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В інформаційному виданні подано анатований перелік елективних 

дисциплін, які пропонуються викладачами кафедри права та публічного 

адміністрування для включення в освітньо-професійну програму підготовки 

здобувачів вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та 

адміністрування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.  

Призначено для розробників програм, керівників факультетів, кафедр, 

які забезпечують право здобувачів вищої освіти на вибір індивідуальної 

траєкторії навчання шляхом вивчення елективних дисциплін.  

  

Рекомендовано кафедрою права та публічного адміністрування (протокол № 1 

від 28 серпня 2020 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 281 

«Публічне управління та адміністрування» для першого 

(бакалаврського) 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 першому 

(бакалаврському) рівні вищої освіти.  

Каталог складено з урахуванням діючої освітньо-професійної програми 

підготовки фахівців за спеціальністю 281 «Публічне управління та 

адміністрування» для першего (бакалаврського) рівня вищої освіти.   



  

  

  

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

  

Дисципліни циклу професійної підготовки  

  

ВД ПП 2.2.1 

 

Назва дисципліни: Корпоративна соціальна відповідальність  

Мета вивчення курсу: ознайомити студентів із загальними 

закономірностями виникнення та розвитку корпоративної соціальної 

відповідальності в міжнародному середовищі, показати значення становлення 

КСВ в національній системі соціально-економічних відносин у сфері 

підприємництва.  

Завдання курсу: сформувати у студентів розуміння основних проблем та 

перспектив розвитку системи КСВ в Україні, пов'язаних з потенціалом 

взаємовигідного співробітництва між владою, бізнесом та суспільством для 

вирішення гострих соціальних питань, пошуку нових форм 

державноприватного партнерства з метою економічного, соціального та 

екологічного розвитку нашої держави; сприяти розвитку у студентів здатності 

самостійно формулювати думку щодо соціальної відповідальності компаній і 

базових навичок управління соціальними програмами компаній.  

Змістові модулі:  

1. Соціальна відповідальність як суспільно-економічний феномен.  

2. Управління підприємством на засадах корпоративної соціальної 

відповідальності. 

 

Назва дисципліни:  Державне управління та виконавча влада в Україні  

Мета вивчення курсу: оволодіння студентами необхідних знань та 

навичок з державного управління.  

1) науково-юридична:  

- оволодіння студентами поглибленими знаннями зі здійснення 

державного управління та механізмів його застосування в практичній 

діяльності; - формування навичок прийняття юридичних рішень та складання 

відповідних юридичних документів, опанування логікою і офіційною діловою 

мовою юридичних документів;  

2) загально-освітня:  

- підвищення правової культури та ерудиції фахівців, оволодіння 

досвідом інших держав в зазначеній сфері;  

3) виховна: - формування впевненості фахівців в благодійності ідей 

правової держави і необхідності їх забезпечення за допомогою здійснення 

ефективного державного управління, підвищення управлінської дисципліни, 



відданості ідеям істини, добра, справедливості і законності, почуття 

відповідальності перед суспільством, державою і людиною.  

Завдання курсу: є навчити студента аналізувати і оцінювати теоретичні 

засади здійснення державного управління; засади співвідношення державного 

управління та виконавчої влади в Україні; законодавчі засади та принципи 

взаємодії виконавчої влади та місцевого самоврядування; систему державного 

управлянні в різних сферах держави та суспільства.  

Змістові модулі:  

1. Державне управління та його теоретичні засади. Державний контроль: 

зміст та поняття. Державна служба.  

2. Теоретичні основи діяльності органів виконавчої влади в Україні.  

3. Кабінет Міністрів України.  

4. Центральні органи виконавчої влади в Україні.  

5. Місцеві органи виконавчої влади в Україні. Місцеве самоврядування в 

Україні. 

 

ВД ПП 2.2.2 

 

Назва дисципліни:  Адміністративне право  

Мета вивчення курсу: глибоке і всебічне вивчення засад конституційного 

права, що регулюють суспільні відносини у сфері конституційного 

будівництва, в практичній діяльності різних органів Української держави. 

Основною метою курсу є поглиблене вивчення студентами всіх засад 

конституційного права.  

Завдання курсу:  

1) ознайомити з основними інститутами, конструкціями 

адміністративного права на підставі догматичних уявлень та нормативних 

актів;  

2) навчити компетентно використовувати адміністративне законодавство 

України у практичних завданнях;  

3) показати зв’язки між інститутами та нормами адміністративного права 

та інститутами інших галузей права;  

4) показати еволюційні трансформації в уявленнях про предмет та роль 

адміністративного права в сучасному суспільстві.  

Змістові модулі:  

1. Адміністративне право і державне управління. Суб’єкти 

адміністративного права.  

2. Форми і методи державного (публічного) управління. 

Адміністративноделіктне право. Забезпечення законності в державному 

управлінні.  

3. Адміністративно-правове регулювання у сфері економіки.  

4. Адміністративно-правове регулювання соціально-культурною сферою. 

5. Адміністративно-правове регулювання адміністративно-політичною 

сферою.  



Назва дисципліни: Адміністративна відповідальність  

Мета вивчення курсу: опанувати основні теоретико-правові положення, 

що стосуються поняття, властивостей і принципів адміністративної 

відповідальності; усвідомити сутність, загальноправові ознаки і елементи 

юридичного складу адміністративного правопорушення; ознайомитися з 

системою й характеристиками адміністративних стягнень і специфікою їх 

накладення; навчитися аналізувати юридичні склади окремих адміністративних 

проступків і особливості провадження у справах про адміністративні 

правопорушення уповноваженими на те органами.  

Завдання курсу: набуття навичок та умінь користуватися актами 

державного управління, аналізувати наукову організацію управлінських 

рішень. Практично застосувати діюче адміністративне законодавство, 

правильно використовувати методи переконання і примусу, готувати акти 

державного управління, здійснювати функції по забезпеченню законності у 

державному управлінні.  

Змістові модулі:  

1. Загальні положення адміністративної відповідальності.  

2. Адміністративні правопорушення та адміністративні провадження у 

справах про адміністративні правопорушення. 

 

ВД ПП 2.2.3 

 

Назва дисципліни: Муніципальне право  

Мета вивчення курсу: оволодіння студентами необхідних знань та 

навичок з відповідної галузі права. Сприяти вихованню поваги до 

найважливіших муніципально-правових інститутів, зокрема, територіальних 

громад, як 40 первинних суб'єктів місцевого самоврядування, органів місцевого 

самоврядування, місцевих виборів, комунальної служби тощо, а також 

створити передумови для формування муніципальної культури майбутніх 

фахівцівправників. Ознайомити майбутніх фахівців з зарубіжним досвідом 

становлення, розвитку і функціонування інститутів локальної демократії.  

Завдання курсу: вивчення теорії організації самоврядної (комунальної, 

муніципальної) влади та змісту чинного законодавства України про місцеве 

самоврядування; проведення системного аналізу практики застосування 

законодавства про місцеве самоврядування на рівні окремих територіальних 

громад; ознайомлення з тенденціями розвитку локального нормотворення та 

правозастосування та відповідними факторами впливу; розвиток у студентів 

навиків самостійної творчої роботи при закріпленні теоретичних знань в 

процесі проведення семінарських занять.  

Змістові модулі:  

1. Теоретичні засади муніципального права.  

2. Правовий статус суб’єктів муніципального права.  

3. Відповідальність у муніципальному праві.  

 

 



Назва дисципліни: Конституційне право зарубіжних країн  

Мета вивчення курсу: має три головні цілі: загальноосвітню, правознавчу 

і практичну. Загальноосвітнє значення даного предмета пов'язано з 

необхідністю підвищення загальної культури студентів майбутніх юристів. 

Правознавча мета курсу складається в поглибленні теоретичних знань про 

моделі правового регулювання статусу особистості, про різні конституційні 

принципи економічної, соціальної і політичної систем суспільства, про основи 

його духовного життя, про різні форми правління, територіально-політичного 

устрою держави, системах державних органів і органів місцевого 

самоврядування. Практична роль курсу пов'язана з вивченням 

конституційноправових інститутів і методів конституційного регулювання, їх 

позитивних і негативних сторін та ін.  

Завдання курсу:  

1) ознайомити з основними інститутами, конструкціями конституційного 

права зарубіжних країн на підставі догматичних уявлень;  

2) удосконалення конституційно-правового регулювання в Україні й 

інших країнах з урахуванням їхніх конкретних умов;  

3) показати зв’язки між інститутами та нормами конституційного права 

зарубіжних країн та інститутами інших галузей права;  

4) показати еволюційні трансформації в уявленнях про предмет та роль 

конституційного права зарубіжних країн в сучасному суспільстві.  

Змістові модулі:  

1. Конституції зарубіжних країн.  

2. Форма держави зарубіжних країн.  

3. Конституційні засади судової влади зарубіжних країн.  

4. Основи конституційного права зарубіжних країн. 

 

ВД ПП 2.2.4 

 

Назва дисципліни: Договірне право  

Мета вивчення курсу: надання студентам цілісної та логічно послідовної 

системи наукових знань про сферу договірного регулювання суспільних 

відносин, положення чинного законодавства України у галузі зобов’язального 

права та інших джерел сучасного цивільного права. 

Завдання курсу: розвинення творчого правового мислення студентів, 

оволодіння ними систематизованими науковими знаннями з договірного права, 

виховання у них поважного ставлення до Конституції, законів та підзаконних 

актів України. Студенти повинні володіти певною сумою знань про договірне 

право як частину зобов’язального права, вміти тлумачити і правильно 

застосовувати нормативно-правові акти в практичній діяльності, грамотно 

оцінювати юридичні факти, вільно орієнтуватися в сучасному правовому полі.  

Змістові модулі:  

1. Загальна характеристика договірного права України.  

2. Виконання договірних зобов’язань суб'єктами господарювання 

(підприємцями).  



3. Види договорів.  

4. Зобов'язання про спільну діяльність.  

 

Назва дисципліни: Контрактне право  

Мета вивчення курсу: розкриття найважливіших категорій і конструкцій 

контрактного права та законодавства у цій сфері, основних тенденцій його 

розвитку і застосування судами та іншими правозастосовними органами норм 

чинного законодавства щодо укладання зміни, виконання контрактів.  

Завдання курсу: вивчення поняття, предмета та основних принципів 

контрактного права; аналіз основних джерел контрактного права в Україні при 

здійсненні зовнішньоекономічної діяльності; правовий аналіз основних 

інститутів контрактного права; визначення порядку укладання контрактів за 

участю суб’єктів господарювання.  

Змістові модулі:  

1. Загальні положення контрактного права.  

2. Правове регулювання окремих видів договірних відносин. 

 

ВД ПП 2.2.5 

 

Назва дисципліни: Митне регулювання  

Мета вивчення курсу: формування у студентів сучасного мислення та 

системи спеціальних знань у галузі митного регулювання, засвоєння основних 

теоретичних положень та опанування необхідними практичними навичками, 

що мають забезпечувати ефективність їх діяльності як управлінців.  

Завдання курсу: вивчення сутності законодавчої бази у сфері митного 

регулювання; ознайомлення з системою митних правил та процедур в державі 

та в світі; вивчення практики організації та оцінки митних ризиків при 

здійсненні зовнішньоекономічної діяльності безпосередньо на українських і 

іноземних підприємствах; ознайомлення з функціями та вимогами до 

діяльності митних брокерів; вивчення методів визначення митної вартості 

товарів та порядку їх застосування в практичній діяльності; набуття практичних 

навичок оформлення митних документів; оволодіння інструментарієм оцінки 

ефективності діяльності митних органів; одержання навичок аналізу 

показників, що характеризують сучасні проблеми, пов’язані з діяльністю 

митниці; ознайомлення з особливостями міжнародного співробітництва з 

питань митної справи.  

Змістові модулі:  

1. Основи митної справи в Україні.  

2. Порушення митних правил та відповідальність за них.  

 

Назва дисципліни: Регулювання зовнішньоекономічної діяльності  

Мета вивчення курсу: засвоєння теоретичних основ 

зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД), набуття системних знань і навичок 

щодо забезпечення економічної ефективності ЗЕД у різних сферах діяльності.  

Завдання курсу: вивчення специфіки механізму функціонування 

зовнішньоекономічної діяльності в Україні на сучасному етапі; нормативної 



бази щодо регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств; методів 

оцінки тенденцій, суперечностей та доцільності діяльності у визначенні 

головних напрямків зовнішньоекономічної діяльності для підприємств різних 

форм власності, що є суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності; специфіки 

запровадження різних форм виходу на зовнішні ринки; основних процедур 

щодо укладання зовнішньоекономічних контрактів; методів і способів 

визначення ефективності укладених угод і зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства в цілому.  

Змістові модулі:  

1. Загальні засади правового регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності.  

2. Захист прав і законних інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної 

діяльності. 

 

ВД ПП 2.2.6 

 

Назва дисципліни: Практика прийняття управлінських рішень  

Мета вивчення курсу: формування у студентів навичок виробляти власні 

варіанти управлінських рішень та одержання ґрунтовних теоретичних знань 

щодо процесу розробки і реалізації рішення в рамках системи управління як 

сукупність наукових підходів, прийняття методів, а також цільової, 

забезпечуючої, функціональної та керуючої підсистем.  

Завдання курсу: полягає в формуванні у студентів знань з актуальних 

проблем в області прийняття управлінських рішень; вивченні технології 

прийняття управління рішень; спроможності використання методів експертних 

оцінок; можливості будувати математичні моделі та використовувати адекватні 

методи для розв’язання практичних задач управління.  

Змістові модулі:  

1. Теоретичні основи прийняття управлінських рішень.  

2. Методичні основи прийняття управлінських рішень.  

3. Ухвалення і реалізація управлінських рішень.  

 

Назва дисципліни: Управління проектами з місцевого та регіонального 

розвитку  

Мета вивчення курсу: здобути теоретичні знання і сформувати практичні 

навички розв’язання складних задач і проблем управління проектами і 

програмами у сфері публічного управління та адміністрування.  

Завдання курсу: вивчення методології, методів та інструментів 

проектного менеджменту, системних моделей проектного управління та 

управління програмою в публічній сфері.  

Змістові модулі:  

1. Методологія проектного менеджменту.  

2. Системна модель проектного управління в публічній сфері.  

3. Системна модель управління програмою в публічній сфері. 

 

 

 



ВД ПП 2.2.7 

 

Назва дисципліни:  Міжнародне приватне та публічне право  

Мета вивчення курсу: набуття ґрунтовних знань про особливості 

міжнародного публічного та приватного права, методи і засоби 

міжнародноправові діяльності, навичок користування правовим 

інструментарієм.  

Завдання курсу: формування навичок роботи з нормативними 

матеріалами, вміння застосовувати здобуті теоретичні знання у вирішенні 

практичних питань.  

Змістові модулі:  

1. Проблемні теоретичні та практичні питання міжнародного публічного 

права.  

2. Міжнародно-правові аспекти вирішення глобальних проблем людства.  

3. Проблемні питання міжнародного приватного права.  

4. Колізійні та матеріально-правові норми міжнародного приватного 

права.  

 

Назва дисципліни: Право Європейського Союзу  

Мета вивчення курсу: сформувати у студентів загальне уявлення про 

функціонування правового механізму Європейського Союзу на рівні 

первинних та вторинних джерел права.  

Завдання курсу: обумовлюються метою та полягають в ознайомленні 

студентів: з правовими основами формування та діяльності Європейського 

Союзу; з системою джерел і норм права Європейського Союзу, що регулюють 

різні види суспільних відносин за участю як держав-членів, так і індивідуумів 

(фізичних і юридичних осіб).  

Змістові модулі:  

1. Теоретичні засади правової системи ЄС.  

2. Інститути ЄС.  

3. Європейські правові стандарти. 

 

ВД ПП 2.2.8 

 

Назва дисципліни:  Бізнес-економіка  

Мета вивчення курсу: забезпечити засвоєння специфіки становлення та 

розвитку бізнесу, розкрити його суть, показати механізм створення власної 

справи, процес функціонування, визначити проблеми та висвітлити 

перспективи розвитку в умовах сучасного господарювання.  

Завдання курсу: ознайомлення з витоками українського підприємництва, 

з особливостями специфіки становлення та розвитку підприємницької 

діяльності, засадами власної справи, основами організації та планування 

підприємництва.  

Змістові модулі:  

1. Організація створення бізнесу  

2. Форми організації бізнесу  

3. Організація фінансового забезпечення бізнесу  



4. Організація інфраструктури бізнесу  

5. Організація управління персоналом у бізнесі  

6. Організація роботи з інформацією  

7. Організація укладання комерційних угод  

8. Організація захисту комерційної таємниці  

9. Страхування та управління ризиками в бізнесі  

10. Ділова етика в бізнесі  

 

Назва дисципліни:   Техніка адміністративної діяльності  

Мета вивчення курсу: дати цілісну і логічно-послідовну суму знань про 

формування організаційної культури, використання комунікаційних технологій 

та організацію діловодства в організації.  

Завдання курсу: є теоретична та практична підготовка з питань 

обґрунтування місії, цілей, корпоративної політики, корпоративної культури та 

корпоративного іміджу в організації; опанування сучасних комунікаційних 

технологій; організація документування і документообігу в організації.  

Змістові модулі:  

1. Адміністративна діяльність організації.  

2. Електронний документообіг в організації. 

 

ВД ПП 2.2.9 

 

Назва дисципліни: Фіскальна політика держави  

Мета вивчення курсу: є освоєння студентами теоретичних і практичних 

аспектів фіскальної політики, оволодіння навичками розробляти пропозиції 

щодо вдосконалення податкового законодавства та аналізувати критерії оцінки 

та показники ефективності фіскальної політики.  

Завдання курсу: оволодіти теоретичними та організаційними основами 

фіскальної політики; поглиблено вивчити податкове законодавство; набути 

вміння роз’яснювати окремі положення податкового законодавства, 

вирішувати дискусійні питання, давати пропозиції щодо його вдосконалення; 

набути знань з питань контрольної роботи податкових органів.  

Змістові модулі:  

1. Суть та зміст фіскальної політики.  

2. Теоретичні засади фіскальної політики.  

3. Наукова парадигма податкової політики.  

4. Інституціональне забезпечення формування та реалізації фіскальної 

політики.  

5. Прагматика оподаткування та податкового регулювання в контексті 

фіскальної політики.  

6. Критерії та показники оцінки ефективності фіскальної політики.  

7. Оптимізація фіскальної політики.  

8. Зарубіжний досвід проведення фіскальної політики на різних етапах 

економічного розвитку  

9. Фіскальна політика на окремих етапах економічних трансформацій в 

Україні.  

 



Назва дисципліни: Монетарна політика держави  

Мета вивчення курсу: поглиблене вивчення студентами комплексу 

заходів, які здійснює держава в особі центрального банку у сфері грошового та 

фінансово-кредитного секторів, спрямованих на досягнення визначених 

стратегічних цілей економічного розвитку країни.  

Завдання курсу: здобуття знань щодо сутності, складових, режимів та 

інструментів монетарної політики; механізмів впливу різних каналів 

монетарного впливу на економіку; особливостей прояву монетарних режимів у 

нестабільних економіках.  

Змістові модулі:  

1. Характеристика монетарної політики: теоретичний аспект.  

2. Монетарні режими: методологія та ефекти впливу на економіку. 


