
Цикл А (загально-правового спрямування)
Політологія
Навчальна дисципліна «Політологія» спрямована на формування у здобувачів вищої освіти

теоретичних знань та вироблення практичних навичок з політології, вивчення політичної системи
суспільства,  розуміння  сутності,  закономірностей,  випадковостей  та  перспектив  розвитку
політичних подій, явищ, політичної свідомості та політичної культури.

Екологія
Дисципліна «Екологія» формує систему знань про основні закономірності взаємодії людини,

суспільства  й  природи;  особливості  впливу  антропогенних  факторів  на  природне  середовище;
методи управління процесами природокористування.

Латинська мова
Вивчення  дисципліни  «Латинська  мова» надає  здобувачам  вищої  освіти комплекс

необхідних знань, що стосуються основ граматики латинської мови, лексики, як основи утворення
наукових  та  юридичних  термінів  в  іноземних  та  рідній  мовах  що  мають  переважно  латинське
походження,  юридичної  фразеології,  крилатих  висловів  та  афоризмів,  з  метою  застосування  в
комунікативних  технологіях,  ораторському  мистецтві  та  риторичній  комунікації  для  здійснення
ділових комунікацій у професійній сфері.

Інформаційні системи і технології (в галузі)
Метою вивчення дисципліни «Інформаційні системи і технології (в галузі)» є формування у

майбутніх фахівців сучасного рівня інформаційної та комп’ютерної культури, набуття практичних
навичок  роботи  на  сучасній  комп’ютерній  техніці  та  використання  сучасних  інформаційних
технологій для вирішення різноманітних завдань у практичній діяльності за фахом.

Конституційне право зарубіжних країн
Навчальна  дисципліна  «Конституційне  право  зарубіжних  країн»  -  важливий  компонент

юридичної освіти. Ця дисципліна розвиває загальну професійну культуру майбутнього правника,
сприяє набуттю ним знань  спеціального прикладного характеру,  допомагає кращому з'ясуванню
місця та ролі незалежної України, що стала на шлях демократичного розвитку, а також навчає його
вірно зрозуміти та застосовувати відповідні конституційно-правові норми для розв'язання тих чи
інших практичних проблем.

Риторика
Вивчення навчальної дисципліни «Риторика» є важливою складовою  підготовки майбутніх

правників. Це пояснюється високою суспільною потребою у фахівцях, які мають не лише високий
рівень знань, а й вміння кваліфіковано й переконливо, вільно володіючи українською юридичною
термінологією,  відстоювати  справедливість,  захищати  права  та  інтереси  людини  й  суспільства.
Саме  цей  аспект  забезпечує  навчальна  дисципліна  «Риторика»,  що  акумулює  найважливіші
здобутки  низки  гуманітарних  наук  (філософія,  логіка,  етика  тощо),  які  в  діалектичній  єдності
зорієнтовані  на  формування  й  розвиток  мисленнєвої,  мовленнєвої  комунікативної  культури,
удосконалення й оптимізацію ефективного спілкування.

Господарське право та процес
Метою  вивчення  навчальної  дисципліни  «Господарське  право  та  процес»  є  оволодіння

здобувачами  вищої  освіти  комплексними  знаннями  та  формування  у  них  умінь  і  практичних
навичок  щодо  застосування  норм  права,  які  регулюють  відносини  в  сфері  господарювання;
з’ясування  місця  господарського  процесу  в  системі  права  України,  а  також  вивчення  правових
основ  процесуально-правового  регулювання  в  системі  господарського  судочинства,  правового
регулювання  господарсько-процесуальних  відносин  в  Україні,  а  також  відносин  пов’язаних  з
реалізацією  господарсько-правової  відповідальності.  Дисципліна  покликана  сформувати  у
здобувачів вищої освіти необхідні правові знання щодо науки господарського права та процесу, які
невід’ємно пов’язані з їх професійною підготовкою та подальшою професійною діяльністю.

Аграрне та земельне право
Метою  навчальної  дисципліни  «Аграрне  та земельне  право»  є  формування  цілісного,

системного  уявлення  про  актуальні  теоретичні  проблеми  земельного  та  аграрного  права,  їх
взаємозв'язку  з  теоретичними  й практичними  проблемами  в  рамках  інших  галузей  права



(цивільного права,  адміністративного права тощо),  а  також  здатності  розв’язувати  складні
спеціалізовані  задачі  та  практичні  проблеми  в аграрному  та  земельному  праві  або  у  процесі
навчання,  що  передбачає  застосування  правових  доктрин  та  принципів  і  характеризується
комплексністю та невизначеністю умов.

Кримінально-виконавче право
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Кримінально-виконавче право» є теоретико-

правові  засади  та  історичний  розвиток  кримінально-виконавчої  політики  та  кримінально-
виконавчого  права,  система  кримінально-виконавчого  законодавства  та  кримінально-виконавчі
правовідносини,  правова  регламентація  правового  становища  суб’єктів  та  інших  учасників
кримінально-виконавчого процесу, система кримінально-виконавчого впливу, його заходи та засоби
виправлення  й  ресоціалізації,  внутрішня  та  зовнішня  взаємодія  в  сфері  виконання  покарань,
зокрема,  міжнародне  співробітництво,  правове  регулювання  та  порядок  виконання  усіх  видів
кримінальних покарань, звільнення від відбування покарання та постпенітенціарний вплив.

Кримінально-правова кваліфікація
Кримінально-правова  кваліфікація  є  визначальним  питанням  здійснення  кримінального

провадження та одним з основних етапів застосування кримінально-правової норми. Для того, щоб
кваліфікація  була  правильною,  стабільною  та  обґрунтованою,  особа,  яка  її  здійснює,  повинна
володіти глибокими й системними знаннями кримінального закону, доктрини кримінального права
та  слідчо-судової  практики.  Вивчення  основних  положень  вчення  про  кримінально-правову
кваліфікацію містить  значні  складнощі,  оскільки  пов’язане  з  необхідністю осмислення  значного
обсягу нормативного матеріалу, доктринальних позицій та правозастосовчої практики. Саме тому
навчальна дисципліна «Кримінально-правова кваліфікація» спрямована на оволодіння глибокими
знаннями  та  практичними  навичками,  якими  має  володіти  здобувач  вищої  освіти  першого
(бакалаврського) рівня.

Правозахисні та правоохоронні органи України
Метою  вивчення  навчальної  дисципліни  «Правозахисні  та  правоохоронні  органи»  є

формування  у  здобувачів  вищої  освіти  основоположних  знань  щодо  організації,  принципів
діяльності,  функцій,  правового  статусу,  повноважень,  правового  забезпечення  діяльності
правозахисних та правоохоронних органів в Україні, їх посадових та службових осіб, а також за
допомогою цих  знань  зорієнтувати  студентів  як  майбутніх  юристів  у  системі  правозахисних  та
правоохоронних органів для обрання напряму професійної діяльності.

Криміналістика
Метою  вивчення  навчальної  дисципліни  «Криміналістика»  є  набуття  здобувачами  вищої

освіти  теоретичних  знань  про  закономірності  механізму  вчинення  злочину,  виникнення  джерел
інформації  про  злочин  і  його  учасників,  закономірності  збирання,  дослідження,  оцінювання  та
використання  доказів  і  розробку на  підставі  цих закономірностей  спеціальних  засобів  і  методів
судового дослідження й запобігання злочинів.

Філософія права
Дисципліна «Філософія права» спрямована на вивчення здобувачами вищої освіти концепцій

представників філософської та правової думки, поглиблення їх знань про фундаментальні принципи
соціального буття, про роль і завдання права у сучасному суспільстві, а також розширення спектру
їх пізнавальних можливостей для філософського й наукового аналізу політико-правової дійсності.

Гендерна рівність у праві
Метою  дисципліни  «Гендерна  рівність  у  праві»  є  створення  системи  знань  у  здобувачів

вищої  освіти про  міжнародний  контекст  гендерної  рівності у  праві,  його  найбільш  важливі
положення при  формуванні  та  використанні  нормативно-правових  актів,  наукових  праць  і
літератури;  сформувати, розширити,  систематизувати  й закріпити цілісне уявлення про гендерну
рівність у праві.

Судова експертиза
Предметом навчальної дисципліни «Судова експертиза» є визначення ролі  й місця судових

експертиз, як галузі науки криміналістики, її співвідношення та взаємозв’язок з іншими галузями
криміналістики, юридичними та іншими науками; опанування науково-теоретичними положеннями



й практичними  навичками  призначення  та проведення  судових  експертиз;  використання  їх
висновків у судочинстві як одного із засобів наукового пояснення, тлумачення обставин і фактів, які
значною мірою підвищують надійність і доказову силу зібраних у справі матеріалів та забезпечують
встановлення об’єктивної істини.

Цикл Б (публічно-правового спрямування)
Політико-правові студії 
Дисципліна «Політико-правові студії» має на меті вивчення зміст таких явищ як держава,

влада, політична система, політичні відносини, політичні партії і громадські організації. Дисципліна
також передбачає вивчення основних понять теорії держави і права, а також важливих інститутів
конституційного,  трудового,  цивільного,  сімейного,  адміністративного,  кримінального  та  інших
галузей права.

Правові системи сучасності
«Правничі системи сучасності» є навчальною дисципліною, яка заснована на порівняльно-

правових  дослідженнях,  вивчає  правову  різноманітність  сучасного  світу,  класифікує  правові
системи,  аналізує загальні  принципи та закономірності  виникнення,  функціонування та розвитку
основних правових систем світу.

Юридична деонтологія
Дисципліна «Юридична деонтологія» розкриває загальну картину юридичної діяльності як

практичної,  так і  наукової, і  навчальної,  а також систему юридичної освіти, завдання та функції
правознавства, роль юридичних знань у вирішенні питань суспільного буття, визначенні вимог до
особистих і професійних якостей юриста, систему формування цих якостей, мистецтво спілкування
й мудрість прийняття правильного рішення в юридичній практиці.

Європейські стандарти належного врядування та публічна служба в Україні
Ознайомлення  з  класичними  та  сучасними  підходами  до  публічного  адміністрування  та

управління  публічною  службою  у  розвинутих  державах.  Розглядаються  основні  європейські
стандарти публічної служби та необхідність їх впровадження в Україні.

Порівняльне конституційне право
Вивчення  конституційно-правових  явищ,  інститутів  і  норм  вітчизняного  конституційного

права  та  конституційного  права  інших  держав  в  порівняльно-правовому  аспекті.  Вивчення
особливостей  розвитку  конституційного  права,  специфіки  здійснення  порівняльного  аналізу
національних  форм  правління,  державного  устрою,  взаємовідносин  держави  та  суспільства,
побудови органів публічної влади у зарубіжних країнах.

Правове регулювання економічної  діяльності та захист економічних прав
«Правове регулювання економічної діяльності та захист економічних прав» представляє

собою  комплексну  дисципліну,  що  займається  вивченням  діяльності  держави,  завдяки  чому
забезпечується створення належних умов для: прозорого й справедливого перерозподілу доходів у
суспільстві,  а  також  виконання  соціальних  програм;  регулювання  впливу  ринку  на  соціально-
економічний розвиток країни; забезпечення розвитку економічних процесів необхідною грошовою
масою;  формування  ефективних  правових  основ  функціонування  економіки  в  умовах  ринку;
створення  адекватних  умов  для  здійснення  відтворювальних  процесів  у  суспільстві;  зростання
внутрішнього споживання товарів та послуг.

Верховенство права та права людини
Верховенство  права  як  конституційний  принцип.  Ознайомлення  з  поняттям  верховенства

права  та  його  юридичне  закріплення  в  чинному  законодавстві  України,  поняття  та  реалізація
принципу  верховенства  права  в  європейському  просторі.  Визначення  відповідності  української
внутрішньодержавної політики європейським стандартам верховенства права.

Правові аспекти аграрної та земельної реформи
Метою  навчальної  дисципліни  «Правові  аспекти  аграрної  та  земельної  реформи» є

ознайомлення здобувачів вищої освіти з особливостями аграрної та земельної реформи, а також із
практикою функціонування суб’єктів аграрного та земельного права.

Основними завданнями вивчення даної дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти



знань  щодо  правових  аспектів  аграрної  та  земельної  реформи,  вивчення  механізму  правового
регулювання та захисту суспільних відносин, що виникають у сфері використання та відновлення
земельних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища, а також уміння аналізувати й
тлумачити чинне аграрне та земельне законодавство й застосовувати його на практиці.

Податкове право
Освоєння теоретичних та практичних знань про основи правового регулювання податкових

правовідносин, зокрема про податкову систему, її становлення і розвиток, про правові механізми
нарахування  та  утримання  обов'язкових  платежів  тощо.  Ознайомлення  з  історією  податкового
права, джерелами сплати податків та податкового законодавства.

Міжнародне економічне право
Міжнародне економічне право – навчальна дисципліна, присвячена вивченню міжнародного

публічного  права,  яке  регулює  міждержавні  економічні  відносини.  Розглядаються  як  публічно-
правові за формою та майнові за змістом відносини суб’єктів міжнародного публічного права, так і
публічно-правові  відносини  таких  суб’єктів,  спрямовані  на  регулювання  приватноправових
відносин економічного характеру.

Судові та правоохоронні органи в зарубіжних країнах
Дисциплін  спрямована  на  одержання  наукових уявлень  про  основні  засади  організації  та

діяльності  судових  та  правоохоронних  органів  зарубіжних  країн.  Курс  містить  інформацію про
систему,  основні  завдання,  повноваження,  організацію та  діяльність  судових систем  зарубіжних
країн, та органів, що здійснюють правоохоронні функції. 

Інформаційне право
Розглядаються  актуальні  питання  нормативно-правового  регулювання  сучасних

інформаційних  відносин  в  Україні,  зміст  державного  регулювання  інформаційної  діяльності,
характеризуються  правові  гарантії  реалізації  права  на  інформацію,  сутність  механізму  захисту
інформації  з  обмеженим  доступом.  Вивчаються  відносини  в  різних  сферах  інформаційної
діяльності.

Муніципальне право
Вивчення генезису розвитку місцевого самоврядування, основних його моделей та інститутів

на  підставі  детального  аналізу  законодавства  України  з  місцевого  самоврядування  з  метою
формування вміння правильно оцінювати конкретні муніципально-правові явища.

Адміністративні процедури та адміністративні послуги
Предметом навчальної дисципліни є  вивчення такої правової категорії як «адміністративна

послуга»,  ознайомлення  з  її  особливостями,  правове  регулювання  адміністративних  процедур  в
органах  публічної  адміністрації  та  практика  реалізації  відповідних  правових  норм
адміністративного права, а в деяких випадках і інших галузей матеріального права.

Антикорупційна реформа
Метою вивчення дисципліни «Антикорупційна реформа» є формування у здобувачів вищої

освіти  теоретичних  і  практичних  знань  відносно  явища  корупції  як  правового,  політичного,
економічного та культурного явища, його соціальної природи, умов виникнення та поширення, а
також  створення  дієвих  механізмів  запобігання  та  протидії  корупції.  Вивчення  дисципліни  має
своїм завданням: надати систематизовані знання щодо сутності корупції, чинників та передумов її
виникнення, теорії і практики запобігання та протидії корупції; дослідити вітчизняний і зарубіжний
досвід  у  сфері  протидії  корупції;  сформувати  вміння  аналізувати  стан  корупції  в  Україні,  її
особливості та тенденції, форми прояву і на основі наукових підходів визначати шляхи підвищення
ефективності  антикорупційної  політики;  визначити шляхи вдосконалення нормативно-правових і
організаційних засад запобігання та протидії корупції.

Юридична техніка складання процесуальних документів
Вивчення  сутності,  складових  компонентів,  закономірностей  і  способів  створення

юридичних  процесуальних  документів,,  ознайомлення  з  функціями,  призначенням,  видами
юридичних  процесуальних  документів;  процесу  створення  й  оформлення  юридичних
процесуальних документів; використання засобів, прийомів, принципів організації документообігу.

Цикл В (приватно-правового спрямування)



Право та громадянське суспільство
Вивчення  поняття  громадянського  суспільства,  сучасних  концепцій  громадянського

суспільства, змісту та структури громадянського суспільства. Ознайомлення з поняттям соціальної
правової  держави.  Аналіз  взаємозв'язку  правової  держави  і  громадянського  суспільства,
перспективи розвитку громадянського суспільства в Україні.

Юридична аргументація
Ознайомлення  з  теорією,  практикою,  технікою  аргументації,  вивчення  основ  логічної,

аргументованої та ясної побудови усної та письмової публічної мови та мови поведінки у судових
спорах, специфіки ділового спілкування, основних форм юридичного діалогу, особливостей етикету
юриста, його основних норм та функцій.

Етичні стандарти правничої діяльності
Вивчення системи загальних знань про кодекс професійної поведінки, професійного етикету,

моральних  нормативів,  застосування  норм  моралі,  співпраці  з  колегами,  взаємостосунків  з
громадянами, вимог до професійних та особистих якостей юриста,  про систему формування цих
якостей.

Організація юридичного бізнесу
Вивчення  організаційно-правових  форм практичної  юридичної  діяльності  на  комерційній

основі,  їх  переваги  та  недоліки;  особливостей  оподаткування  комерційних  юридичних  практик;
принципів розбудови ефективної організаційної структури юридичної фірми; специфіки кадрової
політики  юридичної  фірми;  сучасних  наукових  підходи  до  організації  оплати  праці  юристів;
структури та шляхи підвищення ефективності використання капіталу юридичної фірми.

Порівняльне правознавство
«Порівняльне  правознавство»  є  навчальною  дисципліною,  що  вивчає  спільні  риси  і

специфіку  національних  правових  систем  та  їх  окремих  елементів.  Вивчає  поглибленню  знань
основних положень чинного міжнародного законодавства та підвищенню рівня необхідної науково-
методологічної  підготовки  студентів,  яка  дозволить  їм  правильно  вирішувати  теоретичні  та
практичні  проблеми,  пов'язані  із  застосуванням норм міжнародного та  національного права,  дає
можливість ознайомитися з основними проблемами теорії порівняльного правознавства.

Земельне право
Вивчення  кола  основних  питань  про  предмет,  метод  і  систему  земельного  права,  його

принципи, джерела, об’єкти та суб’єкти, правові основи управління використанням, відтворенням
та охороною земель, земельні права та обов’язки громадян, загальні засади щодо права власності та
користування землею, набуття та реалізації прав на землю, правове забезпечення вимог екологічної
безпеки,  земельні  спори,  відповідальність  за  порушення  земельного  законодавства,  особливості
правового  регулювання  економічного  механізму  раціонального  використання  та  охорони  різних
категорій земель.

Корпоративне право 
Вивчення  специфіки  корпоративних  відносин  (як  різновиду  господарських  відносин),  їх

правового регулювання,  основних понять  та  інститутів  корпоративного  права,  зокрема,  системи
чинного  корпоративного  законодавства,  питань  утворення,  діяльності  та  припинення
корпоративних  підприємств,  визначення  правового  режиму  майна  цих  підприємств,  управління
корпоративними підприємствами, корпоративних спорів, правового захисту корпоративних прав. 

Правові засади підприємницької діяльності
Дисципліна передбачає вивчення норм чинного законодавства, яке регулює підприємницьку

діяльність,  а  також  загальне  поняття  підприємницької  діяльності,  державне  регулювання
підприємницької  діяльності,  суб’єкти  підприємницької  діяльності;  організаційні  основи
підприємницької діяльності,  договірні відносини у сфері підприємництва,  правові засади захисту
економічної конкуренції; правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності, відповідальність
за  порушення  у  сфері  підприємництва  та  ін.)  Розглядаються  особливості  окремих  видів
підприємницької  діяльності.  Звертається  увага  на  проблеми  правового  регулювання  окремих
підприємницьких відносин.

Людська гідність та її конституційний захист



Передбачає вивчення поняття гідності людини,місце у структурі прав людини, конституційне
регулювання  та  захист  органами конституційної  юстиції.  Ознайомлення  з  правовими позиціями
судів конституційної юрисдикції щодо тлумачення відповідних конституційних положень, правових
позицій конституційних судів різних держав.

Організація адвокатури та адвокатської діяльності
Передбачає  вивчення  питань,  серед  яких:  історія  виникнення  та  розвитку  адвокатури,

правова  природа  інституту  адвокатури,  його  роль  та  місце  у  державі,  взаємодія  адвокатури  з
державною, в тому числі – судовою владою, правове регулювання адвокатської діяльності, питання
участі  адвоката  у  кримінальному,  цивільному,  адміністративному,  господарському  та
конституційному  судочинстві,  Європейському  суді  з  прав  людини,  проблеми  реалізації
конституційних функцій адвокатури щодо надання правової допомоги, в тому числі – безоплатної,
організація та діяльність адвокатури у зарубіжних країнах та інші.

Альтернативні способи вирішення правових спорів
Вивчення  альтернативних  способів  вирішення  правових  спорів,  їх  історичних  витоків,

правової природи, їх переваг і недоліків порівняно з державним судочинством та перспективності їх
застосування в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду та міжнародних стандартів. Дослідження
основних  напрямків  удосконалення  регулювання  відповідних  відносин  на  законодавчому  та
підзаконному рівнях.

Правове  регулювання  зовнішньоекономічної  діяльності  та  міжнародні  комерційні
контракти
Вивчення внутрішньодержавних (національних) та міжнародних нормативно-правових актів,

що розкривають положення сфери правового забезпечення  і  регулювання  зовнішньоекономічної
діяльності;правового  статусу  національних  та  іноземних  суб’єктів  зовнішньоекономічної
діяльності;  способів укладання та форми зовнішньоекономічних договорів (контрактів),  вимог до
деяких  видів  зовнішньоекономічних  операцій  та  їх  нормативно-правового  регулювання  та
правового оформлення та проведення.

Юридична техніка складання цивільно-процесуальних документів
Вивчення  сутності,  складових  компонентів,  закономірностей  і  способів  створення

юридичних  процесуальних  документів;  процесу  створення  й  оформлення  процесуальних
документів  цивільного судочинства;  використання  засобів,  прийомів,  правил юридичної  техніки
при складанні цивільно-процесуальних документів.

Правове забезпечення діяльності агробізнесу
Дисципліна передбачає вивчення аграрного законодавства України і наукової літератури в

означеній сфері. Наводяться правові засади організації агробізнесу, його поняття і ознаки. Окрема
увага приділяється розкриттю порядку створення та припинення діяльності суб’єктів агробізнесу,
визначенню  правового  режиму  майна  і  земельних  ділянок  сільськогосподарських  підприємств,
ознайомленню із специфікою їхнього управління. Важливе місце відводиться вивченню напрямів
державної підтримки зазначених суб’єктів господарювання.

Бізнес та права людини
Навчальна дисципліна вивчає правові засади створення та правового супроводження бізнесу,

економічні права людини, зокрема що стосується права на комерційну діяльність, а також комплекс
прав пов’язаних із володінням, користуванням, розпорядженням своєю власністю. Ознайомлення з
аспектами правового регулювання відносин, що виникають при здійсненні бізнесу на основі Угоди
про асоціацію з ЄС.

Міжнародний та національний механізм захисту прав та інтересів у приватному праві
Вивчення  основних  прав  та  свобод  людини  і  громадянина,  забезпечення  їх  реалізації,

захисту, гармонізації національного законодавства з міжнародно-правовими стандартами і нормами
в  цій  галузі,  історичними  передумовами  та  сучасною  системою  правового  захисту  особи  на
міжнародному рівні, визначення найбільш ефективних форм та способів реалізації  прав і свобод
людини, засобів захисту прав людини на національному та міжнародному рівнях.


