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Кафедра, яка 
пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 
викладати дисципліну 

Назва загальної 
компетентності, 

на розвиток 
якої 

спрямована 
дисципліна 

Результати 
навчання 

Методи вик-
ладання, які 
пропонують-

ся (лекції, 
практики, ко-
мандна робо-
та, семінар, 

проекттна ро-
бота, проб-

лемні заняття 
тощо) 

Рівень 
освіти, 

для 
якого 
пропо-
нується 
дисци-
пліна 

Перелік 
галузей 
знань / 

cпеціаль-
ність, для 
яких про-
понується 

дисципліна 

Вхідні 
вимоги до 
студентів, 
які хочуть 

обрати 
дисциплі-

ну / до 
аудиторії 

Обме-
ження 
щодо 
семес-

тру 
вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 
та 

практичні 
заняття, 

лабораторні 
роботи 

ДИСЦИПЛІНИ ІНШИХ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ПРАВОВОГО ПРОФІЛЮ 
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Основи кримінального права 

Кафедра 
кримінально-
правових 
дисциплін та 
судочинства  

д.ю.н., проф. 
Сухонос В.В.  
к.ю.н., ст. 
викл. Бонда-
ренко О.С. 
д.ю.н., проф. 
Пахомов В.В.  
к.ю.н., асист. 
ДумчиковМ.О. 

к.ю.н. ст. 
викл. Бонда-
ренко О.С. 
к.ю.н., асист. 
ДумчиковМ.О. 

Правова 
компетентність 
Здатність 
спілкуватися з 
експертами з 
інших галузей 

Застосовувати знання 
про особливості кримі-
нальної відповідаль-
ності та її форми у 
практичній діяльності; 
Застосовувати вміння 
розмежовувати кримі-
нально-правові норми 
між собою та відмежо-
вувати їх від інших 
суспільно небезпечних 
діянь у професійній 
діяльності 

Лекції, 
практичні та 
семінарські 
заняття, 
проблемні 
заняття 

Для 
всього 
контин-
генту 

Для всіх 
спеціально-
стей, крім 
спеціальності 
«Право» та 
«Міжнародне 
право» 

Без 
обмежень 

Без 
обме-
жень 

Право інтелектуальної власності 

Кафедра 
кримінально-
правових 
дисциплін та 
судочинства 

к.ю.н., викл. 
Уткіна М.С. 
к.ю.н., ст. 
викл. Чернад-
чук О.В. 
к.ю.н., ас. 
Золота Л.В. 

к.ю.н., викл. 
Уткіна М.С. 
к.ю.н., ст. 
викл. Чернад-
чук О.В. 
к.ю.н., ас. 
Золота Л.В. 

Правова 
компетентність 
Здатність 
спілкуватися з 
експертами з 
інших галузей 

Застосовувати знання 
основних складових 
національної та міжна-
родної системи охоро-
ни і захисту прав інте-
лектуальної власності у 
професійній діяльності; 
Застосовувати знання 
права інтелектуальної 

Лекції, 
практичні та 
семінарські 
заняття, 
проблемні 
заняття 

Для 
всього 
контин-
генту 

Для всіх 
спеціально-
стей, крім 
спеціальності 
«Право» 

Без 
обмежень 

Без 
обме-
жень 
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Кафедра, яка 
пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 
викладати дисципліну 

Назва загальної 
компетентності, 

на розвиток 
якої 

спрямована 
дисципліна 

Результати 
навчання 

Методи вик-
ладання, які 
пропонують-

ся (лекції, 
практики, ко-
мандна робо-
та, семінар, 

проекттна ро-
бота, проб-

лемні заняття 
тощо) 

Рівень 
освіти, 

для 
якого 
пропо-
нується 
дисци-
пліна 

Перелік 
галузей 
знань / 

cпеціаль-
ність, для 
яких про-
понується 

дисципліна 

Вхідні 
вимоги до 
студентів, 
які хочуть 

обрати 
дисциплі-

ну / до 
аудиторії 

Обме-
ження 
щодо 
семес-

тру 
вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 
та 

практичні 
заняття, 

лабораторні 
роботи 

власності для проведе-
ння процедури захисту 
прав інтелектуальної 
власності у разі їх 
порушення 

Основи запобігання злочинності 

Кафедра 
кримінально-
правових 
дисциплін та 
судочинства 

к.ю.н. ст. 
викл. Яні-
шевська К.Д. 
к.ю.н. ст. 
викл. Бонда-
ренко О.С.  
к.ю.н., асист. 
ДумчиковМ.О 

к.ю.н. ст. 
викл. Яні-
шевська К.Д. 
к.ю.н. ст. 
викл. Бонда-
ренко О.С. 
к.ю.н., асист. 
Думчиков М.О 

Правова 
компетентність 
Здатність 
спілкуватися з 
експертами з 
інших галузей 

Застосовувати знання, 
які включають розумі-
ння поняття та суті зло-
чинності, особи зло-
чинця та особи потер-
пілого, їх характерні 
риси та ознаки, основні 
риси причин та умов 
злочинності, способи 
запобігання злочинно-
сті в цілому та окремих 
її видів. 

Лекції, 
практичні та 
семінарські 
заняття, 
проблемні 
заняття 

Для 
всього 
контин-
генту 

Для всього 
контингенту 

шкільний 
рівень 
знань з 
«Право-
знавства» 

Без 
обме-
жень 

Правове регулювання сімейних відносин 

Кафедра 
міжнародного, 
європейського 
права та 
цивільно-
правових 
дисциплін 

к.ю.н. , ст. 
викл. Малан-
чук Т.В., 
к.ю.н., ст. 
викл. Гриба-
чова І.П. 

к.ю.н. , ст. 
викл. Малан-
чук Т.В.,  
к.ю.н. , ст. 
викл. Гриба-
чова І.П. 

Правова 
компетентність 
Здатність 
спілкуватися з 
експертами інших 
галузей 

Орієнтуватися в основ-
них поняттях, принци-
пах, джерелах сімейно-
го права; 
розуміти підстави ви-
никнення та припине-
ння сімейних право-
відносин; 
самостійно аналізувати 
законодавчі акти; 
володіти основними на-
вичками практичного 
використання сімейно-

Лекції, 
практики, 
семінари, 
проблемні 
заняття, 
методи E-
learning для 
організації 
самостійної 
роботи 

Для 
всього 
контин-
генту 
студентів 

Для всього 
контингенту 
студентів, 
крім спе-
ціальності 
«Право» та 
«Міжнародне 
право» 

Без 
обмежень 

Без 
обме-
жень 



Кафедра, яка 
пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 
викладати дисципліну 

Назва загальної 
компетентності, 

на розвиток 
якої 

спрямована 
дисципліна 

Результати 
навчання 

Методи вик-
ладання, які 
пропонують-

ся (лекції, 
практики, ко-
мандна робо-
та, семінар, 

проекттна ро-
бота, проб-

лемні заняття 
тощо) 

Рівень 
освіти, 

для 
якого 
пропо-
нується 
дисци-
пліна 

Перелік 
галузей 
знань / 

cпеціаль-
ність, для 
яких про-
понується 

дисципліна 

Вхідні 
вимоги до 
студентів, 
які хочуть 

обрати 
дисциплі-

ну / до 
аудиторії 

Обме-
ження 
щодо 
семес-

тру 
вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 
та 

практичні 
заняття, 

лабораторні 
роботи 

правових засобів захи-
сту порушених прав 

Основи європейського права 

Кафедра 
міжнародного, 
європейського 
права та 
цивільно-
правових 
дисциплін 

К.ю.н.  
Плотнікова 
М.В.  

К.ю.н. 
Плотнікова 
М.В.,  
асист.  
Славко А.С. 

Здатність реалі-
зувати свої права і 
обов’язки як члена 
суспільства, 
усвідомлювати 
цінності грома-
дянського (віль-
ного демократич-
ного) суспільства 
та необхідність 
його сталого роз-
витку 
Здатність працю-
вати у міжнарод-
ному середовищі 

Вміти інтерпретувати 
та поширювати євро-
пейські цінності; 
орієнтуватися у євро-
пейських правових тра-
диціях, праві Євро-
пейського Союзу; 
розуміти основи захис-
ту прав людини в євро-
пейському праві, пра-
вового регулювання 
вільного руху осіб, то-
варів, послуг і капіталів 
на європейському рин-
ку, усвідомлювати 
сутність євроінте-
граційних процесів та 
вміти адаптуватися до 
них в повсякденному та 
професійному житті 

Лекції, 
практики, 
семінари, 
проблемні 
заняття, 
методи E-
learning 
для організації 
самостійної 
роботи 

Для 
всього 
контин-
генту 
студентів 

Для всього 
контингенту 
студентів, 
крім спе-
ціальності 
«Право» та 
«Міжнародне 
право» 

Без 
обмежень 

Без 
обме-
жень 

The Basics of European Law 

International, 
European and 
Civil Law 
Department 

К.ю.н., доц. 
Завгородня 
В.М. 

ас.  
Славко А.С. 

Ability to realize 
their rights and 
responsibilities as a 
member of society, 
to realize the values 
of civil (free 
democratic) society 
and the need for its 

Students will be able to: 
interpret and share 
European values; 
understand European 
legal traditions and basic 
principles of European 

Lectures, 
workshops, 
seminars, 
problemsolving 
classes, 
Elearning for 
selfstudy 

Course is 
offered to 
all contin-
gents 
of student 

Course is 
offered to all 
contingents of 
students, 
except for the 
specialty 
"law" and 

No limits No limits 



Кафедра, яка 
пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 
викладати дисципліну 

Назва загальної 
компетентності, 

на розвиток 
якої 

спрямована 
дисципліна 

Результати 
навчання 

Методи вик-
ладання, які 
пропонують-

ся (лекції, 
практики, ко-
мандна робо-
та, семінар, 

проекттна ро-
бота, проб-

лемні заняття 
тощо) 

Рівень 
освіти, 

для 
якого 
пропо-
нується 
дисци-
пліна 

Перелік 
галузей 
знань / 

cпеціаль-
ність, для 
яких про-
понується 

дисципліна 

Вхідні 
вимоги до 
студентів, 
які хочуть 

обрати 
дисциплі-

ну / до 
аудиторії 

Обме-
ження 
щодо 
семес-

тру 
вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 
та 

практичні 
заняття, 

лабораторні 
роботи 

sustainable 
development 
Students will be 
able to work in an 
international 
environment 

legal environment 
understand the 
fundamentals of human 
right protection by 
European law, legal 
provision of EU market, 
freedom of movement of 
people, goods, capital 
and services; 
be aware of European 
integration processes and 
to adapt to these 
processes in the daily 
and professional activity. 

‘International 
law’ 

Захист прав споживачів 

Кафедра 
міжнародного, 
європейського 
права та 
цивільно-
правових 
дисциплін 

К.ю.н. 
Маланчук 
Т.В. 

К.ю.н. 
Маланчук 
Т.В., 
асист. 
Швагер О.А. 

Правова 
компетентність 
Здатність: 
спілкуватися з 
експертами інших 
галузей 

Розуміти сутність і 
зміст прав споживачів 
товарів та послуг; 
орієнтуватися в системі 
контролю за якістю і 
безпечністю товарів та 
послуг; вміти 
використовувати спо-
соби захисту прав спо-
живачів відповідно до 
законодавства України; 
розуміти підстави і 
порядок застосування 
юридичної відповідаль-
ності за порушення 
прав споживачів 

Лекції, 
практики, 
семінари, 
проблемні 
заняття, 
методи E-
learning 
для організації 
самостійної 
роботи 

Для 
всього 
контин-
генту 
студентів 

Для всього 
контингенту 
студентів, 
крім спе-
ціальності 
«Право» та 
«Міжнародне 
право» 

Без 
обмежень 

Без 
обме-
жень 



Кафедра, яка 
пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 
викладати дисципліну 

Назва загальної 
компетентності, 

на розвиток 
якої 

спрямована 
дисципліна 

Результати 
навчання 

Методи вик-
ладання, які 
пропонують-

ся (лекції, 
практики, ко-
мандна робо-
та, семінар, 

проекттна ро-
бота, проб-

лемні заняття 
тощо) 

Рівень 
освіти, 

для 
якого 
пропо-
нується 
дисци-
пліна 

Перелік 
галузей 
знань / 

cпеціаль-
ність, для 
яких про-
понується 

дисципліна 

Вхідні 
вимоги до 
студентів, 
які хочуть 

обрати 
дисциплі-

ну / до 
аудиторії 

Обме-
ження 
щодо 
семес-

тру 
вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 
та 

практичні 
заняття, 

лабораторні 
роботи 

Права людини 

Кафедра конс-
титуційного 
права, теорії та 
історії держави 
і права 

К.ю.н., 
старший 
викладач 
Рябченко 
Т.О. 

К.ю.н., 
старший 
викладач 
Рябченко 
Т.О. 

Здатність до 
абстрактного 
мислення, аналізу 
та синтезу; 

Знати конституційні 
права і свободи 
людини, діяльність 
органів публічної влади 
по забезпеченню прав 
людини, механізми їх 
захисту; засвоїти 
основні положення 
теорії конституційного 
права, Конституції і 
законів України, 
міжнародно-правових 
документів з питань 
прав людини; 
ефективно реалізову-
вати теоретичні знання 
у повсякденному житті 
та професійній діяль-
ності; вміти використо-
вувати правозахисні 
механізми у разі 
порушення прав 
людини і громадянина. 

Лекції, 
семінарські 
заняття, 
проблемні 
заняття 

Для 
всього 
контин-
генту 

Для всього 
контингенту 
студентів, 
крім спе-
ціальності 
«Право» та 
«Міжнародне 
право» 

Без 
обмежень 

Без 
обме-
жень 

Правознавство 

Кафедра конс-
титуційного 
права, теорії та 
історії держави 
і права 

К.ю.н., 
старший 
викладач 
Рябченко 
Т.О. 

к.ю.н., 
старший 
викладач 
Рябченко 
Т.О. 

здатність до 
абстрактного 
мислення, аналізу 
та синтезу; 
здатність 
спілкуватися з 

Поглибити знання про 
суспільство, державу і 
право; знати основні 
права та свободи люди-
ни і громадянина, а 
також правозахисні 
механізми та вміти їх 

Лекції, 
семінарські 
заняття, 
проблемні 
заняття 

Для 
всього 
контин-
генту 

Для всього 
контингенту 
студентів, 
крім спе-
ціальності 
«Право» та 

Без 
обмежень 

Без 
обме-
жень 



Кафедра, яка 
пропонує 

дисципліну 

Викладач, який буде 
викладати дисципліну 

Назва загальної 
компетентності, 

на розвиток 
якої 

спрямована 
дисципліна 

Результати 
навчання 

Методи вик-
ладання, які 
пропонують-

ся (лекції, 
практики, ко-
мандна робо-
та, семінар, 

проекттна ро-
бота, проб-

лемні заняття 
тощо) 

Рівень 
освіти, 

для 
якого 
пропо-
нується 
дисци-
пліна 

Перелік 
галузей 
знань / 

cпеціаль-
ність, для 
яких про-
понується 

дисципліна 

Вхідні 
вимоги до 
студентів, 
які хочуть 

обрати 
дисциплі-

ну / до 
аудиторії 

Обме-
ження 
щодо 
семес-

тру 
вивче-

ння 

Лекції 

Семінарські 
та 

практичні 
заняття, 

лабораторні 
роботи 

експертами з 
інших галузей 

використовувати у разі 
порушення прав люди-
ни і громадянина; 
розуміти основи орга-
нізації та здійснення 
державної влади в 
Україні; вміти орієнту-
ватися у системі чин-
ного законодавства 
України, аналізувати 
правові приписи та 
застосовувати їх у 
конкретних життєвих 
ситуаціях, професійній 
діяльності 

«Міжнародне 
право» 

 


