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В інформаційному виданні подано анотований перелік елективних
дисциплін, які пропонуються викладачами кафедри права та публічного
адміністрування для включення в освітньо-професійну програму підготовки
здобувачів вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» для другого
(магістерського) рівня вищої освіти.
Призначено для здобувачів вищої освіти.

Рекомендовано кафедрою права та публічного адміністрування
(протокол № 1 від 31 серпня 2021 року)

ДО УВАГИ КОРИСТУВАЧІВ КАТАЛОГУ
Каталог елективних дисциплін кафедри права та публічного адміністрування:
• є систематизованим переліком елективних дисциплін циклу
професійної підготовки, які кафедра пропонує для освітньо-професійної
програми підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 081
«Право» для другого (магістерського) рівня вищої освіти;
•

є свідченням спроможності кафедри оперативно задовольнити освітні
потреби здобувачів вищої освіти для створення індивідуальної освітньої
траєкторії навчання.
Змістовні модулі навчальних дисциплін спрямовані на формування

професійних компетентностей у здобувачів вищої освіти на другому
(магістерському) рівні вищої освіти.
Каталог складено з урахуванням чинної освітньо-професійної програми
підготовки

фахівців

за

спеціальністю

(магістерського) рівня вищої освіти (2021).

081

«Право»
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ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Дисципліни циклу професійної підготовки
ВК 3 (ВКПП 2.2.1)
Проблеми конституційного права та процесу
Мета вивчення курсу: системне засвоєння основ вітчизняної науки
конституційного права, введення в проблемні питання конституційноправового та конституційно-процесуального знання, вироблення умінь і
навичок науково-дослідної роботи в галузі конституційного та
конституційно-процесуального права.
Вивчення дисципліни «Проблеми конституційного права та процесу»
надає можливість здобувачам вищої освіти отримати знання необхідного
обсягу про категорії національного конституційного права, визначення ролі і
значення даної галузі права в правовій системі України, вміння здійснювати
наукові дослідження і викладати конституційне право України.
Завдання курсу: ознайомлення з сучасною проблематикою
конституційного та конституційно-процесуального права; розвинення
навички наукового аналізу; вироблення навички конституційно-правового
аналізу нормативно-правових актів і правозастосовчої практики; засвоєння
особливостей, проблем і перспектив вітчизняної та зарубіжної науки
конституційного і конституційно-процесуального права; засвоєння місця
науки конституційного права, конституційно-процесуального права в системі
наукового
знання;
засвоєння
методології
конституційно-правових
досліджень; засвоєння теоретичних і прикладних основ конституційно
правового регулювання суспільних відносин в Україні з урахуванням
зарубіжного досвіду; оволодіння навичками підбору, систематизації
наукового знання, його використання у власних наукових дослідженнях і
практичної діяльності.
Змістові модулі:
1. Актуальні проблеми конституційного права України.
2. Актуальні проблеми конституційно-процесуального права України.
ВК 3 (ВКПП 2.2.1)
Страхове право
Мета вивчення курсу: формування системи знань та вмінь у сфері
правового регулювання страхової діяльності в Україні та за кордоном, а
також практичних навичок при укладанні страхових угод, поглиблених знань
щодо змісту та організації роботи страховиків по забезпеченню потреб
юридичних осіб і громадян у страхових послугах.

Вивчення дисципліни надає можливість здобувачам вищої освіти
отримати
знання
сучасного
страхового
законодавства;
вміння
використовувати норми страхового законодавства в майбутній практичній
діяльності; вміння розв’язувати конфліктні ситуації, дотримуватися
стандартів доброчесності, приймати обґрунтовані рішення у відповідності до
страхового законодавства, нести відповідальність за результати своєї
професійної діяльності.
Завдання курсу: з’ясування основних понять у сфері страхування;
вивчення сучасного страхового законодавства; опанування змісту договору
страхування, правового регулювання окремих видів страхування;
застосування норм страхового законодавства в практичній діяльності;
визначення юридичного статусу та повноваження органів, що здійснюють
державний нагляд за страховою діяльністю.
Змістові модулі:
1. Теоретичні засади страхового права.
2. Правове регулювання основних видів страхування.
ВК 3 (ВКПП 2.2.1)
Інтеграційне право
Мета навчальної дисципліни: розкриття конституційно-правового
забезпечення європейської міждержавної інтеграції, а саме змістовна та
видова характеристика категорій «інтеграція», «правова інтеграція» та
«європейська міждержавна інтеграція» в конституційному праві;
формулювання
сучасної
теорії
конституціоналізму
в
контексті
глобалізаційної;
аналіз
сучасних
тенденцій
«інтернаціоналізації»
конституційного
права
та
«конституціоналізації»
міжнародного
правопорядку; дослідження сучасних проблем розвитку доктрини
суверенітету; вироблення практичних пропозицій щодо подальшого
вдосконалення
системи
конституційного
законодавства
України,
правотворчої та правозастосовної діяльності в сфері формування механізму
забезпечення інтеграції нашої держави до міждержавних інтеграційних
об’єднань.
Завдання курсу: набуття здобувачами вищої освіти знань
щодо сутності
інтеграції
як
складової
частини
міграційних
процесів; розмежування поняття «інтеграція», «правова інтеграція» та
«європейська міждержавна інтеграція»; основних засад інтеграційних
процесів;
сутності
поняття
глобалізації; сутності
поняття
конституціоналізму; сутності процесу інтернаціоналізації; сутності та
особливостей сучасного міжнародного права; сутності та змісту державного
суверенітету; засобів
взаємодії
різнорівневих
правопорядків
в
конституційному та міжнародному праві.
Змістові модулі:
1. Інтернаціоналізація конституційного права в умовах міждержавних
інтеграційних процесів.
2. Конституціоналізація міжнародного правопорядку.

ВК 4 (ВКПП 2.2.2)
Проблеми господарського права та процесу
Мета вивчення курсу: набуття знань щодо специфіки теоретичних
категорій господарського та господарського процесуального права, суб’єктів
господарських правовідносин та їх взаємодії, правових засад діяльності
господарських судів та існуючих законодавчих колізій, компонентів
сучасного правозастосування.
Завдання курсу: вивчення теоретично-методологічних питань
господарського та господарського процесуального права; набуття
практичних навичок роботи з нормативно-правовими актами, що регулюють
групу суспільних відносин у сфері господарювання та захисту прав в
господарському судочинстві, укладення та забезпечення виконання
господарських договорів, господарської та господарсько-процесуальної
відповідальності, механізмів захисту прав та інтересів суб’єктів
господарювання; оволодіння правилами тлумачення господарсько-правових
норм.
Змістові модулі:
1. Проблеми господарського права.
2. Проблеми господарського процесуального права.
ВК 4 (ВКПП 2.2.2)
Актуальні питання діяльності адвокатури та медіація
Мета вивчення курсу: закріплення, розширення та поглиблення знань
щодо змісту норм законодавства, яке регулює організацію та діяльність
адвокатури, активізація їх аналітичної діяльності, формування навичок
самостійного аналізу та тлумачення законодавства, а також основ стратегії
співпраці з людьми в конфліктах і суперечках та навичок посередництва у
конфліктних ситуаціях.
Завдання курсу: формування системи знань про виникнення та розвиток
адвокатури; вивчення сучасного законодавства щодо діяльності адвокатури в
Україні; розкриття специфіки адвокатської діяльності у кримінальному,
цивільному, господарському, адміністративному процесах; вивчення
основних етичних правил поведінки адвоката; опанування основних понять в
сфері медіації; формування системи знань про відносини співпраці в
конфліктах; засвоєння ефективних прийомів посередництва в конфлікті.
Змістові модулі:
1. Актуальні питання діяльності адвокатури в Україні.
2. Медіація як спосіб врегулювання конфліктів.

ВК 4 (ВКПП 2.2.2)
Корпоративне та конкурентне право
Мета вивчення курсу: підготовка фахівців правознавців високої
кваліфікації, що мали б змогу оволодіти системою теоретичних знань, набути
практичних навичок застосування норм, що регулюють норми
корпоративного та конкурентного права. Кінцевою метою с засвоєння
сутності корпоративного та конкурентного права, його понятійного апарату
та придбання практичних навичок у застосуванні норм корпоративного та
конкурентного законодавства
Завдання курсу: набуття системи знань про відносини, що регулюються
корпоративним та конкурентним правом; ознайомлення з основними
інститутами, конструкціями корпоративного та конкурентного права на
підставі догматичних уявлень та нормативних актів; визначення зв’язків між
інститутами та нормами корпоративного та конкурентного права та
інститутами інших галузей права; оволодіння еволюційної трансформації в
уявленнях про предмет та роль корпоративного та конкурентного права в
сучасному суспільстві.
Змістові модулі:
1. Корпоративне право.
2. Конкурентне право.
ВК 5 (ВКПП 2.2.3)
Проблеми адміністративного судочинства
Мета вивчення курсу: формування комплексного уявлення про
адміністративне судочинство, а саме захист законних прав і свобод кожної
людини, інтересів юридичних осіб від порушень з боку органів (посадових
осіб), наділених державно-владними повноваженнями, оволодіння системою
знань щодо застосування нормативно-правових актів, реалізація норм
матеріального і адміністративно-процесуального права в професійній
діяльності, здатність правильно і повно відображати результати
процесуальної діяльності в юридичній практиці.
Завдання курсу: опанування понятійно-категоріального апарату
адміністративного судочинства, його форм і методів; вивчення основних
видів адміністративно-процесуальних проваджень, організаційних і правових
засад та особливостей їх здійснення; формування системи знань й умінь у
сфері правозастосовної діяльності в адміністративних судах різної інстанції.
Змістові модулі:
1. Загально-теоретичні положення адміністративного процесу.
2. Проблеми проваджень в адміністративних судах різної юрисдикції.

ВК 5 (ВКПП 2.2.3)
Міжнародні фінансово-правові відносини
Мета вивчення курсу: оволодіння системою знань та вмінь щодо
правового регулювання міжнародних фінансових відносин, формування
професійних компетентностей для прийняття обгрунтованих рішень у ході
здійснення операцій з фінансовими активами на міжнародному фінансовому
ринку.
Завдання курсу: визначення історичних передумов та особливостей
сучасної системи міжнародно-правового регулювання валютно-фінансових
відносин; вивчення системи міжнародно-правових актів в сфері міжнародних
правовідносин; ознайомлення з процесами гармонізації та уніфікації
правового
регулювання
міжнародної
валютно-фінансової
сфери;
характеристика особливостей міжнародного регулювання платіжнорозрахункових та валютно-кредитних операцій; застосування норм
міжнародного фінансового права при моделюванні способів розв’язання
конкретних юридичних ситуацій з метою вирішення практичних питань та
вдосконалення національного законодавства.
Змістові модулі:
1. Система міжнародних фінансових правовідносин.
2. Правове регулювання міжнародних валютно-розрахункових та
кредитних операцій.
ВК 5 (ВКПП 2.2.3)
Порівняльне адміністративне право
Мета вивчення курсу: формування теоретичних і практичних знань,
умінь і навичок практичної діяльності, інших компетентностей у сфері
адміністративно-правового регулювання в Україні і зарубіжних країнах з
метою гармонізації національного законодавства з міжнародними нормами та
стандартами.
Вивчення дисципліни надає можливість здобувачам вищої освіти
отримати знання сучасного адміністративного законодавства; вміння
використовувати зарубіжні норми адміністративного законодавства в
майбутній практичній діяльності; вміння розв’язувати конфліктні ситуації,
приймати обґрунтовані рішення у відповідності до адміністративного
законодавства, нести відповідальність за результати своєї професійної
діяльності.
Завдання курсу: вивчення теорії порівняльного адміністративного
права, принципів і змісту адміністративної політики держав; вивчення
особливостей та основних напрямків становлення та подальшого розвитку
адміністративного права в зарубіжних країнах, як одного з основних
елементів європейської інтеграції України; вивчення засобів реалізації норм
адміністративного права, функціонування основних інститутів сучасного
механізму державного управління в зарубіжних країнах; вивчення напрямів

оптимізації адміністративного права держав в країнах романо-германської та
англо-американської правових систем; вивчення специфіки функціонування
основних інститутів адміністративного права країн світу у порівнянні з
практикою інших країн, насамперед, України; висвітлення на лекціях,
семінарах (практичних заняттях), консультаціях проблемних і дискусійних
питань порівняльного адміністративного права; збирати, узагальнювати та
аналізувати інформацію і давати правову оцінку факторам, що спричиняють
реформування системи публічного адміністрування в Україні.
Змістові модулі:
1. Загальні положення дисципліни «Порівняльне адміністративне
право». Адміністративне право в країнах романо-германської правової
системи.
2. Адміністративне право в країнах англо-американської правової
системи та в інших зарубіжних країнах.
ВК 6 (ВКПП 2.2.4)
Проблеми цивільного права та процесу
Мета вивчення курсу: формування та поглиблення теоретичних і
практичних знань, умінь і навичок практичної юридичної діяльності у сфері
розвитку цивільного та цивільного процесуального права, науковими погляди
і концепціями, які існують в доктрині цивільного та цивільно-процесуального
права.
У результаті освоєння навчальної дисципліни здобувач вищої освіти
навчиться демонструвати наукові знання щодо розуміння цивільного права та
цивільного процесуального права в структурі юриспруденції, а також в
сучасному наукознавстві з питань цивільного судочинства; правильно і
якісно обґрунтовувати свою авторську позицію з проблеми дослідження,
аналізувати методологічні і теоретичні аспекти взаємодії науки і практики
цивільного права та процесу.
Завдання курсу: дослідження проблемних аспектів цивільного права і
процесу; вивчити наукові підходи у трактуванні явищ цивільного права і
процесу; формування здатності аналізувати ситуації та знаходити відповідне
нормативне та теоретичне обґрунтування при їх вирішенні; оволодіння
навичками складання цивільно-процесуальних документів; дослідження
основних тенденцій розвитку цивільного та цивільно-процесуального
законодавства.
Змістові модулі:
1. Актуальні питання цивільного права.
2. Проблемні питання цивільного процесу.
ВК 6 (ВКПП 2.2.4)
Міжнародне транспортне право
Мета вивчення курсу: поглиблення знань щодо тенденцій уніфікації та

гармонізації
регулювання
міжнародних
транспортних
перевезень;
формування вміння здійснювати аналіз універсальних та регіональних
міжнародно-правових актів в області регулювання міжнародних
транспортних
перевезень;
формування
правничого
світогляду,
правосвідомості і правової культури правознавця, юридичного мислення;
сприяння формуванню вмінь щодо застосовування теоретичних правничих
знань в галузі міжнародного транспортного права на практиці.
Завдання курсу: засвоєння системи органів та організацій регулювання
міжнародних транспортних перевезень; формування системи знань щодо
національного законодавства та міжнародно-правових актів в сфері
правового регулювання міжнародних транспортних перевезень; з’ясування
питань щодо особливостей правового регулювання окремих видів
міжнародних транспортних перевезень; застосування міжнародно-правових
норм при моделюванні способів розв’язання конкретних юридичних ситуацій
як з метою вирішення практичних питань, так і вдосконалення національного
законодавства.
Змістові модулі:
1. Поняття та правова регламентація окремих видів міжнародних
транспортних перевезень.
2. Організаційно-управлінські складові транспортного забезпечення
міжнародної торгівлі.
ВК 6 (ВКПП 2.2.4)
Міжнародне і порівняльне трудове право
Мета вивчення курсу: формування та поглиблення системи знань в
сфері міжнародного трудового права; ознайомлення зі специфікою правового
регулювання праці міжнародними організаціями, трудовим законодавством
провідних європейських країн і практикою його застосування.
Вивчення курсу сприяє формуванню у здобувачів вищої освіти:
розуміння
сучасних
досягнень
міжнародного,
національного
та
порівняльного права у сфері права людини на працю; знань сучасного
міжнародного трудового права та трудового законодавства європейських
держав; практичних умінь і навиків щодо правильного тлумачення та
застосування норм національного законодавства, міжнародного права і
судової практики для регулювання трудових відносин в Україні.
Завдання курсу: дослідження актуальних питань міжнародного
трудового права; ознайомлення з трудовим законодавством європейських
держав; набуття базових навичок орієнтації в системі національного та
міжнародного права щодо судової практики вирішення трудових спорів,
ведення соціального діалогу та медіації.
Змістові модулі:
1. Загальнотеоретичні засади міжнародного та порівняльного трудового
права.
2. Трудове право в державах Європи.

