
КАТАЛОГ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ 

для вільного вибору здобувачами освіти другого 

(магістерського) рівня спеціальності 081-«Право» 

на 2021 -2022 навчальні роки 

№ 

п/п 
Назва дисципліни Семестр Анотація дисципліни 

Назва кафедри 

та ПІБ 

викладач 

1. Законотворча діяльність 2 

Однією із головних передумов побудови правової держави у будь-якій країні є 

прийняття, упровадження та дія справедливих, ефективних і досконалих 

законів. А прийняття законів - це результат законотворчості (законотворчої 

діяльності), що є однією з основних функцій держави і спрямована на розробку 

та прийняття законів, створення нових правових норм, що регулюють 

відносини в різноманітних сферах суспільного й державного життя. 

Метою вивчення навчальної дисципліни є дослідження наявного на даний час 

державного регулювання законотворчої діяльності в Україні, визначення його 

правової сутності, структури, елементів, механізмів реалізації і тенденцій 

розвитку 

 

 

кафедра 

публічного та 

приватного 

права 

2 

Практика 

Європейського суду з 

прав людини 

2 

Метою викладання навчальної дисципліни є аналіз практики Європейського суду з 

прав людини, вивчення основних підходів до тлумачення Європейським 

судом Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод та прецедентної практики суду з окремих статей Конвенції щодо 

захисту. Вивчаються практичні аспекти застосування прецедентної практики 

(case law) Європейського суду в юридичній практиці в Україні. 

кафедра 

публічного та 

приватного 

права, 

 

3 Правова соціалізація 2 

Метою викладання навчальної дисципліни є розкриття сутності понять соціалізація, 

правова соціалізація, правова культура, правова свідомість, правове виховання; 
ознайомити з особливостями процесу правової соціалізації людини; виховувати 

професійно-важливі та моральні її якості. 

кафедра 

публічного та 

приватного 

права 

 

4 Юридична аргументація 2 

Метою вивчення є формування логіко-аргументаційної культури в інтелектуальній 

діяльності юриста: правильній побудові системи аргументації, логіко-структурному 

аналізу аргументів, їх обґрунтованості, критиці логічних помилок при аргументації. 
Юридична аргументація набуває практичного значення при створенні та тлумаченні 

норм права, побудові та обґрунтуванні судово-слідчих версій, доказуванні й 

спростуванні в судовому процесі, при проведенні криміналістичної експертизи, в 
доказовому праві в цілому. 

кафедра 

публічного та 

приватного 

права 

 

5 
Етика правової 

діяльності 
2 

Метою викладання навчальної дисципліни є оволодіння знаннями моральної сутності 

юридичної професії; розуміння особливостей моральних стосунків у сфері юридичної 

діяльності, моральних вимог до особистості юриста як під час виконання службових 

кафедра 

публічного та 

приватного 



обов’язків, так і в позаслужбових стосунках. Основними завданнями є ознайомлення 
з теоретичними основами професійної етики та особливостями реалізації загальних 

принципів моралі у сфері правничої діяльності; вивчення проблеми морального 

вибору у професійній діяльності; формування навичок і знань ділового спілкування і 

службового етикету; набуття здатності орієнтуватися в основних напрямках і течіях 
сучасної професійної етики, їх безпосереднього відтворення у духовному світі 

людини.  

права, 

 

6 
Наукові основи 

правотворчості 
2 

Метою викладання дисципліни є формування знань про основні принципи, засоби, 
прийоми, методи правотворчої діяльності як окремого виду юридичної діяльності, її 

різновиди та особливості у сучасній українській державі, а також оволодіння 

студентами системою знань про поняття, види юридичної техніки, правила створення 

і систематизації нормативно-правових актів 

кафедра 

публічного та 

приватного 

права, 

 

7 

Злочини проти миру, 

безпеки людства та 

міжнародного 

правопорядку 

2 

Метою викладання дисципліни є формування компетентного юриста сучасного рівня, 

здатного знати не тільки національне, але і особливості міжнародного кримінального 

права щодо злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, 
ступінь імплементації міжнародно-правових актів в кримінальне законодавство; 

умінь і навичок, необхідних для застосування норм кримінального права за злочини 

проти миру, безпеки людства, міжнародного правопорядку в діяльності 

правоохоронних органів і юрисдикції судів. 

кафедра 

публічного та 

приватного 

права, 

 

8 Правова ідеологія 2 

Метою викладання дисципліни є вивчення правових категоріях (законності, 

справедливості, рівності, єдності прав та обов'язків і т. ін.),  правових і наукових 

документів втілених у об'єктивному праві, науково бґрунтовану та схвалювану 
державою концепцію про роль права й способи використання його можливостей в 

інтересах розбудови правової держави, гарантованого забезпечення прав громадян і 

розвитку суспільства  

кафедра 

публічного та 

приватного 

права, 

 

9 
Юридична 

конфліктологія 
2 

Метою дисципліни є поглиблення знань студентів щодо юридичного конфлікту як 

суб’єктивно-об’єктивного, ідеально-матеріального соціокультурного феномену. 
Юридична конфліктологія дозволяє дослідити людські відносини як багатогранний 

феномен, що поєднує як деструктивні, так і конструктивні елементи. 

кафедра 

психології, 

соціальної 

роботи та 

педагогіки 

10 
Теорія та практика 

правозастосування 
2 

Метою вивчення дисципліни є оволодіння систематизованим матеріалом у сфері 

застосування норм права, зокрема, щодо поняття та вимог до застосування норм 

права; юридичної та фактичної кваліфікації справи у процесі застосування норм 
права; дії норми права у часі, просторі та за колом осіб; поняття і способів 

тлумачення норм права; юридичних презумпцій та фікцій; подолання колізій між 

нормами права. 

кафедра 

публічного та 

приватного 

права, 

 

11 

Міжнародно-правові 

механізми захисту прав 

людини 

2 

Метою вивчення дисципліни  є опанування сучасними знаннями про 

права людини, міжнародні стандарти прав людини, систему  і механізми 

захисту основних прав  і свобод людини, особливості функціонування  

інституціональних та конвенційних органів щодо захисту прав і свобод 

кафедра 

публічного та 

приватного 

права, 



людини.  

12 

Захист прав людини в 

інформаційному 

суспільстві 

2 

Метою вивчення дисципліни  є реальні та потенційні суспільно-правові тенденції і 

проблем наслідків сучасного науково-технічного прогресу в інформаційної сфері, 
своєчасного та належного правового супроводження цих процесів, а також 

забезпечення прав, свободи і безпеки людини під час поводження з інформацією на 

сучасному етапі розвитку національного та світового суспільства 

кафедра 

публічного та 

приватного 

права, 

 

13 
Управління проектами 

та програмами 
2 

Метою вивчення дисципліни  є формування вмінь та уявлень про 

методологію управління проектами в галузі автоматизації та 

комп’ютерно-інтегрованих технологій. вивчення категорії  

«електронний документ», порядок створення та використання.  

кафедра 

публічного та 

приватного 

права, 

 

14 
Теорія інформаційних 

потоків 
2 

Метою вивчення дисципліни  є вивчення комунікаційних процесів, 

опосередкованого документованого інформацією та комунікаційними можливостями 

документа як основної складової документно-інформаційних комунікацій, а також 

теоретичними знаннями та практичними навичками щодо закономірностей 
функціонування документо-інформаційної комунікативної системи як підсистеми 

соціальної комунікації, яка забезпечує створення, оброблення, зберігання і 

розповсюдження документної інформації в суспільстві. 

кафедра 

публічного та 

приватного 

права, 

 

15 Філософія освіти 2 

Метою викладання дисципліни є поглиблене опрацювання ключових ідей та понять, 
аналіз сучасних підходів до найважливіших проблем філософського аналізу 

освітнього процесу та наукового пізнання. У процесі вивчення здобувачі з’ясують 

актуальний стан розвитку філософських уявлень про феномен освіти;  
– ознайомити студентів із особливостями предметної ідентифікації філософії освіти 

та актуальними проблемами, що досліджуються нею; – дати визначення поняттям про 

філософію освіти; розкрити особливості філософського осягнення освіти; – сприяти 

розвитку критичного, креативного та рефлексивного мислення студентів. У 
результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент по 

кафедра 

філософії та 

історії 

16 

Трансформація 

національної правової 

системи 

2 

Метою викладання дисципліни є поглиблене опрацювання системи знань щодо 

сутності основних різновидів сучасних правових систем світу та основних 

тенденцій розвитку сучасної правової системи України. На реалізацію цієї 

мети спрямовані й завдання дисципліни, які полягають у такому: вироблення 

навичок системного аналізу впливу глобалізаційних та євроінтеграціних 

процесів на формування сучасної правової системи України; розуміння місця 

права у сучасному суспільстві та виокремлення його основних функцій; 

засвоєння основних положень провідних світоглядних концепцій 

праворозуміння; вміння застосовувати сучасний методологічний 

інструментарій під час процесу пізнання явищ правової дійсності; набуття 

загального уявлення про систему механізм правового регулювання в Україні; 

кафедра 

публічного та 

приватного 

права 

 



знання джерел (форм) права, що здобувають статусу офіційних як на 

національному, так і наднаціональному рівнях; розуміння моделей і способів 

їх взаємного впливу і взаємодії при регулюванні суспільних відносин; знання 

характерних рис, переваг і недоліків кожної конкретної форми права 

(нормативно-правового акта, судового прецеденту, правового звичаю, 

нормативно-правового договору, правової доктрини, судової практики); 

формування системного уявлення про принципи поділу права на матеріальні 

та процесуальні галузі; обізнаність у проблематиці норми права, їх різновидів, 

структури та реалізації у практичній площині; розуміння співвідношення 

системи права і системи законодавства; категорій «законність» і 

«верховенство права»; формування знання про сутність і призначення 

юридичної діяльності; засвоєння сутності категорії «склад правопорушення»; 

розуміння системи юридичної освіти в Україні та виокремлення напрямів її 

реформування; системний аналіз стану вітчизняної юридичної науки, правової 

політики та ідеології; визначення ролі та місця правосвідомості та правової 

культури у механізмі правового регулювання; формування загального 

уявлення про систему судових і правоохоронних органів України; обізнаність 

про місце та роль адвокатури в сучасні правовій системі України. 

17 

Практикум з 

стресостійкості 

правників 

2 

Метою викладання дисципліни є формування базових знань про природу та 
специфіку виникнення стресу, основні етапи та напрямки оцінки, попередження та 

подолання проявів професійного стресу та вміння застосовувати отримані знання на 

практиці. Дати уявлення про феномен стресу як важливого дестабілізуючого чинника 

в професійній діяльності; ознайомити з історією вчення про стрес, з досягненнями 
сучасної психологічної науки, розкрити шляхи попередження та подолання стресу; 

розкрити механізми психологічної саморегуляції;сприяти формуванню у студентів 

високого рівня стресостійкості, 
здібностей до раціонального мислення, самостійного аналізу стресових 

чинників, що виникають у професійному та особистому житті, вміння 

пов’язувати й застосовувати психологічні знання на практиці 

кафедра 

психології, 

соціальної 

роботи та 

педагогіки 

 

18 

Практикум з адаптації 

правників до викликів 

сьогодення 

2 

Метою практикуму є формування практичних навичок почуватися захищеною в 
умовах реформування правової системи, 

уміння пристосовуватись до викликів сьогодення, вміння приймати рішення в 

конфліктних ситуаціях та формувати їх позитивне бачення.   

кафедра 

психології, 

соціальної 

роботи та 

педагогіки 

 

 


