
КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН 

циклу професійної підготовки 

каталог 2 за ОНП «Право» (доктор філософії) 
 

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, 

командна ро-

бота, семінар, 

проєктна ро-

бота, проб-

лемні заняття 

тощо) 

Рівень 

освіти, 

для 

якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Макси-

мальна 

кількість 
студентів, 

які мо-

жуть за-

писатися 

на дисци-

пліну 

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 

Адміністративне право та процес: поглиблений курс 

Кафедра 

адміністративно

го, 

господарського 

права та 

фінансово-

економічної 

безпеки 

Колеснікова 

М.В. 
Колеснікова 

М.В. 

Здатність розуміти 

суспільну 

обумовленість 

законодавчих 

положень, 

тлумачити їх та 

застосовувати у 

науковій та 

практичній сферах 

Знати коло 

правовідносин, що 

входять до регулювання 

адміністративних 

процесуальних 

правовідносин; 

застосовувати у 

практичній діяльності 

навиків складання 

адміністративно-

процесуальних 

документів; 

знати положення щодо 

регулювання 

адміністративно-

процесуальної діяльності 

та вміти їх 

застосовувати. 

Лекції-

візуалізації; 

інтерактивні 

лекції; 

навчальна 

дискусія при 

обговоренні 

процесуальних 

документів; 

практичні 

заняття; 

практико-

орієнтоване 

навчання. 

Третій 

рівень 

вищої 

освіти 

(доктор 

філософії) 

081 Право 30 
Без     

обмежень 
Без 

обмежень 

Правове забезпечення діяльності правоохоронних органів 

Кафедра 

адміністративно

го, 

господарського 

Кобзєва Т.А. Кобзєва Т.А. 

Здатність 

аналізувати 

положення 

законодавства, 

Аналізувати правові 

засади, норми та 

положення чинного 

національного та 

Інтерактивні та 

лекції-

візуалізації; 

практичні 

Третій 

рівень 

вищої 

освіти 

Для всіх 

галузей знань 

та спеціаль-

ностей 

30 
Без 

обмежень 
Без 

обмежень 



права та 

фінансово-

економічної 

безпеки 

проєктувати та 

розробляти 

проєкти 

нормативно-

правових актів, 

надавати юридичні 

консультації 

міжнародного 

законодавства, що 

забезпечують 

функціонування 

правоохоронних органів 

в правоохоронній 

системі України; 
виявляти колізії та 

проблематичні аспекти в 

чинному законодавстві, 

що мають вплив 
на процес 

функціонування та 

діяльності 

правоохоронних органів 

в Україні та розв’язувати 

комплексні проблеми у 

галузі професійної та 

дослідницької 

діяльності, щодо 

функціонування 

правоохоронних органів 

в Україні; 
застосовувати у 

практичній діяльності 

вміння та навички щодо 

тлумачення чинного 

законодавства для 

проектування та 

розробки проектів 

нормативно-правових 

актів та документів, 

враховуючи вимоги 

сьогодення, що 

забезпечують діяльність 
правоохоронних органів 

в Україні. 
надавати консультації, 

щодо службової кар'єри 

в правоохоронних 

органах та консультації 

щодо процедури 

заняття; 

практико-

орієнтоване 

навчання; 
обговорення 

дискусійних 

питань 
дослідницька та 

аналітична 

робота. 

(доктор 

філософії) 



звернення до 

правоохоронних органів 

за захистом прав та 

законних інтересів у разі 

їх порушення в різних 

правових ситуаціях; 
застосовувати набуті 

знання у різних правових 

ситуаціях, 

виокремлювати 

юридично значущі факти 

і формувати 

обґрунтовані правові та 

наукові висновки. 

Актуальні проблеми інформаційного права 

Кафедра 

кримінально-

правових 
дисциплін та 

судочинства 

Уткіна М.С.. Уткіна М.С. 

Здатність розуміти 

та прогнозувати 

розвиток 

правовідносин; 
системно юридично 

мислити, виявляти 

та усувати недоліки 

правового 

регулювання, 

Вміти виявляти, 

розуміти та 

узагальнювати сучасні 

актуальні комплексні 

проблеми 

інформаційного права, 

ґрунтуючись на його 

концепціях та доктринах, 

визначати їх структуру, 

взаємозв’язки чинників, 

проявів та наслідків як 

об’єкта наукового 

дослідження; розуміти та 

прогнозувати природу та 

розвиток системи 

інформаційного права, 

провадити наукові 

дослідження сучасної 

системи інформаційного 

права, системно 

юридично мислити, 

виявляти та усувати 

недоліки правового 

регулювання, 

здійснювати стратегічне 

юридичне планування і 

Інтерактивні 

лекції; 

практико-

орієнтоване 

навчання; 

дослідницька 

робота; 

проєктний 

метод;  

аналіз 

конкретних 

ситуацій (Case-

study) 

Третій 

рівень 

вищої 
освіти 

(доктор 

філософії) 

081 Право 30 
Без 

обмежень 
Без 

обмежень 



прогнозування; 

застосовувати знання 

тлумачення нормативно-

правових актів, що 

регулюють відносини у 

сфері інформатизації, 

реалізації цих норм., 

обґрунтовувати 

перспективи захисту 

інформаційних прав та 

інформаційних відносин 

у сучасному 

інформаційному 

суспільстві. 

Фінансове право: поглиблений курс 

Кафедра 

адміністративно

го, 

господарського 

права та 

фінансово-
економічної 

безпеки 

Старинський 

М.В. 
Старинський 

М.В. 

Здатність 

виокремлювати 

юридично значущі 

факти, 

формулювати 

аргументовані 

правові висновки, 
тлумачити 

положення 

нормативних актів 

Знати та розуміти 

сучасні підходи до 

визначення предмету 

фінансового права; 

аргументувати власну 

точку зору щодо 

проблемних аспектів 

(дисфункції) 

законодавчого 

регулювання фінансових 

відносин; 
практично 
застосовувати 

положення фінансового 

законодавства для 

надання юридичних 

консультацій; 
виокремлювати 

юридично значущі факти 

і формувати 
обґрунтовані правові 

висновки; 
застосовувати знання 

тлумачення нормативно-

правових актів, що 

регулюють фінансові 

відносини. 

Інтерактивні 

лекції; 

проблемні 

лекції; 

практико-

орієнтовні 

заняття; 

мозковий 

штурм; 
аналіз 

конкретних 

ситуацій (Case-

study) 

Третій 

рівень 

вищої 

освіти 

(доктор 
філософії) 

081 «Право» 30 
Без 

обмежень 
Без 

обмежень 



Актуальні проблеми міжнародного публічного права 

Кафедра 

міжнародного, 

європейського 

права та 

цивільно-

правових 

дисциплін 

Самойленко 

Є.А. 
Самойленко 

Є.А. 

Здатність розуміти 

та пояснювати 
специфічні правові 

категорії, 

критикувати 

недолїки правового 

регулювання, 

генерувати ідеі 

спрямовані на 

усунення правових 

колізій. 

Вміти пояснювати та 

обговорювати зміст 

базових і специфічних 

категорій міжнародного 

публічного права у 

контексті подій та явищ 

світового, регіонального 

чи національного 

значення; 

окреслювати, 

інтерпретувати та 

узагальнювати проблеми 

теорії міжнародного 

права; 

розпізнавати, 

аналізувати та 

критикувати недоліки і 

прогалини у правовому 

регулюванні 

міжнародних відносин; 

виявляти зв’язки та 

співвідносити теорію 

міжнародного права з 

практикою міжнародних 

відносин та їх 

регулюванням; 

генерувати оригінальні 

та придатні до 

застосування ідеї, 

спрямовані на 

розв’язання проблем 

теорії та практики 

міжнародного права 

Лекції-

візуалізації; 

інтерактивні-

лекції; 

проблемні 

лекції; 

практико-

орієнтовні 

заняття; 

практичні 

заняття; 

мозковий 

штурм; 

візуалізовані 

демонстрації; 

навчальна 

дискусія при 

обговоренні есе 

та реферативних 

оглядів наукової 

літератури. 

Третій 

рівень 

вищої 

освіти 

(доктор 

філософії) 

081 Право 20 
Без 

обмежень 
Без 

обмежень 

Актуальні проблеми європейського права 

Кафедра 

міжнародного, 

європейського 

права та 

цивільно-

правових 

Завгородня 

В.М. 
Завгородня 

В.М. 

Здатність 

розв’язувати 

комплексні правові 

ситуації, 

генерувати 

оригінальні та 

Знати основні категорії, 

положення, принципи та 

проблемні аспекти 

європейського права, 

механізми захисту прав 

Інтерактивні, 

проблемні лекції 

та лекції-

візуалізації; 

практичні 

Третій 

рівень 

вищої 

освіти 

(доктор 

філософії) 

081 Право 30 
Без 

обмежень 
Без 

обмежень 



дисциплін придатні до 

застосування ідеї та 

рішення, надавати 

консультації  

людини в рамках 

європейської 

регіональної підсистеми 

міжнародного права; 

розв’язувати комплексні 

проблеми у галузі 

професійної та 

дослідницької діяльності 

у сфері гармонізації 

законодавства України з 

правом ЄС, 

імплементації правового 

доробку ЄС відповідно 

до положень Угоди про 

асоціацію Україна – ЄС; 

здійснювати захист прав 

людини відповідно до 

положень Європейської 

конвенції про захист 

прав людини і свобод; 

надавати консультації 

щодо можливих способів 

захисту прав та інтересів 

клієнтів у різних 

правових ситуаціях з 

урахуванням 

застосування практики 

Європейського суду з 

прав людини; 

застосовувати набуті 

знання у різних правових 

ситуаціях, 

виокремлювати 

юридично значущі 

факти, генерувати 

оригінальні, практичні, 

придатні до 

застосування та складні 

ідеї та рішення і 

формувати обґрунтовані 

правові висновки. 

заняття; 

навчальні 

дискусії та 

дебати; 

мозковий 

штурм; 

дослідницьку та 

аналітичну 

роботу. 



Правове забезпечення діяльності судових органів 

Кафедра 

адміністративно
го, 

господарського 

права та 

фінансово-

економічної 

безпеки 

Кобзєва Т.А. Кобзєва Т.А. 

Вміння аналізувати 

та узагальнювати 
вивчений матеріал, 

виявляти колізії в 

правовому 

регулюванні, 

формувати 

обґрунтовані 

висновки 

Аналізувати правові 

засади, норми та 

положення чинного 

національного та 

міжнародного 

законодавства, що 

забезпечують 

функціонування судових 

органів в системі 

державної влади 

України; 
виявляти колізії та 

проблематичні аспекти в 

чинному законодавстві, 

що мають вплив на 

процес функціонування 

та діяльності судових 

органів в Україні та 

розв’язувати комплексні 

проблеми у галузі 

професійної та 

дослідницької 

діяльності, щодо 

функціонування судових 

органів в Україні; 

застосовувати у 

практичній діяльності 

вміння та навички щодо 

тлумачення чинного 

законодавства для 

проектування та 

розробки проектів 

нормативно-правових 

актів та документів, 

враховуючи вимоги 

сьогодення, що 

забезпечують діяльність 

судових органів в 

Україні; 
надавати консультації, 

інтерактивні та 

лекції-

візуалізації; 
практичні 

заняття; 
практико-

орієнтоване 

навчання; 
обговорення 

дискусійних 

питань; 
дослідницька та 

аналітична 

робота. 

Третій 
рівень 

вищої 

освіти 

(доктор 

філософії) 

081 Право 30 
Без 

обмежень 
Без 

обмежень 



щодо службової кар'єри 

в судових органах та 

процедурі звернення до 

судових органів та 

органів досудового 

врегулювання спорів за 

захистом прав та 

законних інтересів у разі 

їх порушення в різних 

правових ситуаціях; 
застосовувати набуті 

знання у правових 

ситуаціях, 

виокремлювати 

юридично значущі факти 

і формувати правові та 

наукові висновки. 

Господарське право: поглиблений  курс 

Кафедра 

адміністративно

го, 

господарського 

права та 

фінансово-

економічної 

безпеки 

Руденко Л.Д. Руденко Л.Д. 

Здатність визначати 

проблеми 

законодавчого 

регулюваня 

правовідносин, 

практично 

застосовувати 

положення 

законодавства, 

надавати юридичні 

консультації 

Знати та розуміти 

сучасні теоретичні 

підходи до визначення 

предмету господарського 

права; аргументувати 

власну точку зору; 
генерувати власні ідеї 

щодо проблемних 

аспектів законодавчого 

регулювання 

господарських відносин 

та демонструвати знання 

загальних правил 

подолання законодавчих 

колізій; 
практично 
застосовувати 

положення 

господарського 

законодавства для 

захисту прав та законних 

інтересів учасників 

господарських 

інтерактивні 

лекції, 

проблемні 

лекції; 
практичні 

заняття; 
практико-

орієнтоване 

навчання; 
мозковий 

штурм; 
проблемно-

пошуковий 

метод; 
навчальна 

дискусія/дебати; 
кейс-стаді. 

Третій 

рівень 

вищої 

освіти 

(доктор 

філософії) 

081 Економіка 30 
Без 

обмежень 
Без 

обмежень 



правовідносин; 
самостійно складати 

локальні акти суб’єктів 

господарювання, 

надавати юридичні 

консультації; 
застосовувати набуті 

знання у різних правових 

ситуаціях, 
виокремлювати 

юридично значущі факти 

і формувати 

обґрунтовані правові 

висновки.. 

 


