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Теорія держави і права
Вивчаються методологія правової науки, теорії походження
держави і права, загальне вчення про державу, зокрема її поняття
та ознаки, функції, форми, механізми діяльності, загальне вчення
про право, включно його поняття, місце в системі соціального
регулювання, джерела, принципи, механізми правового регулювання
суспільних відносин, норми права, система права та система
законодавства, нормативна система правового регулювання,
особливості реалізації права, в т.ч. правова поведінка та юридична
відповідальність, взаємодія правової системи, правової держави
та правової культури, основні типи правових систем світу.
Історія держави і права України
Вивчаються історичні передумови та національні особливості
становлення й розвитку держави і права українського та інших
народів, які проживали на території сучасної України, історичні
пам’ятки права, вплив на розвиток державно-правових інститутів
з боку інших держав.
Історія держави і права зарубіжних країн
Вивчаються історичні передумови та національні особливості
становлення й розвитку держави і права народів зарубіжних країн,
основні державотворчо-політичні та правові теорії зарубіжних
країн протягом усіх історичних епох, історичні пам’ятки права.
Юридична деонтологія
Надає первинні знання про правові основи державного і суспільного
ладу, взаємовідносини держави, суспільства та особи, моральноетичні орієнтири діяльності юриста-професіонала, вимоги до
працівників юридичної сфери.
Основи римського цивільного права
Вивчається система римського приватного права, яка є
фундаментом сучасного цивільного права Європи, зокрема
інститути речового права, права власності, зобов’язального,
договірного, сімейного права.
Судові та правоохоронні органи України
Вивчаються судова система України, правовий статус суддів,
структура правоохоронних органів, повноваження службових осіб
судових та правоохоронних органів.
Адвокатура і нотаріат
Вивчаються організація діяльності адвокатури, правові гарантії
адвокатської діяльності, особливості захисту інтересів у
цивільних, кримінальних та адміністративних справах, етичні
засади та стандарти адвокатської діяльності. Також вивчаються
предмет, система і принципи нотаріального права, правове
регулювання діяльності нотаріусів, організація нотаріату в
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Україні, правила вчинення нотаріальних дій.
Історія політико-правових вчень
Вивчаються теорії, концепції, доктрини відносин держави та
суспільства та місця людини у системі цих відносин з метою
формування цілісного уявлення про становлення та розвиток науки
про державу і право, набуття навичок критичного аналізу
положень правової літератури, нормативно-правових актів,
правосвідомості та політико-правової культури молоді.
Соціологія права
Вивчаються соціальні умови розвитку та функціонування права як
невід'ємної складової суспільної системи, те, як під впливом права
забезпечується стабільність суспільства та відбуваються зміни в
соціальному середовищі, у змісті правових норм. у поведінці
особистості.
Конституційне право
Вивчаються правова природа Конституції України та інститути
конституційного права, конституційно-правовий статус людини і
громадянина, форми народовладдя, основи конституційного ладу
та державно-територіальний устрій України, державні
інституції.
Виборче право
Вивчаються поняття, предмет, метод, джерела та система
виборчого права, конституційно-правові засади виборчих відносин,
особливості
правового
регулювання
парламентських,
президентських та місцевих виборів, проведення референдумів,
фінансового та інформаційного забезпечення, види порушень та
форми захисту виборчого права, види відповідальности за
порушення виборчого законодавства.
Державне право зарубіжних країн
Вивчаються
предмет,
метод
і
систем
державного
(конституційного)
права
зарубіжних
країн,
поняття
конституціоналізму та конституційно-правового регулювання,
форми державного правління, форми державного устрою,
політичні режими, конституційно-правовий статус особи,
партійні системи, місцеве управління та самоврядування,
особливості державного (конституційного) права окремих країн,
які належать до різних правових систем.
Адміністративне право і процес
Вивчаються засади правового регулювання державного управління
та місцевого самоврядування, структура системи влади,
регулювання відносин між органами влади, громадянським
суспільством та громадянами, стадії адміністративного
провадження,
підстави
адміністративно-правової
відповідальності.
Муніципальне право
Вивчаються засади організації та діяльності органів місцевого
самоврядування в Україні, їх нормативно-правове регулювання,
зарубіжний досвід функціонування інститутів локальної
демократії.
Інформаційне право
Вивчаються особливості правового регулювання діяльності
суб’єктів інформаційних відносин, їх права та обов’язки,
використання та обмеження використання інформаційних
ресурсів.
Фінансове право
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Вивчаються теорія фінансового права, фінансово-правові
інститути та категорії, які реалізуються в сучасних умовах
розвитку господарських відносин, формуються навички захист
прав громадян, підприємств та інших суб’єктів господарської
діяльності.
Банківське право
Вивчаються теоретичні засади банківського права, особливості
правового регулювання банківської діяльності в Україні, валютного
законодавства та законодавства щодо цінних паперів, фінансового
моніторингу, здійснення розрахункових, кредитних та інших
операцій, особливості формування банківських документів, основні
положення банківського права зарубіжних країн.
Міжнародне публічне право
Вичаються особливості міжнародно-правового регулювання
взаємовідносин держав, міжнародні організації та міждержавних
об’єднань, норми та принципи міжнародного права, санкції за їх
порушення.
Право Європейського Союзу
Вивчаються історія становлення, структура, основні розділи
юрисдикції Євросоюзу, інститути ЄС, джерела та загальні
принципи правової системи ЄС, права людини у ЄС, правові засади
внутрішнього ринку ЄС.
Юридичні механізми захисту прав людини
Вивчаються історія становлення інституту прав людини,
концепції прав людини, сучасні міжнародні стандарти прав людини
та міжнародно-правові механізми їх захисту, система захисту
прав людини в Україні, професійні вимоги до юристів та правові
засади здійснення юридичної діяльності в Україні, сучасні проблеми
реформування юридичної освіти і науки в Україні.
Цивільне право і процес.
Вивчаються основи правового регулювання майнових і особистих
немайнових суспільних відносин, правовідносин у договірній сфері,
виконання зобов'язань, основні поняття цивільного процесу, стадії,
суб’єкти та практики застосування цивільно-процесуального
права.
Сімейне право
Вивчаються основи правового регулювання сімейних особистих
немайнових відносин та пов’язаних з ними майнових відносин членів сім’ї,
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права та обов’язки батьків і дітей, правове регулювання
влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування.
Міжнародне приватне право
Вивчаються засади правового регулювання відносин суб’єктів
права різних держав з питань господарської діяльності, цивільних,
сімейних, кримінальних правовідносин, формуються навички з
прийняття оптимальних рішень, кваліфікованого складання
договорів, заяв, розписок тощо.
Інтелектуальна власність
Вивчаються система інтелектуальної власності, авторське право
та право промислової власності, економіка інтелектуальної
власності та управління правами інтелектуальної власності,
правова охорона об’єктів інтелектуальної власності та їх захисту
в Україні та світі.
Житлове право
Вивчаються особливості реалізації права громадян на житло,
правового регулювання спільного використання житлового фонду у
взаємодії норм житлового законодавства з нормами цивільного,
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адміністративного та фінансового законодавства, набуваються
навички складання проектів договорів, звітності та іншої
документації.
Господарське право і процес
Вивчаються система господарського законодавства, правовий
статус суб’єктів господарювання, правова природа та види
господарських
договорів,
особливості
господарських
правопорушень, підстави господарсько-правової відповідальності,
навички складання господарсько-процесуальних документів.
Договірне право
Вивчаються загальні положення про правочини, поняття цивільноправового договору, його юридичні ознаки, стадії укладення, види,
норми цивільного та господарського законодавства, що регулюють
договірні зобов’язання суб’єктів господарювання, загальні засади
договірної відповідальності, набуваються навички практичного
застосування одержаних теоретичних знань.
Біржове право
Вивчаються предмет, метод та джерела біржового права, засади
правового регулювання створення біржових інститутів, біржової
діяльності, правила ведення біржових торгів, укладання угод та
правового їх супроводу.
Страхове право
Вивчаються специфіка правового регулювання страхових
правовідносин, форми і види страхування, зміст страхових
договорів, юридичні особливості державного регулювання
страхової справи, страхові спори та шляхи їх вирішення.
Трудове право
Вивчаються засади правового регулювання трудової діяльності:
порядок виникнення та припинення трудових правовідносин,
правовий статус суб’єктів трудового права, охорона праці,
юридична відповідальність за трудовим законодавством, трудові
спори.
Право соціального забезпечення
Вивчаються теоретичні засади права соціального забезпечення,
особливості здійснення соціального страхування, пенсійного
забезпечення.
Земельне право
Вивчаються особливості правового регулювання, управління,
використання та охорони земельних ресурсів, права та обов’язки
суб'єктів земельних правовідносин, в т.ч. при здійсненні будівельної
діяльності, обмеження прав на землю, відповідальність за
порушення земельного законодавства.
Екологічне право
Вивчаються система правового врегулювання використання
природніх ресурсів України, правові норми захисту атмосфери,
рослинного та тваринного світу, поводження з відходами,
підстави юридичної відповідальності за недодержання правових
норм, формуються навички екологічного мислення та правового
захисту екологічних прав людини.
Аграрне право
Вивчаються система аграрного права, правові основи державного
регулювання сільськогосподарського виробництва, майнові,
трудові, земельні, екологічні та інші відносини, що виникають в
процесі
сільськогосподарського
виробництва,
проводиться
порівняльний аналіз аграрного законодавства зарубіжних країн.
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Митне право
Вивчаються система митного законодавства, засади правового
порядку переміщення товарів та інших цінностей через митний
кордон, повноваження митних органів.
Кримінальне право і процес
Вивчаються види злочинів, загальні принципи, умови та підстави
кримінальної відповідальності, види кримінального покарання,
підстави та умови звільнення від кримінальної відповідальності,
основні поняття кримінального процесу, стадії, суб’єкти та
практики застосування кримінально-процесуального права.
Криміналістика
Вивчаються теоретичні засади криміналістики, криміналістична
техніка, криміналістична тактика, методика розслідування
окремих видів злочинів
Кримінологія
Вивчаються поняття злочинності, причини та умови, що її
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обумовлюють; особа злочинця, заходи запобігання злочинності.
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Будівельні норми України
Вивчається історія становлення законодавства і будівельних норм
України в галузі «Архітектура та будівництво»; напрямками
модернізації і гармонізації нормативів України з відповідними
стандартами Європейського Союзу.
Планування та забудова міст
Вивчаються сучасні принципи та методи територіальнопланувальної організації та забудови населених пунктів,
закономірності розвитку процесів урбанізації, вимоги до основних
функціональних зон міської території, планувальної структури
міста, системи обслуговування населення. Принципові вимоги до
побудови вулично-дорожньої мережі міста та розміщення споруд
зовнішнього транспорту. Призначення та зміст проектних робіт.
Управління міським господарством
Формує у студентів теоретичні знання і практичні навички для
організаційно-управлінської та аналітичної діяльності в галузі
управління міським господарством
Організація будівельної діяльності
Вивчаються склад і методичні основи розробки планів будівництва,
організаційні форми і структура управління в будівництві,
організація проектування і вишукувань у будівництві, основні
питання щодо оформлення дозволу на будівництво, розроблення,
погодження та проведення експертизи проектної документації,
порядок контролю якості будівельно-монтажних робіт та
прийняття об’єктів в експлуатацію.
Примітка: * 1 кредит – 30 академічних годин
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