Навчальні плани 2020 року
(магістр)

ПРАВО
Графік навчання :
І курс – з 1 вересня – по 30 червня
ІІ курс – з 1 вересня - по 30 червня

Назви дисциплін

Кредити
1 (5) курс

Перелік обов’язкових навчальних дисциплін

38

Ділова іноземна мова

4

Методологія та організація наукових досліджень

3

Адміністративна процедура

3

Конституційна юрисдикція

3

Кримінологія

4

Порівняльне правознавство

4

Природоресурсне право

4

Соціологія права

3

Філософія права

3

Юридична техніка

4

Перелік вибіркових навчальних дисциплін
Перелік дисциплін магістерської програми «Правове забезпечення діяльності підприємств,
установ та організацій»
Державні стандарти освіти і національне освітнє
законодавство*

Предметом навчальної дисципліни «Державні
стандарти освіти і національне освітнє
законодавство» є національне освітнє законодавство
у всіх своїх проявах: як галузь законодавства та як
наука, що вивчає освітні правовідносини.

Державне будівництво і місцеве самоврядування в
Україні*

Предметом навчальної дисципліни є комплексний,
систематичний виклад базових наукових знань
у галузі державного будівництва та місцевого
самоврядування в Україні.

Правове регулювання банкрутства*

Предметом навчальної дисципліни є сукупність
суспільних відносин, що виникають у зв’язку
відкриттям провадження у справі про банкрутство
щодо боржника, застосуванням заходів, спрямованих
на відновлення його платоспроможності або
ліквідацію, а також відносини, що виникають у
зв’язку з фактичною неплатоспроможністю боржника,
що дає підстави для застосування заходів досудової
санації.

Конкурентне право/Публічні закупівлі*

Предметом навчальної дисципліни є сукупність
правових норм, які регулюють майнові і немайнові
відносини, що складаються у процесі діяльності
суб’єктів корпоративних відносин, механізм їх
реалізації та застосування, а також поняття, теорії й
концепції, вироблені юридичною наукою в процесі
теоретичного і практичного освоєння цієї сфери
правової дійсності
/ Предметом вивчення навчальної дисципліни є
господарсько-правові, адміністративно-правові,
цивільно-правові, кримінально-правові та інші
відносини, що виникають у процесі організації та
здійснення діяльності із забезпечення підприємств,
установ, організацій та їх об’єднань, майно яких
перебуває у державній чи комунальній власності,
усіма можливими товарами, роботами, послугами,
необхідними для виконання своїх завдань, шляхом
публічних закупівель.

Судове адміністрування*

Предметом навчальної дисципліни є основні
теоретичні положення, що стосуються організації
та функціонування органів судової влади, апарату й
структури суду, визначення видів і змісту актів суду, а
також базових понять судової процедури, з’ясування
нормативного матеріалу, що регулює правовідносини,
які складаються у сфері судочинства та діловодства у
судах.

Перелік дисциплін магістерської програми «Судова і правоохоронна діяльність»
Інновації в юриспруденції*

Предметом навчальної дисципліни є інформаційні
технології, які застосовуються в юридичній діяльності
щодо надання юридичних послуг та підвищення рівня
доступності правосуддя.

Кримінально-процесуальне доказування*

Предметом вивчення навчальної дисципліни є
сутність кримінально-процесуального доказування,
його теоретико-методологічне підґрунтя, об’єкт і
предмет; мета, мотиви і стандарти кримінальнопроцесуального доказування, його способи і засоби,
а також суб’єкти кримінально-процесуального
доказування і розподілення між ними тягаря його
здійснення.

Оперативно-розшукова діяльність*

Предметом вивчення навчальної дисципліни є
комплекс теоретичних положень та практичних
завдань щодо аналізу норм оперативно-розшукового,
кримінального процесуального законодавства,
які визначають, повноваження оперативних і
слідчих підрозділів у використанні оперативних і
процесуальних сил, засобів, а так само практики
діяльності правоохоронних органів у протидії
злочинності та захисту прав і законних інтересів
громадян

Судова експертиза*

Предметом навчальної дисципліни є визначення
ролі і місця, судових експертиз, як галузі науки
криміналістики, її співвідношень і взаємозв’язку з
іншими галузями криміналістики, юридичними та
іншими науками; опанування науково-теоретичними
положеннями і практичними навичками призначення
і проведення судових експертиз; використання їх
висновків у судочинстві як одного із засобів наукового
пояснення, витлумачення обставин і фактів, які
значною мірою підвищують надійність і доказову
силу зібраних у справі матеріалів та забезпечують
встановлення об’єктивної істини.

Судоустрій і прокурорська діяльність*

Предметом навчальної дисципліни є основні
теоретичні положення, що стосуються організації та
функціонування органів судової влади, визначення
видів і змісту актів суду, а також базових понять
судової процедури, з’ясування нормативного
матеріалу, який регулює правовідносини, що
складаються у сфері судочинства, а також розробки
організаційно-правового інструментарію, що
дасть змогу забезпечити ефективну організацію й
управління діяльністю органів прокуратури.

Практична підготовка

6

Виробнича практика

6

Всього за 1 (5) курс

60
2 (6) курс

Перелік обов’язкових навчальних дисциплін

7

Судова медицина та психіатрія

3

Теорія та практика Європейського суду з прав
людини

4

Перелік вибіркових навчальних

7

Перелік дисциплін загальноуніверситетського і
професійного вибору

7

Електронне урядування та інформаційні технології/
Інституційна економіка*

Предметом навчальної дисципліни є вивчення
питання електронного урядування та інформаційних
технологій – концептуальних засад, поняття
електронної демократії та електронної держави,
вивчення зарубіжного та вітчизняного досвіду
впровадження електронного урядування та
інформаційної безпеки в електронному урядуванні
/ Предметом вивчення навчальної дисципліни
є дослідження закономірностей взаємодії
інституційного середовища з економічною сферою,
впливу інститутів на поведінку економічних агентів і
форми їх господарської організації.

Право національної безпеки/Проектно-грантова
діяльність*

Предметом вивчення навчальної дисципліни є правове
забезпечення безпеки людини, суспільства і держави
на основі забезпечення захисту конституційного
ладу, суверенітету, територіальної цілісності та
недоторканості України.
/Предметом навчальної дисципліни є вивчення засад
міжнародної технічної допомоги, питання управління
проектами, вивчення інструментів проектного циклу,
забезпечення моніторингу актуальних грантових
проектів та програм, практичні навики з розроблення
європейського проекту.

Практична підготовка

4

Переддипломна практика

4

Підсумкова атестація

12

Магістерська робота

10

Підсумкова атестація

2

Всього за 2 (6) курс

30

* – Дисципліни загальноуніверситетського і професійного вибору

