Медіація як спосіб урегулювання конфліктів 

(спорів)  

2. Учасники медіації  

3. Компетентності медіатора  

4. Медіаційна процедура  

5. Нормативне регулювання медіації  

6. Особливості медіації в окремих сферах 

суспільних відносин  

7. Медіація в окремих сферах юридичної 

практики  

Максимальна кількість студентів, які 

можуть одночасно навчатися 

10 

Мова викладання українська 

 

  



Назва дисципліни 
Альтернативне вирішення спорів у 

кримінальному провадженні 

Спеціальність 081 «Право» 

Освітній ступінь Магістр 

Освітньо-професійна програма Право 

Лектор (відповідальний за навчально-

методичне забезпечення дисципліни) 

Брездень В.І., кандидат юридичних наук, 

старший викладач 

Семестр 3 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю екзамен 

Аудиторні години, у т.ч. 24 

-  лекцій 12 

- лабораторних (практичних) занять 12 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 
Ознайомити студентів з альтернативними 

способами вирішення кримінальних спорів 

Завдання вивчення дисципліни 

Навчити студентів аналізувати правові та 

психологічні підходи щодо можливості 

реалізації альтернативних способів вирішення 

кримінальних правопорушень у конкретних 

правових ситуаціях; 

складати процесуальні акти щодо 

альтернативних способів вирішення 

кримінальних деліктів; аналізувати норми 

чинного законодавства щодо альтернативних 

способів вирішення кримінальних деліктів. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Поняття та процесуальні передумови 

застосування  альтернативних способів 

вирішення кримінально-правових конфліктів 

2. Типові моделі альтернативних способів 

вирішення кримінально-правових конфліктів в 

зарубіжних державах 

3. Звільнення від кримінальної 

відповідальності, як альтернатива 

кримінальному покаранню 

4. Угоди в кримінальному провадженні 

5. Відмова від обвинувачення, як спосіб 

вирішення кримінально-правових конфліктів 

Максимальна кількість студентів, які 

можуть одночасно навчатися 

10 

Мова викладання українська 

 

 

  



Назва дисципліни Міжнародний комерційний арбітраж 

Спеціальність 081 «Право» 

Освітній ступінь Магістр 

Освітньо-професійна програма Право 

Лектор (відповідальний за навчально-

методичне забезпечення дисципліни) 

Андріїв Василь Іванович, доктор юридичних 

наук, професор 

Семестр 3 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю екзамен 

Аудиторні години, у т.ч. 24 

-  лекцій 12 

- лабораторних (практичних) занять 12 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Ознайомлення студентів з особливостями 

правового регулювання приватноправових 

відносин, ускладнених іноземним елементом. 

Завдання вивчення дисципліни 

Формування теоретичного мислення, правової 

свідомості, вміння змоделювати на конкретному 

прикладі механізм розгляду міжнародного 

комерційного спору спираючись на вітчизняне 

законодавство та міжнародні договори. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Міжнародний комерційний арбітраж як один 

із засобів вирішення зовнішньоекономічних 

спорів 

2. Правові джерела регулювання діяльності 

міжнародного комерційного арбітражу  

3. Арбітражна угода 

4. Процедура розгляду спорів у міжнародному 

комерційному арбітражі 

5. Порядок винесення і оскарження 

арбітражного рішення 

6. Виконання арбітражних рішень 

Максимальна кількість студентів, які 

можуть одночасно навчатися 

10 

Мова викладання українська 

 

  



Назва дисципліни Конкурентне право 

Спеціальність 081 «Право» 

Освітній ступінь Магістр 

Освітньо-професійна програма Право 

Лектор (відповідальний за навчально-

методичне забезпечення дисципліни) 

Кульгавець Христина Юріївна, кандидат 

юридичних наук, доцент 

Семестр 3 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю екзамен 

Аудиторні години, у т.ч. 24 

-  лекцій 12 

- лабораторних (практичних) занять 12 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Формування у здобувачів вищої освіти 

сучасних знань щодо правових та 

організаційних основ захисту економічної 

конкуренції; удосконалення професійного рівня 

підготовки юристів у сфері антимонопольного 

конкурентного права. 

Завдання вивчення дисципліни 

Поглиблене вивчення норм законодавства, що 

регламентують питання захисту економічної 

конкуренції, ознайомлення із судовою 

практикою у цій сфері, набуття навичок щодо 

застосування теоретичних положень на 

практиці. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Конкуренція як економіко-правова категорія 

2. Поняття, система, зміст антимонопольного 

конкурентного права 

3. Законодавство у сфері захисту економічної 

конкуренції 

4. Монополізм та монопольне становище  

5. Недобросовісна конкуренція та її прояви 

6. Основні правопорушення конкурентного 

законодавства 

7. Відповідальність за порушення 

конкурентного законодавства 

8. Спори пов’язані із застосуванням 

антимонопольного та конкурентного 

законодавства 

9. Європейський досвід захисту економічної 

конкуренції 

Максимальна кількість студентів, які 

можуть одночасно навчатися 

10 

Мова викладання українська 

  



Назва дисципліни Актуальні питання сімейного права 

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 3 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 18 

-  лекцій 12 

- лабораторних (практичних) занять 6 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Оволодіння теоретичними знаннями з теорії 

загальних засад сімейного права, його 

положеннями, цілями, методами та 

застосуванням цих знань у практичній 

діяльності, навчити студентів ефективно 

використовувати в майбутній роботі отримані 

під час навчання знання основних 

приватноправових понять сімейного права, 

дати практичні навички по застосуванню норм 

права, що регулюють сімейні правовідносини, 

вирішенню сімейних спорів, що є необхідним 

для практичної діяльності майбутнього юриста 

та в повсякденному житті кожної людини.  

Завдання вивчення дисципліни 

Розвиток юридичного мислення студентів, 

набуття навичок уміло орієнтуватися в 

питаннях з сімейного права керуючись 

отриманими знаннями, із застосуванням 

сімейного законодавства України. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Загальні положення сімейного права та 

правовідносин 

2. Характеристика шлюбу як інституту 

сімейного права. 

3. Особисті майнові та немайнові права та 

обов’язки подружжя 

4. Припинення шлюбу 

5. Права та обов’язки батьків і дітей 

6. Влаштування дітей, позбавлених 

батьківського піклування 

Максимальна кількість студентів, які 

можуть одночасно навчатися 

10 

Мова викладання українська 

  



Назва дисципліни 
Актуальні питання трудового права 

та права соціального забезпечення 

Спеціальність 081 Право 

Освітній ступінь Магістр 

Освітньо-професійна програма Право 

Лектор (відповідальний за навчально-

методичне забезпечення дисципліни) 

Капітан Ольга Ігорівна, кандидат юридичних 

наук 

Семестр 3 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 18 

-  лекцій 12 

- лабораторних (практичних) занять 6 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Формування у здобувачів вищої освіти 

глибоких і міцних знань у галузі трудового 

права, набуття теоретичних знань і практичних 

навичок у питанні правового регулювання 

трудової діяльності в умовах формування 

ринкових відносин в Україні, закріплення та 

удосконалення теоретико-практичних навичок 

щодо застосування законодавства у сфері 

соціального забезпечення 

Завдання вивчення дисципліни 

Вивчення й аналіз сучасного трудового 

законодавства, що регулює формування ринку 

праці, організацію і застосування праці 

найманих працівників, є важливою складовою 

частиною розвитку сучасної правової держави, 

підготовка до вирішення проблемних питань 

правового регулювання соціального захисту. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Проблеми нормативно-правового 

забезпечення трудових відносин 

2. Укладення трудового договору та зміна його 

умов: сучасні проблеми. 

3. Актуальні проблеми припинення трудових 

відносин в сучасних умовах 

4. Проблеми юридичної відповідальності в 

трудовому праві України 

5. Правові проблеми визначення різних видів 

загальнообов'язкового державного соціального 

страхування. 

Максимальна кількість студентів, які 

можуть одночасно навчатися 

10 

Мова викладання українська 

 

  



Назва дисципліни Захист прав споживачів 

Спеціальність 081 Право 

Освітній ступінь Магістр 

Освітньо-професійна програма Право 

Лектор (відповідальний за навчально-

методичне забезпечення дисципліни) 
Сімонов Мар’ян Романович, д.вет.н. 

Семестр 3 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 18 

-  лекцій 12 

- лабораторних (практичних) занять 6 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 
Метою дисципліни є формування знань із 

нормативних засад захисту прав споживачів.   

Завдання вивчення дисципліни 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає 

формування у студентів знань щодо прав 

споживачів, прав та обов’язків операторів 

ринку щодо реалізації продуктів харчування. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Ринковий нагляд в Україні: реформи на 

шляху до європейського ринку. 

2. Законодавство у сфері ринкового нагляду. 

3. Інформаційні та комунікаційні функції у 

сфері ринкового нагляду. 

4. Особливості здійснення заходів ринкового 

нагляду за окремими видами продукції. 

Максимальна кількість студентів, які 

можуть одночасно навчатися 

10 

Мова викладання українська 

  



Назва дисципліни Захист цивільних прав та інтересів 

Спеціальність 081 «Право» 

Освітній ступінь Магістр 

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. 18 

-  лекцій 12 

- лабораторних (практичних) занять 6 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Закріплення, розширення та поглиблення знань 

студентів щодо спеціальних правових знань у 

сфері цивільно-правового захисту прав та 

інтересів осіб. 

Завдання вивчення дисципліни 

Опанування теоретичних та практичних 

проблем цивільного права та поглиблене 

вивчення правового регулювання та механізмів 

застосування універсальних та спеціальних 

способів захисту майнових та особистих 

немайнових прав та інтересів учасників 

цивільних правовідносин у разі порушення, 

невизнання чи оспорювання цих прав.. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Загальні положення про захист цивільних 

прав та інтересів  

2. Оперативні санкції як заходи захисту прав та 

інтересів 

учасників договірних відносин. 

3. Визнання договору недійсним як спосіб 

захисту цивільних прав та інтересів 

Заходи договірної відповідальності. 

Відшкодування збитків, стягнення неустойки та 

процентів річних за користування 

чужими грошима  

4. Заходи недоговірної відповідальності. 

Відшкодування майнової шкоди  

5. Заходи недоговірної відповідальності. 

Відшкодування моральної шкоди  

6. Витребування безпідставно придбаного чи 

збереженого майна як спосіб захисту прав та 

інтересів у не договірних зобов’язаннях  

7. Визнання незаконними рішень, дій та 

бездітності органів публічної влади 

Максимальна кількість студентів, які 

можуть одночасно навчатися 

10 

Мова викладання українська 

 

 

  



 

Назва дисципліни Проблеми цивільного права та процесу 

Спеціальність 081 «Право» 

Освітній ступінь Магістр 

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. 18 

-  лекцій 12 

- лабораторних (практичних) занять 6 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Закріплення, розширення та поглиблення знань 

студентів теоретичних знань у сфері правового 

регулювання цивільних та цивільно-

процесуальних відносин та набуття практичних 

навичок для вирішення конкретних юридичних 

ситуацій. 

Завдання вивчення дисципліни 

Формування у здобувачів вищої освіти системи 

науково-теоретичних та практичних знань з 

цивільного права та процесу. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Проблематика цивільного права України. 

Цивільне право як наука 

2. Вчення про фізичну та про юридичну особу 

3. Вчення про особисті немайнові права 

фізичної особи 

4. Концептуальні положення про речове право 

5. Теоретичні положення про зобов’язання. 

Недоговірні зобов’язання 

6. Судова влада та правосуддя в цивільних 

справах 

7. Вчення про цивільні процесуальні 

правовідносини та їх суб’єкти 

8. Поняття та значення цивільної 

процесуальної форми 

9. Проблеми процесуальних строків 

10. Проблеми доказування та доказів у 

цивільному процесі. Проблеми перегляду 

судових рішень 

Максимальна кількість студентів, які 

можуть одночасно навчатися 

10 

Мова викладання українська 

 

  



 

Назва дисципліни Педагогіка і психологія вищої школи 

Спеціальність 081 «Право» 

Освітній ступінь Магістр 

Освітньо-професійна програма Право 

Лектор (відповідальний за навчально-

методичне забезпечення дисципліни) 

Смолінська Олеся Євгенівна., доктор 

педагогічних наук, професор 

Семестр 3 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю Залік 

Аудиторні години, у т.ч. 12 

-  лекцій 6 

- лабораторних (практичних) занять 6 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Засвоїти основи педагогіки і психології вищої 

школи, психологічні та педагогічні особливості 

діяльності студентів і викладачів. 

Завдання вивчення дисципліни 

Сформувати цілісні уявлення про педагогіку та 

психологію як науки та їх галузі. Забезпечити 

оволодіння основами проведення психолого-

педагогічних досліджень у вищій школі. Навчити 

основам фахової професійно-педагогічної 

комунікації. Сформувати здатність 

організовувати та вести освітній процес у вищій 

школі. Націлити на саморозвиток у педагогічній 

діяльності. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Загальні основи педагогіки вищої школи  

2. Дидактичні основи освітнього процесу у вищій 

школі 

3. Інновації в системі вищої освіти 

4.   Наукові та організаційно-методичні засади 

виховного процесу у вищій школі 

5. Загальні поняття психології вищої школи 

6. Діяльність та її психологічна структура 

7. Особистість і управління процесом її 

формування 

8. Психолого-педагогічні особливості діяльності 

викладача 

Максимальна кількість студентів, які 

можуть одночасно навчатися 

10 

Мова викладання Українська 

 

  



Назва дисципліни Методика викладання у ЗВО 

Спеціальність 081 «Право» 

Освітній ступінь Магістр 

Освітньо-професійна програма Право 

Лектор (відповідальний за навчально-

методичне забезпечення дисципліни) 

Смолінська Олеся Євгенівна., доктор 

педагогічних наук, професор 

Семестр 3 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю Залік 

Аудиторні години, у т.ч. 12 

-  лекцій 6 

- лабораторних (практичних) занять 6 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Забезпечення належного рівня оволодіння 

методичними знаннями, формування вмінь та 

навичок викладацької діяльності, організації та 

контролю, здійснення навчального процесу в 

умовах вищої освіти та освіти протягом життя за 

напрямом основної підготовки. 

Завдання вивчення дисципліни 

Забезпечити оволодіння основами професійно-

педагогічної діяльності у вищій школі. - 

Сформувати організаційні, комунікативні та інші 

професійні компетенції викладача закладу вищої 

освіти. Навчити ефективним способам організації 

освітніх взаємодій у вищій школі. Сформувати 

основи педагогічної етики. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Методика викладання у ЗВО як наука, її зв’язок 

з іншими науками. Фундаменталізація та 

індивідуалізація підготовки фахівців з вищою 

освітою 

2. Загальні основи організації освітнього процесу 

в університеті 

3. Наукові та практичні основи сучасної 

педагогіки вищої освіти та їх застосування у 

викладанні  

4.   Інноваційні освітні методики у вищій освіті  

5. Методика проведення позааудиторної та 

самостійної роботи 

Максимальна кількість студентів, які 

можуть одночасно навчатися 

10 

Мова викладання Українська 

 

  



Назва дисципліни Сучасні технології викладання 

Спеціальність 081 «Право» 

Освітній ступінь Магістр 

Освітньо-професійна програма Право 

Лектор (відповідальний за навчально-

методичне забезпечення дисципліни) 

Смолінська Олеся Євгенівна., доктор 

педагогічних наук, професор 

Семестр 3 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю Залік 

Аудиторні години, у т.ч. 

 лекцій 

 лабораторних (практичних) занять 

12 

6 

6 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Забезпечення належного рівня оволодіння 

знаннями сучасних ефективних освітніх та 

педагогічних технологій. 

Завдання вивчення дисципліни 

Сформувати базисні уявлення про освітні та 

педагогічні технології. Навчити здійснювати 

пошук, аналіз та відбір найбільш відповідних 

щодо поставлених цілей технологій викладацької 

діяльності. Забезпечити оволодіння вміння 

провадити освітній процес як за традиційними, 

так і за інноваційними освітніми технологіями.  

Сформувати здатність управління освітнім 

процесом та автономність у професійній 

педагогічній діяльності. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Педагогічна технологія як наука й навчальна 

дисципліна. 

2. Класична методика викладання у вищій школі 

3. Загальнопедагогічні технології 

4. Технології евристичного навчання у вищій 

освіті 

5. Інтерактивні технології навчання 

6. Розвивальні та імітаційні технології навчання 

Максимальна кількість студентів, які 

можуть одночасно навчатися 

10 

Мова викладання Українська 

 

 

 

  

  



Назва дисципліни 
Методологія та організація наукових 

досліджень 

Спеціальність 081 «Право» 

Освітній ступінь Магістр 

Освітньо-професійна програма Право 

Лектор (відповідальний за навчально-

методичне забезпечення дисципліни) 

Сухорська Ольга Петрівна, кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент 

Рекомендований семестр  3 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю Залік 

Аудиторні години, у т.ч. 12 

-  лекцій 6 

- лабораторних (практичних) занять 6 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Надання студентам знань і практичних навичок 

здійснення різноманітних форм наукової роботи,  

ознайомлення з сучасними методологічними 

концепціями, з основами методології наукового 

пізнання та з методикою наукових досліджень; 

формування цілісного уявлення про науково-

дослідницький процес. 

Завдання вивчення дисципліни 

Опанування системи методологічних підходів та 

методів науково-юридичних досліджень; 

осмислення плюралістичності та парадигмальних 

засад і світоглядних основ; ознайомлення з 

ключовими технологіями наукового пізнання, 

основними принципами та етапами організації 

науково- юридичного дослідження. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Поняття наукового дослідження. 

Методологічні підходи у науково-юридичних 

дослідженнях. 

2. Організаційні засади наукових досліджень 

3.  Інформаційне забезпечення наукових 

досліджень 

4. Оформлення та апробація результатів 

наукового дослідження 

5.  Теоретичні аспекти наукометричних баз 

даних у поширенні результатів сучасних 

наукових досліджень 

6. Етичні принципи у вищій освіті 

Максимальна кількість студентів, які 

можуть одночасно навчатися 

10 

Мова викладання Українська мова 

 

  



Назва дисципліни Соціальна екологія 

Спеціальність 081 «Право» 

Освітній ступінь Магістр 

Освітньо-професійна програма Право 

Лектор (відповідальний за навчально-

методичне забезпечення дисципліни) 

Параняк Роман Петрович, д.с.-г.н., професор 

Градович Ніна Ігорівна, к.с.-г.н., доцент 

Семестр 3 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю Залік 

Аудиторні години, у т.ч. 12 

-  лекцій 6 

- лабораторних (практичних) занять 6 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Сформувати у студентів знання про 

соціоекологічну політику та її роль в оптимізації 

взаємовідносин суспільства та природи.  

Завдання вивчення дисципліни 

Формування здатності: організувати знання 

науково-правових та методологічних підходів до 

поняття сучасного екологічного права; давати 

правову оцінку екологічних та соціальних 

наслідків випадків та інцидентів; оцінювати стан 

соціально-економічної та соціально-екологічної 

напруженості регіонів; вміння управляти та 

приймати рішення із застосуванням нормативно-

правових властивостей соціально-екологічного 

значення, які регулюються правовою системою 

України. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Особливості сучасного екологічного права 

України. 

2. Основні соціоекологічні закони і принципи. 

3. Середовище людини та його елементи як 

суб’єкти соціально-екологічної політики. 

4. Проблеми удосконалення політичної системи 

України. 

5. Соціальна поведінка людини. оцінку 

екологічних та соціальних наслідків випадків та 

інцидентів. 

6. Демографічна політика держави. 

7. Екологічна свідомість і її структура.  

8. Соціоекологічна політика та її роль в 

оптимізації взаємовідносин суспільства та 

природи.  

Максимальна кількість студентів, які 

можуть одночасно навчатися 

10 

Мова викладання Українська 

 

  



Назва дисципліни Стратегія сталого розвитку 

Спеціальність 081 «Право» 

Освітній ступінь Магістр 

Освітньо-професійна програма Право 

Лектор (відповідальний за навчально-

методичне забезпечення дисципліни) 

Параняк Роман Петрович,  

доктор сільськогосподарських наук, професор 

Семестр 3 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю Залік 

Аудиторні години, у т.ч. 12 

-  лекцій 6 

- лабораторних (практичних) занять 6 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Формування цілісного екоцентричного світогляду 

щодо напрямів розвитку цивілізації, шляхів 

гармонізації екологічних, економічних та 

соціальних аспектів людської діяльності на 

глобальному, локальному та місцевому рівнях, а 

також сучасних підходів щодо кількісної оцінки 

управлінських рішень у контексті сталого 

розвитку. 

Завдання вивчення дисципліни 

Вивчення сутності та основних понять і 

принципів стратегії сталого розвитку суспільства; 

поняття біосфери як динамічної системи і 

враховує особливості таких складових біосфери, 

як техносфера і соціосфера; основні відомості про 

глобальні екологічні проблеми людства; ресурси і 

розвиток, антропогенні впливи на біосферу.  

Короткий зміст дисципліни 

1. Визначення і принципи сталого розвитку.  

2. Поняття системи і розвитку. 

3. Формування системи «Суспільство-природа». 

4. Головні ознаки і складові сучасної біосферної 

кризи людства. 

5. Принципи забезпечення сталого розвитку 

соціально-економічних систем. 

6. Індикатори сталого розвитку. 

7. Альтернативні стратегії розвитку людства. 

8. Екологічна етика і освіта для сталого розвитку. 

Максимальна кількість студентів, які 

можуть одночасно навчатися 

10 

Мова викладання Українська 

 

  



 

Назва дисципліни 
Міжнародна сертифікація виробників 

продуктів харчування 

Спеціальність 081 Право 

Освітній ступінь магістр 

Освітньо-професійна програма 08 Право 

Лектор (відповідальний за навчально-

методичне забезпечення дисципліни) 
Сімонов Мар’ян Романович, д.вет.н. 

Семестр 3 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 12 

-  лекцій 6 

- лабораторних (практичних) занять 6 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Метою дисципліни є формування знань із 

євроінтеграційних процесів України щодо виходу 

вітчизняної продукції на міжнародні ринки.   

Завдання вивчення дисципліни 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає 

формування у студентів знань щодо вимог, які 

висуваються до якості та безпечності сировини, 

кормів, півфабрикатів та готових до вжитку 

продуктів харчування, котрі експортуються на 

міжнародні ринки. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Міжнародне законодавство, яке регулює 

безпечність та якість продуктів харчування. 

2. Стратегія адаптації вітчизняного законодавства 

в сфері безпечності та якості харчових продуктів. 

Відповідальність сторін. Роль держави у 

євроінтеграційних процесах. 

3. Діяльність міжнародних акредитаційних 

агенств. Вимоги. Процедура 

акредитації/сертифікації. Відповідальність 

рітейлерів. 

Максимальна кількість студентів, які 

можуть одночасно навчатися 

10 

Мова викладання Українська 

 

 

  



Назва дисципліни 
Маркування та фальсифікація продуктів 

харчування 

Спеціальність 081 Право 

Освітній ступінь магістр 

Освітньо-професійна програма 08 Право 

Лектор (відповідальний за навчально-

методичне забезпечення дисципліни) 
Сімонов Мар’ян Романович, д.вет.н. 

Семестр 3 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 12 

-  лекцій 6 

- лабораторних (практичних) занять 6 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Метою дисципліни є формування знань із 

нормативних засад протидії економічно 

вмотивованого шахрайства з продуктами 

харчування.   

Завдання вивчення дисципліни 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає 

формування у студентів знань щодо законодавчих 

основ протидії шахрайству та фальсифікації 

продуктів харчування. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Вітчизняне та міжнародне законодавство щодо 

належного маркування продуктів харчування. 

2. Принципи суворої відповідальності виробника. 

3. Законодавчі основи протидії шахрайству та 

фальсифікації продуктів харчування. 

4. Процедура притягнення оператору ринку до 

відповідальності. 

Максимальна кількість студентів, які 

можуть одночасно навчатися 

10 

Мова викладання Українська 

 

 

 

  



Назва дисципліни 
Публічне управління в контексті національної 

безпеки 

Спеціальність Право 

Освітній ступінь Магістр 

Освітньо-професійна програма ОС Магістр «Право» 

Лектор (відповідальний за навчально-

методичне забезпечення дисципліни) 

Парубчак Іван Орестович, 

д. н. з державного управління, професор 

Семестр 3 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 12 

-  лекцій 6 

- лабораторних (практичних) занять 6 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Формування у здобувачів вищої освіти 

побудованого на системо утворюючих елементах 

понятійно-категоріального апарату національної 

безпеки, ознайомлення з філософсько-

методологічними та системними аспектами основ 

національної безпеки та методологічними 

основами публічного управління національною 

безпекою. 

Завдання вивчення дисципліни 

Теоретичні і практичні основи використання 

форм, способів, методів й особливостей розробки 

та впровадження державної політики, а також 

основи стратегічного планування забезпечення 

національної безпеки. 

Короткий зміст дисципліни 

1.Філософсько-методологічні основи 

забезпечення безпеки. 

2. Системні аспекти основ національної безпеки. 

3. Методологічні основи державного управління 

національною безпекою. 

4. Державна політика забезпечення національної 

безпеки. 

5. Концептуальні засади стратегічного 

планування 

забезпечення національної безпеки. 

6. Організаційно-правові засади стратегічного 

планування забезпечення національної безпеки. 

Максимальна кількість студентів, які 

можуть одночасно навчатися 

10 

Мова викладання українська 

 

  



Назва дисципліни 
Організація забезпечення адміністративних 

послуг 

Спеціальність Право 

Освітній ступінь Магістр 

Освітньо-професійна програма ОС Магістр «Право» 

Лектор (відповідальний за навчально-

методичне забезпечення дисципліни) 

Гринишин Галина Миколаївна, 

к.е.н., доцент 

Семестр 3 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 12 

-  лекцій 6 

- лабораторних (практичних) занять 6 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Формування у студентів теоретичних знань та 

вироблення практичних навичок з теорії, 

методології, методики та організаційних основ 

надання послуг органами державної влади та 

місцевого самоврядування; вивчення практики 

організації надання публічних послуг в 

зарубіжних країнах. 

Завдання вивчення дисципліни 

Теоретичні та практичні основи використання 

стандартів надання адміністративних послуг 

органами влади; методологічних основ та засобів 

організації надання адміністративних послуг 

органами влади 

Короткий зміст дисципліни 

1. Поняття адміністративних послуг та їх роль у 

розбудові «сервісної» держави. 

2. Державна політика у сфері надання 

адміністративних  послуг. 

3. Стандартизація надання адміністративних 

послуг. 

4. Якість адміністративних послуг та критерії її 

оцінки. 

5. Центр надання адміністративних послуг 

(ЦНАП) як спосіб надання публічних послуг 

населенню. 

6 Контроль у сфері надання адміністративних 

послуг. 

7. Кадрове забезпечення процесу надання послуг. 

8. Інформаційно-комунікативне забезпечення 

процесу надання адміністративних послуг. 

Максимальна кількість студентів, які 

можуть одночасно навчатися 

10 

Мова викладання українська 

 

  



Назва дисципліни Діловий протокол 

Спеціальність Право 

Освітній ступінь Магістр 

Освітньо-професійна програма ОС Магістр «Право» 

Лектор (відповідальний за навчально-

методичне забезпечення дисципліни) 

Гринишин Галина Миколаївна, 

к.е.н., доцент 

Семестр 3 

Кількість кредитів ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Аудиторні години, у т.ч. 12 

-  лекцій 6 

- лабораторних (практичних) занять 6 

Загальний опис дисципліни 

Мета вивчення дисципліни 

Формування теоретичних знань та практичних 

навичок службового спілкування за етичними 

нормами сучасного суспільства, формування у 

майбутніх фахівців уявлення про етичне 

мислення у правничій  галузі.  

Завдання вивчення дисципліни 

Теоретична та практична підготовка майбутніх 

фахівців до службового спілкування відповідно 

до етичних норм; ознайомлення з основними 

поняттями етики та етикету, іміджу ділової 

людини: формування  навичок індивідуального 

ділового спілкування та службового спілкування 

телефоном; ознайомлення з принципами 

організації та проведення службових нарад, 

засідань, комерційних переговорів; ознайомлення 

з особливостями ділового спілкування в 

правничій  галузі. 

Короткий зміст дисципліни 

1. Базові етикетні правила ділового спілкування. 

2. Організація і ведення ділових переговорів. 

3. Телефонне спілкування. 

4. Етикетна атрибутика. 

5. Візити і прийоми. 

6. Національні особливості ділового спілкування 

у різних країнах світу. 

7. Зовнішній вигляд (імідж) ділової людини. 

8. Крос-культурна поведінка. 

Максимальна кількість студентів, які 

можуть одночасно навчатися 

10 

Мова викладання українська 

 

 

 


