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Житлове право та основи
процесуального права

Метою викладання навчальної дисципліни є надання належного рівня знань,
умінь і практичних навичок студентам для майбутньої професійної діяльності, що
сприятимуть їх всебічному розумовому розвитку, формуванню правового
світогляду, моральної поведінки. Крім того, такі знання дозволять впевнено
почуватися у сфері правовідносин і у разі будь-яких порушень прав надасть
можливість практично захистити себе у правовому руслі.

Завдання курсу:
⦁ знати відповідно до програми основні категорії та інститути житлового та

процесуального права, уміти розкрити їх зміст; засвоїти основні
положення нормативно-правових актів, що регулюють житлові та
процесуальні відносини;

⦁ показати обізнаність з основних проблем реформування житлового права;

⦁ знати сутність і значення житлового та процесуального права, форми та
методи правового регулювання житлових відносин, нормативні джерела,
які регулюють житлові та процесуальні правовідносини;

⦁ уміти правильно аналізувати житлове та процесуальне законодавство, що
регулює відносини у сфері правовідносин, правильно застосовувати здобуті
знання на практиці.



Мета та завдання вивчення дисципліни

засвоєння здобувачам необхідних

теоретичних основ, методичних підходів і

практичних навичок щодо принципів,

прийомів і методів правового забезпечення
освітньої діяльності в Україні та світі.



Основи фінансового та страхового 
права

Метою курсу є ознайомлення із змістом основних правових
інститутів, що регулюють фінансову діяльність та фінансові
правовідносини в Україні, формування умінь та навичок правильного
застосування норм фінансового законодавства на практиці, надання
глибоких знань із питань теорії створення та практичного застосування
конкретних механізмів страхового захисту майнових інтересів
юридичних і фізичних осіб на випадок настання ризикових ситуацій,
організації страхового ринку та страхових компаній в умовах ринкової
економіки.

Основні завдання дисципліни:

• передача здобувачам комплексу знань про поняття, систему і роль
фінансового права в сучасних умовах;

• правові акти, норми фінансового права, які регулюють фінансову
діяльність держави та фінансову систему України;

• категоріальний та понятійний апарат у страховій науці;

• економічну природу страхування, його функції, принципи, місце і роль
у сучасних умовах розвитку економіки.



Предметом вивчення
навчальної дисципліни є
теоретичні та методологічні
аспекти порівняльного
правознавства, зокрема,
загальні принципи та
закономірності виникнення,
становлення і розвитку
національних правових
систем та їх об’єднань у
порівняльному аспекті,
питання історико-
порівняльного вивчення
регіональних особливостей
права та його
антропологічної
обумовленості.

Завдання дисципліни:

• підвищення професійної правової
культури майбутніх вчителів;

• вивчення методології порівняльного
правознавства, критеріїв класифікації
та основних характеристик правових
систем сучасності;

• ознайомлення з основними напрямкам
порівняльно- правових досліджень;

• вивчення критеріїв класифікації
основних правових систем сучасності в
історико-порівняльному аспекті;

• розуміння основних характерних рис
правових систем сучасності та їх
порівняльно-правовий аналіз.




