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ВСТУП 

 

Наказом МОН України від 06.11.2015 № 1151 «Про особливості 

запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти», вищим начальним закладам запропоновано 

розробити та запровадити з 1-го вересня 2016 року освітні програми та навчальні 

плани згідно з вимогами Закону України «Про вищу освіту». 

Для створення тимчасової освітньої програми за відсутності методології і 

методичних рекомендацій використовувались такі положення Закону України 

«Про вищу освіту»:  

1) п. 1.17 ст. 1 – освітня програма (освітньо-професійна, освітньо-

наукова) – система освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в 

межах спеціальності, що визначає: 

– вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією 

програмою; 

– перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення; 

– кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми; 

– очікувані результати навчання, якими повинен оволодіти здобувач 

відповідного ступеня вищої освіти; 

2) п. 3 ст. 10 – стандарт вищої освіти визначає такі вимоги до освітньої 

програми: 

– обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня 

вищої освіти; 

– перелік компетентностей випускника; 

– нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 

сформульований у термінах результатів навчання (сукупність знань, умінь, 

навичок, інших компетентностей); 

– форми атестації здобувачів вищої освіти; 

– вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти; 

3) п.1 ст. 5 – перший (бакалаврський) рівень передбачає здобуття особою 

теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного 

виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю;  

4) п. 1.13 ст. 1 – компетентність визначає здатність особи успішно 

здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом 

навчання на певному рівні вищої освіти; 

5) п. 1.19 ст. 1 – результати навчання – сукупність знань, умінь, навичок, 

інших компетентностей, набутих особою у процесі навчання за певною 

освітньо-професійною, освітньо-науковою програмою, які можна 

ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти. 

На підставі цих положень прийнята (за термінологією Закону України 

«Про вищу освіту») така структура освітньої програми: 

– виявлення видів і змісту професійної діяльності бакалавра за обраною 

спеціальністю (змісту вищої освіти) з урахуванням вимог професійних 

стандартів або еквівалентної нормативної бази; 
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– регламентація системи компетентностей бакалавра (змісту вищої 

освіти) як здатностей для успішного виконання професійних обов’язків за 

обраною спеціальністю з урахуванням вимог професійних стандартів або 

еквівалентної нормативної бази та вимог Національної рамки кваліфікацій до 

рівня освіти; 

– розподіл компетентностей та кредитів на їх опанування за видами 

навчальної діяльності (навчальні дисципліни, практики, індивідуальні 

завдання); 

– визначення результатів навчання (змісту навчання) через декомпозицію 

та конкретизацію компетентностей і формування системи умінь й відповідних 

знань у програмах усіх видів навчальної діяльності здобувача – документах 

безпосередньої реалізації вищої освіти. 

Реалізація компетентнісного підходу до проектування вищої освіти 

шляхом створення однозначного зв'язку запланованих компетентностей 

(зовнішніх цілей вищої освіти) і результатів навчання за програмами дисциплін, 

практик та індивідуальних завдань (реалізація цілей) є вирішальним чинником 

якості вищої освіти ДДУВС та створення реальної системи внутрішнього її 

забезпечення. 

Прозорі й зрозумілі структура та зміст освітньої програми актуальні для 

абітурієнтів, здобувачів, науково-педагогічних працівників, роботодавців. 

 



6 

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
 

1.1. Мета програми 
Динамічний розвиток суспільства в останні роки, а також сучасний ринок 

праці сьогодні висуває жорсткі вимоги до компетенції працівників. Особливо 
це простежується в тих видах професійної діяльності, в яких повсякденна 
ділова практика вимагає постійного, майже щоденного моніторингу змін у 
внутрішньому та зовнішньому середовищі, а це повною мірою стосується 
юридичної діяльності. Тому юридична освіта має бути спрямована на 
формування у здобувачів вищої освіти не абстрактних певних знань та умінь в 
галузі юриспруденції, відірваних від повсякденного життя, а й особливих 
компетенцій, сфокусованих, перш за все, на здатності здобувача застосовувати 
отримані знання та уміння на практиці, в реальних справах. При цьому 
компетентність майбутнього правознавця повинна формуватись впродовж 
навчання не лише спеціальними, а й загальноосвітніми дисциплінами. Отже, 
метою освітньої програми є формування конкурентоздатного фахівця-юриста 
через розвиток його компетентностей, що формуються в різних навчальних 
дисциплінах і оцінюються на різних етапах, а також сфокусованих на 
утвердженні у суспільстві верховенства права та розвиток правової свідомості й 
правової культури громадян. 

 

1.2. Призначення освітньої програми 
Освітня програма використовується під час: 
– акредитації освітньої програми, інспектуванні освітньої діяльності за 

спеціальністю та спеціалізацією; 
– розроблення навчального плану, програм навчальних дисциплін і 

практик; 
– розроблення засобів діагностики якості вищої освіти; 
– визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення 

кваліфікації; 
– професійної орієнтації здобувачів з відповідного фаху. 
Освітня програма враховує вимоги Закону України «Про вищу освіту», 

Національної рамки кваліфікацій і встановлює: 
– обсяг та термін навчання бакалаврів; 
– загальні компетенції; 
– професійні компетентності за спеціальністю та спеціалізаціями; 
– перелік та обсяг навчальних дисциплін для опанування 

компетентностей освітньої програми; 
– вимоги до структури навчальних дисциплін.  
Освітня програма використовується для:  
– складання навчальних планів та робочих навчальних планів; 
– формування індивідуальних планів студентів; 
– формування програм навчальних дисциплін, практик, змісту 

індивідуальних завдань; 
– визначення інформаційної бази для формування засобів діагностики; 

– акредитації освітньої програми; 
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– зовнішнього контролю якості підготовки фахівців; 

– атестації бакалаврів, магістрів і докторів філософії спеціальності 

081 «Право». 

Користувачі освітньої програми: 

– здобувачі вищої освіти, які навчаються в ДДУВС; 

– науково-педагогічні працівники ДДУВС, які здійснюють підготовку 

бакалаврів спеціальності 081 Право; 

– екзаменаційна комісія спеціальності 081 Право; 

– приймальна комісія. 

Освітня програма поширюється на кафедри юридичного факультету 

Дніпропетровського державного університету, що здійснюють підготовку 

здобувачів вищої освіти першого рівня зі спеціальності 081 Право.  

 

1.3. Нормативні посилання 

Освітня програма розроблена на основі таких нормативних документів: 

1) Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014. 

2) Національна рамка кваліфікацій. Додаток до Постанови Кабінету 

Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341. 

3) Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 266 «Про 

затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти». 

4) Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському 

просторі вищої освіти. – К. : Ленвіт, 2006. – 35 с. 

5) Наказ МОН України від 06.11.2015 за № 1151 «Про особливості 

запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266». 

6) Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 «Про 

затвердження ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів 

освіти». 

 

1.4. Терміни та їх визначення 

У програмі терміни вживаються в такому значенні: 

1) атестація – це встановлення відповідності засвоєних здобувачами 
вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам 
стандартів вищої освіти; 

2) бакалавр – це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні 
вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті 
успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, 
обсяг якої становить 180-240 кредитів ЄКТС; обсяг освітньо-професійної 
програми для здобуття ступеня бакалавра на основі ступеня молодшого 
бакалавра визначається вищим навчальним закладом; 

3) вища освіта – сукупність систематизованих знань, умінь і практичних 
навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських 
якостей, морально-етичних цінностей, інших компетентностей, здобутих у 



8 

вищому навчальному закладі у відповідній галузі знань за певною 
кваліфікацією на рівнях вищої освіти, що за складністю є вищими, ніж рівень 
повної загальної середньої освіти; 

4) вищий навчальний заклад – окремий вид установи, яка є юридичною 
особою приватного або публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на 
провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить 
наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, 
забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, 
післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей; 

5) галузь знань – основна предметна область освіти і науки, що включає 
групу споріднених спеціальностей, за якими здійснюється професійна 
підготовка; 

6) європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (ЄКТС) – 
система трансферу і накопичення кредитів, що використовується в 
європейському просторі вищої освіти з метою надання, визнання, 
підтвердження кваліфікацій та освітніх компонентів і сприяє академічній 
мобільності здобувачів вищої освіти; система ґрунтується на визначенні 
навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення 
визначених результатів навчання, та обліковується в кредитах ЄКТС; 

7) загальні компетентності – знання, розуміння, навички та здатності, 
якими здобувач вищої освіти оволодіває у рамках виконання певної програми 
навчання, але які мають універсальний характер; 

8) здобувачі вищої освіти (далі – ЗВО) – особи, які навчаються у вищому 
навчальному закладі на певному рівні вищої освіти з метою здобуття 
відповідного ступеня і кваліфікації; 

9) знання – осмислена та засвоєна суб’єктом наукова інформація, що є 
основою його усвідомленої, цілеспрямованої діяльності; знання поділяються на 
емпіричні (фактологічні) і теоретичні (концептуальні, методологічні); 

10) інтегральна компетентність – узагальнений опис кваліфікаційного 
рівня, який виражає основні компетентностні характеристики рівня щодо 
навчання та/або професійної діяльності; 

11) кваліфікаційний рівень – структурна одиниця національної рамки 
кваліфікацій, що визначається певною сукупністю компетентностей, які є 
типовими для кваліфікацій даного рівня; 

12) кваліфікація – офіційний результат оцінювання і визнання, який 
отримано, коли уповноважений компетентний орган установив, що особа 
досягла компетентностей (результатів навчання) за заданими стандартами; 

13) компетентність/компетентності (за НРК) – здатність особи до 
виконання певного виду діяльності, що виражається через знання, розуміння, 
уміння, цінності, інші особисті якості; 

14) кредит європейської кредитної трансферно-накопичувальної 
системи (далі – кредит ЄКТС) – одиниця вимірювання обсягу навчального 
навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених 
(очікуваних) результатів навчання; обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 
годин. Навантаження одного навчального року за денною формою навчання 
становить, як правило, 60 кредитів ЄКТС; 
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15) навчальна дисципліна – педагогічно адаптована система понять про 
явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності 
(або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня 
сформованості у Здобувачів певної сукупності умінь і навичок;  

16) освітній процес – це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої 
освіти і науки, що провадиться у вищому навчальному закладі (науковій 
установі) через систему науково-методичних і педагогічних заходів та 
спрямована на передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь 
та інших компетентностей у осіб, які навчаються, а також на формування 
гармонійно розвиненої особистості; 

17) освітня (освітньо-професійна чи освітньо-наукова) програма – 
система освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах 
спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати 
навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну 
послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання 
цієї програми, а також очікувані результати навчання (компетентності), якими 
повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти; 

18) професійні компетентності, які є специфічними для даної 
предметної області (галузі/напряму/дисципліни), безпосередньо пов’язані із 
спеціальними знаннями у предметній області та визначають профіль програми, 
тобто роблять її індивідуальною та істотно відрізняють її від інших програм; 

19) результати навчання (Закон України «Про вищу освіту») – 
сукупність знань, умінь, навичок, інших компетентностей, набутих особою у 
процесі навчання за певною освітньо-професійною, освітньо-науковою 
програмою, які можна ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти; 

20) результати навчання (Національна рамка кваліфікацій) – 
компетентності (знання, розуміння, уміння, цінності, інші особисті якості), які 
набуває та/або здатна продемонструвати особа після завершення навчання;  

21) спеціалізація – складова спеціальності, що визначається вищим 
навчальним закладом та передбачає профільну спеціалізовану освітньо-
професійну чи освітньо-наукову програму підготовки здобувачів вищої та 
післядипломної освіти; 

22) спеціальність – складова галузі знань, за якою здійснюється 
професійна підготовка.  

 

1.5. Умовні позначення 

НРК – Національна рамка кваліфікацій; 

ЗК – загальні компетентності; 

ПК – професійні компетентності за спеціальністю; 

ПКN – професійні компетентності за спеціалізацією N; 

Н – нормативний вид навчальної діяльності за спеціальністю; 

В – вибіркова навчальна діяльність; 

СN – види навчальної діяльності спеціалізації N; 

КР – курсова робота. 
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2. КОМПЕТЕНТНОСТІ БАКАЛАВРА З ПРАВА 

 

Інтегральна компетентність бакалавра права – здатність розв’язувати 

складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми юридичної діяльності, що 

передбачає застосування певних теорій та методів юридичних наук і 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

Важливим елементом освітньої програми підготовки здобувачів вищої 

освіти першого рівня є досягнення ними запланованих результатів навчання 

шляхом засвоєння відповідних модулів (навчальних дисциплін та практик). 

Формулювання програмних результатів навчання здійснюється відповідно до 

ключових загальних та професійних компетентностей. 

 

2.1. Загальні компетентності (за вимогами НРК) 

 

Шифр Компетентності 

ЗК1 
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу на підставі 

логічних аргументів та перевірених фактів 

ЗК2 

Здатність застосовувати отримані знання у професійній діяльності, а 

також до безперервного та активного навчання, самовдосконалення та 

підвищення кваліфікації 

ЗК3 

Знання та розуміння предметної області, професійної діяльності; 

основних концепцій права, фундаментальних положень, базових 

категорій і юридичних понять 

ЗК4 
Здатність спілкуватися державною мовою, вміння правильно, логічно, 

ясно будувати усне й писемне мовлення 

ЗК5 

Уміння використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології 

з метою збирання інформації, її інтерпретації, аналізу і використання в 

професійній діяльності 

ЗК6 
Здатність визначати, формулювати та розв’язувати проблеми у 

професійній діяльності та приймати обґрунтовані рішення 

ЗК7 

Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів господарської 

діяльності). 

ЗК8 

Здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію; уміння  

працювати в команді, мотивувати людей на досягнення спільної мети; 

розуміння та повага до різноманітності та мультикультурності 

ЗК9 
Володіння навичками професійного спілкування другою (іноземною) 

мовою 

ЗК10 

Здатність діяти з дотриманням етичних принципів, як з точки зору 

професійної гідності, так і з точки зору соціальної відповідальності 

правника та його громадських зобов’язань, поважати закон та право  

ЗК11 

Здатність до поліпшення та постійного вдосконалення фізичного 

розвитку, зміцнення здоров’я та підвищення стійкості організму до дії 

несприятливих факторів зовнішнього середовища 
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2.2. Професійні компетентності бакалавра з права за спеціальністю 

 

Узагальнений об’єкт професійної діяльності – юридична практична 

діяльність. Види професійної діяльності – адвокатська, слідча, прокурорська, 

судова, нотаріальна, юридична діяльність в сфері економіки, політики, в 

духовній сфері. 

Бакалавр права має право обіймати посади: помічника юриста; помічника 

адвоката; помічника нотаріуса; помічника нотаріуса державного; помічника 

судді. 

Професійні компетентності бакалавра в галузі знань 08 Право, за 

спеціальністю 081 Право – здатності здобувачів вищої освіти правильно 

застосовувати норми права для регулювання суспільних відносин у сфері 

захисту прав, свобод і законних інтересів громадян, суб’єктів господарювання, 

держави, боротьби зі злочинністю та адміністративними правопорушеннями. 

 

Таблиця 2.2 – Професійні компетентності бакалавра в галузі знань 08 

Право, за спеціальністю 081 Право 

Шифр Компетентності 

ПК1 

Здатність вичерпно, логічно і послідовно викладати інформацію в 

усній і письмовій формі; ґрунтовно висловлюватися та дискутувати, 

пов’язуючи при цьому теоретичний матеріал з правозастосовною 

практикою 

ПК2 

Здатність здійснювати професійну діяльність на основі розвинутої 

правової культури та приймати обґрунтовані рішення відповідно до 

норм чинного законодавства 

ПК3 

Здатність реалізовувати норми матеріального і процесуального права в 

професійній діяльності, правильно застосовувати нормативно-правові 

акти 

ПК4 

Володіння юридичною термінологією, здатність правильно 

відтворювати результати професійної діяльності в юридичній та іншій 

документації 

ПК5 Здатність порівнювати та аналізувати норми законодавства 

ПК6 
Розуміння необхідності поваги до честі та гідності особистості, 

захисту прав і свобод людини і громадянина 

ПК7 
Здатність тлумачити нормативно-правові акти, надавати кваліфіковані 

юридичні висновки і консультації 

ПК8 Вміння юридично правильно характеризувати факти і обставини 

ПК9 
Здатність здійснювати творчий пошук при розв’язанні нетипових 

завдань та проблемних питань при застосуванні норм права 

ПК10 

Здатність забезпечувати верховенство права, безпеку особистості, 

суб’єкта господарювання, суспільства, держави в межах виконання 

своїх посадових обов’язків 
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3. ВИМОГИ ДО ПОПЕРЕДНЬОГО РІВНЯ ОСВІТИ ЗДОБУВАЧІВ 

 

Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності в неї 

повної загальної середньої освіти. Зарахування проводиться на загальних 

умовах вступу: за результатами конкурсу сертифікатів зовнішнього 

незалежного оцінювання знань і вмінь (ЗНО) з предметів та з урахуванням 

середнього бала документа про повну загальну середню освіту та балів за 

особливі успіхи.  

Спеціальні вимоги до професійного відбору вступників відсутні. 

 

4. ОБСЯГ ПРОГРАМИ ТА ЙОГО РОЗПОДІЛ ЗА НОРМАТИВНОЮ ТА 

ВАРІАТИВНОЮ ЧАСТИНАМИ 

 

Обсяг освітньої програми бакалавра становить 240 кредитів ЄКТС. 

Нормативна частина програми дорівнює 151 кредиту ЄКТС (63 %). Обсяг 

вибіркової частини – 89 кредитів ЄКТС (37 %), у тому числі 60 кредитів ЄКТС 

(25%) – за вибором здобувачів вищої освіти. 

 

5. РОЗПОДІЛ ЗМІСТУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Розподіл змісту вищої освіти та кредитів за видами навчальної діяльності 

наданий у таблиці 5.1. 

Таблиця 5.1 – Розподіл змісту вищої освіти 
№, 

шифр 
Вид навчальної діяльності Компетентності 

Обсяг 

кредитів 

1. НОРМАТИВНА ЧАСТИНА 

1.1 Цикл дисциплін загальної підготовки (ЗП) 28,0 

ЗП 001 
Українська мова професійного 

спрямування 
ЗК2, ЗК4, ПК1, ПК4 5,0 

ЗП 002 Логіка ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК6, ПК1 3,0 

ЗП 003 Історія та культура України ЗК1, ЗК2, ЗК10, ПК1, ПК2 3,0 

ЗП 004 Філософія ЗК1, ЗК2, ЗК8, ЗК10 4,0 

ЗП 005 Іноземна мова ЗК7, ЗК9, ПК1 10,0 

ЗП 006 Політологія ЗК8, ЗК10, ПК6, ПК10 3,0 

1.2 Цикл дисциплін професійної підготовки (ПП) 99,0 

ПП 001 Римське право ЗК2, ЗК3, ЗК10, ПК2, ПК6 3,0 

ПП 002 Теорія держави та права 
ЗК2, ЗК3, ЗК10, ПК1, ПК4, 

ПК6, ПК10 
8,0 

ПП 003 
Історія держави та права 

зарубіжних країн 

ЗК2, ЗК3, ЗК10, ПК1, ПК2, 

ПК9, ПК10 
3,0 

ПП 004 
Історія держави та права 

України 

ЗК2, ЗК3, ЗК10, ПК1, ПК2, 

ПК9, ПК10 
3,0 

ПП 005 
Судові та правоохоронні 

органи України 

ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК6, ЗК7, ПК2, 

ПК6, ПК10 
3,0 

ПП 006 Конституційне право 

ЗК2, ЗК3, ЗК6, ЗК10, ПК1, 

ПК4, ПК5, ПК6, ПК7, ПК8, 

ПК10 
8,0 
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№, 

шифр 
Вид навчальної діяльності Компетентності 

Обсяг 

кредитів 

ПП 007 Адміністративне право 

ЗК1, ЗК3, ЗК6, ЗК10, ПК2, 

ПК3, ПК4, ПК5, ПК6, ПК7, 

ПК8, ПК9,ПК10 
6,0 

ПП 008 Кримінальне право 

ЗК1, ЗК3, ЗК6, ЗК10, ПК2, 

ПК3, ПК4, ПК5, ПК6, ПК7, 

ПК8, ПК9,ПК10 
12,0 

ПП 009 Цивільне право 

ЗК1, ЗК3, ЗК6, ЗК10, ПК2, 

ПК3, ПК4, ПК5, ПК6, ПК7, 

ПК8, ПК9,ПК10 
12,0 

ПП 010 Фізичне виховання ЗК11 8,0 

ПП 011 Трудове право 

ЗК2, ЗК3, ЗК6, ЗК10, ПК2, 

ПК3, ПК4, ПК5, ПК6, ПК7, 

ПК8 
4,0 

ПП 012 Юридична психологія 
ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК6, ЗК8, ЗК10, 

ПК4, ПК6, ПК8, ПК10 
3,0 

ПП 013 Господарське право 

ЗК2, ЗК3, ЗК6, ЗК10, ПК2, 

ПК3, ПК4, ПК5, ПК6, ПК7, 

ПК8 
4,0 

ПП 014 Адміністративний процес 

ЗК2, ЗК3, ЗК5, ЗК6, ЗК10, ПК2, 

ПК3, ПК4, ПК5, ПК6, ПК7, 

ПК8 
6,0 

ПП 015 Цивільний процес 

ЗК2, ЗК3, ЗК6, ЗК5, ЗК10, ПК2, 

ПК3, ПК4, ПК5, ПК6, ПК7, 

ПК8 
6,0 

ПП 016 Кримінальний процес 

ЗК2, ЗК3, ЗК5, ЗК6, ЗК10, ПК2, 

ПК3, ПК4, ПК5, ПК6, ПК7, 

ПК8 
6,0 

ПП 017 Криміналістика 

ЗК2, ЗК3, ЗК5, ЗК6, ЗК10, ПК2, 

ПК3, ПК4, ПК5, ПК6, ПК7, 

ПК8 
4,0 

1.3 Практична підготовка 24,0 

ПП 018 Ознайомча практика 
ЗК2, ЗК3, ЗК8, ЗК10, ПК4, 

ПК6, ПК 10 
3,0 

ПП 019 Навчальна практика 
ЗК2, ЗК3, ЗК5, ЗК7, ЗК8, ЗК10, 

ПК4, ПК5, ПК6, ПК8, ПК 10 
12,0 

ПП 020 Стажування 

ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК4, ЗК5, ЗК6, 

ЗК7, ЗК8, ЗК9, ЗК10, ПК1, 

ПК2, ПК3, ПК4, ПК5, ПК6, 

ПК7, ПК8, ПК9, ПК10 

9,0 

РАЗОМ ЗА НОРМАТИВНОЮ ЧАСТИНОЮ: 151,0 

2 ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА 

2.1 
Цикл дисциплін професійної підготовки за вибором 

навчального закладу (ПП НЗ) 
29,0 

ПП НЗ 001 
Безпека життєдіяльності та 

охорона праці 
ЗК2, ЗК3, ЗК11, ПК10 3,0 

ПП НЗ 002 
Інформаційне забезпечення 

юридичної діяльності 
ЗК2, ЗК5, ПК4, ПК9, ПК10 4,0 

ПП НЗ 003 Міжнародне публічне право 
ЗК2, ЗК3, ЗК6, ПК1, ПК2, ПК3, 

ПК4, ПК5, ПК7, ПК9, ПК10 
4,0 
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№, 

шифр 
Вид навчальної діяльності Компетентності 

Обсяг 

кредитів 

ПП НЗ 004 Господарський процес 
ЗК2, ЗК3, ЗК6, ЗК7, ЗК10, ПК2, 

ПК3, ПК4, ПК5, ПК7, ПК10 
5,0 

ПП НЗ 005 Сімейне право 
ЗК2, ЗК3, ЗК6, ЗК7, ЗК10, ПК2, 

ПК3, ПК4, ПК5, ПК7, ПК10 
3,0 

ПП НЗ 006 Міжнародне приватне право 
ЗК2, ЗК3, ЗК6, ЗК7, ЗК10, ПК2, 

ПК3, ПК4, ПК5, ПК7, ПК10 
4,0 

ПП НЗ 007 Виконавче провадження 
ЗК2, ЗК3, ЗК6, ЗК7, ЗК10, ПК2, 

ПК3, ПК4, ПК5, ПК7, ПК10 
3,0 

ПП НЗ 008 Кримінологія 
ЗК2, ЗК3, ЗК6, ЗК7, ЗК10, ПК2, 

ПК3, ПК4, ПК5, ПК7, ПК10 
3,0 

2.2 
Цикл дисциплін загальної підготовки за вибором 

здобувачів вищої освіти (ЗП ЗВО) 
15,0 

ЗП ЗВО 001 Психологія ЗК2, ЗК6, ЗК8, ЗК10, ЗК11 3,0 

ЗП ЗВО 002 Соціологія ЗК1, ЗК2, ЗК10, ПК9, ПК10 3,0 

ЗП ЗВО 003 Народна психологія ЗК2, ЗК6, ЗК8, ЗК10, ЗК11 3,0 

ЗП ЗВО 004 Етика та естетика ЗК2, ЗК6, ЗК8, ЗК10, ЗК11 3,0 

ЗП ЗВО 005 
Методологія наукових 

правових досліджень 
ЗК1, ЗК2, ПК1 3,0 

ЗП ЗВО 006 Основи економічної теорії ЗК1, ЗК2, ЗК10, ПК10 3,0 

ЗП ЗВО 007 Ринкова економіка ЗК1, ЗК2, ЗК10, ПК10 3,0 

ЗП ЗВО 008 
Основи економіки та 

підприємництва 
ЗК1, ЗК2, ЗК10, ПК10 3,0 

ЗП ЗВО 009 Риторика ЗК4, ЗК7, ПК1 3,0 

ЗП ЗВО 010 Соціальна психологія ЗК1, ЗК2, ЗК10, ПК9, ПК10 3,0 

ЗП ЗВО 011 Юридична конфліктологія ЗК2, ЗК10, ЗК11, ПК2, ПК10 3,0 

2.3 
Цикл дисциплін професійної підготовки за вибором 

здобувачів вищої освіти (ПП ЗВО) 
45,0 

ПП ЗВО 

001 

Неурядові правозахисні 

організації 
ПК6, ПК10 3,0 

ПП ЗВО 

002 

Міжнародно-правові стандарти 

прав людини 
ПК6, ПК8, ПК10 3,0 

ПП ЗВО 

003 

Конституційні права, свободи 

та обов'язки людини та 

громадянина 

ПК6, ПК8, ПК10 3,0 

ПП ЗВО 

004 

Європейське 

антидискримінаційне право 
ЗК10, ПК6, ПК8, ПК10 3,0 

ПП ЗВО 

005 
Міграційне право ЗК6, ПК2, ПК5, ПК6, ПК10 3,0 

ПП ЗВО 

006 

Державне будівництво та 

місцеве самоврядування 
ЗК3, ЗК10, ПК6, ПК8, ПК10 3,0 

ПП ЗВО 

007 

Історія вчень про державу та 

право 
ЗК1, ЗК3, ЗК10, ПК9, ПК10 3,0 

ПП ЗВО 

008 
Право Європейського Союзу ЗК10, ПК6, ПК8, ПК10 3,0 

ПП ЗВО 

009 
Теорія влади ПК9, ПК10 3,0 

ПП ЗВО 

010 
Земельне право 

ЗК6, ПК2, ПК4, ПК5, ПК7, 

ПК8, ПК9, ПК10 
3,0 



15 

№, 

шифр 
Вид навчальної діяльності Компетентності 

Обсяг 

кредитів 

ПП ЗВО 

011 
Екологічне право 

ЗК6, ПК2, ПК4, ПК5, ПК7, 

ПК8, ПК9, ПК10 
3,0 

ПП ЗВО 

012 
Спадкове право 

ЗК6, ПК2, ПК4, ПК5, ПК7, 

ПК8, ПК9, ПК10 
3,0 

ПП ЗВО 

013 
Житлове право 

ЗК6, ПК2, ПК4, ПК5, ПК7, 

ПК8, ПК9, ПК10 
4,0 

ПП ЗВО 

014 

Право соціального 

забезпечення 

ПК2, ПК4, ПК5, ПК6, ПК7, 

ПК8, ПК9, ПК10 
4,0 

ПП ЗВО 

015 
Фінансове право 

ПК2, ПК4, ПК5, ПК7, ПК8, 

ПК9 
4,0 

ПП ЗВО 

016 
Податкове право 

ПК2, ПК4, ПК5, ПК7, ПК8, 

ПК9 
4,0 

ПП ЗВО 

017 
Аграрне право 

ПК2, ПК4, ПК5, ПК7, ПК8, 

ПК9 
3,0 

ПП ЗВО 

018 

Правове регулювання відносин 

власності 

ПК2, ПК3, ПК4, ПК5, ПК7, 

ПК8, ПК9, ПК10 
3,0 

ПП ЗВО 

019 
Адвокатура України 

ЗК8, ЗК10, ПК1, ПК2, ПК3, 

ПК4, ПК5, ПК7, ПК9, ПК10 
3,0 

ПП ЗВО 

020 
Правова статистика ЗК1, ПК2, ПК7 3,0 

ПП ЗВО 

021 
Соціологія права ЗК3, ПК5, ПК7. ПК10 3,0 

ПП ЗВО 

022 

Іноземна мова (поглиблене 

вивчення) 
ЗК7, ЗК9 3,0 

ПП ЗВО 

023 

Актуальні проблеми теорії 

держави та права 
ПК1, ПК2, ПК5 4,0 

ПП ЗВО 

024 

Основи юридичної та клінічної 

практики 

ЗК8, ЗК10, ПК1, ПК2, ПК3, 

ПК4, ПК5, ПК7, ПК9, ПК10 
4,0 

ПП ЗВО 

025 
Порівняльне правознавство 

ЗК10, ПК1, ПК2, ПК5, ПК7, 

ПК9 
4,0 

ПП ЗВО 

026 

Практикум зі складання 

адміністративних 

процесуальних документів 

ПК1, ПК2, ПК4 4,0 

ПП ЗВО 

027 

Іноземна мова (поглиблене 

вивчення) 
ЗК7, ЗК9 4,0 

ПП ЗВО 

028 
Кримінально-виконавче право ПК2, ПК3, ПК6, ПК10 4,0 

ПП ЗВО 

029 
Судова медицина та психіатрія ПК3, ПК8 4,0 

ПП ЗВО 

030 

Практикум зі складання 

кримінальних процесуальних 

документів 

ПК1, ПК2, ПК4 4,0 

ПП ЗВО 

031 

Доказування у кримінальному 

провадженні 
ЗК2, ПК1, ПК2, ПК4 4,0 

ПП ЗВО 

032 
Судова бухгалтерія ПК2, ПК3, ПК8 4,0 

ПП ЗВО 

033 

Судова фінансово-економічна 

експертиза 
ПК2, ПК3, ПК8 4,0 
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№, 

шифр 
Вид навчальної діяльності Компетентності 

Обсяг 

кредитів 

ПП ЗВО 

034 

Практикум зі складання 

цивільних процесуальних 

документів 

ПК1, ПК2, ПК4 4,0 

ПП ЗВО 

035 
Нотаріат України 

ЗК8, ЗК10, ПК1, ПК2, ПК3, 

ПК4, ПК5, ПК7, ПК9, ПК10 
4,0 

ПП ЗВО 

036 

Цивільне та торгівельне право 

зарубіжних країн 
ПК7, ПК8, ПК9, ПК10 4,0 

ПП ЗВО 

037 
Корпоративне право ПК7, ПК8, ПК9, ПК10 4,0 

РАЗОМ ЗА ВИБІРКОВОЮ ЧАСТИНОЮ: 89,0 

РАЗОМ ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ: 240,0 

 

6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Розподіл результатів навчання за видами навчальної діяльності наведений 

у додатку 1. 

 

7. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЗАСОБІВ ДІАГНОСТИКИ 

 

Засоби діагностики використовуються з метою визначення ефективності 

методик навчання. У розумінні постійної взаємодії науково-педагогічних 

працівників із ЗВО під час освітнього процесу, педагогічний контроль 

(діагностування) являє собою систему перевірки результатів навчання й означає 

ідентифікацію, кількісне оцінювання та вимірювання знань, умінь, навичок та 

інших компетентностей тих, хто навчається. Основним предметом діагностики 

(оцінки) результатів освіти є отримані результати навчання у вигляді знань, 

умінь і практичних навичок, а також результати виховання у вигляді 

сформованих способів мислення, світоглядних, громадянських і професійних 

якостей, морально-етичних цінностей.  

Функціями діагностики результатів навчання є: 

Контролююча – отримання інформації про хід пізнавальної діяльності 

здобувачів вищої освіти, перевірка ефективності методів і прийомів 

викладання, які застосовуються науково-педагогічними працівниками та 

спрямовуються спрямовані на формування відповідних компетентностей у 

здобувачів. 

Навчальна – більш глибоке засвоєння ЗВО програмного матеріалу. 

Діагностично-керуюча – виявлення причин труднощів, які виникають у 

ЗВО під час навчання, прогалин у знаннях і вміннях, розроблення рекомендацій 

щодо їх усунення. 

Стимулюючо-мотиваційна – стимулювання мотивації ЗВО поліпшувати 

свої результати, самореалізовуватися в навчанні. 

Розвивальна – формування самостійного творчого мислення ЗВО, умінь 

робити висновки, узагальнювати, застосовувати знання у змінених або нових 

ситуаціях, визначати головне тощо. 
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Виховна – формування дисциплінованості, відповідальності, активності, 

самостійності, адекватної самооцінки, критичного ставлення ЗВО до своїх 

досягнень. 

Засоби діагностики знань із навчальної дисципліни (ректорський 

контроль; комплексні кваліфікаційні завдання з дисципліни; білети для 

складання екзаменів; білети для складання заліків, завдання для проведення 

модульного контролю) визначають рівень досягнення запланованих навчальних 

результатів, мають прозорі критерії оцінювання, забезпечують об’єктивний 

поточний та підсумковий контролі. Під час діагностики результатів навчання 

застосовується система об’єктивної оцінки здобутих загальних та професійних 

компетентностей, зокрема з використанням технічних засобів. 

Інформаційною базою засобів діагностики за видами навчальної 

діяльності виступають дисциплінарні уміння та відповідні знання. З кожної 

навчальної дисципліни розроблені критерії оцінювання, які враховують  

специфічні особливості навчальної дисципліни та фактичний стан її науково-

методичного забезпечення. При розробці критеріїв оцінювання враховано 

наступні показники: розуміння та ступінь засвоєння теоретичного питання; 

ступінь засвоєння фактичного матеріалу навчальної дисципліни; знайомство з 

основною (обов’язковою) літературою, а також із сучасною періодичною 

літературою з навчальної дисципліни; уміння застосувати теорію до практики, 

вирішувати завдання, здійснювати пошук інформації із використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій; знайомство з історією науки, що є 

основою змісту навчальної дисципліни; логіка, структура та стиль відповіді, а 

також уміння захищати теоретичні положення, що висуваються. 

Чітко визначені критерії оцінювання повністю забезпечують оцінювання 

успішності засвоєння ЗВО програми навчальної дисципліни та сприяють: 

формуванню творчого ставлення до засвоєння змісту навчання, розвитку їхніх 

розумових та фізичних здібностей, конкретному визначенню рівня знань, умінь 

та навичок, які передбачаються програмами навчальних дисциплін та 

програмами інших навчальних заходів, а також професійних компетенцій. 

Після завершення теоретичної та практичної частини навчання з метою 

встановлення відповідності засвоєних випускниками рівня та обсягу знань, 

умінь, інших компетентностей вимогам освітньої програми екзаменаційною 

комісією проводиться підсумкова атестація. Атестація здійснюється відкрито і 

гласно. Форма та терміни проведення атестації (екзамени з окремих дисциплін, 

комплексні екзамени) визначається навчальним планом. 

Атестація ЗВО, які навчалися за програмою підготовки бакалаврів зі 

спеціальності 081 Право, здійснюється у формі атестаційних екзаменів з «Теорії 

держави і права» та комплексного іспиту з «Адміністративного права», 

«Цивільного права» і «Кримінального права».  

Кваліфікація «бакалавр права» присвоюється атестаційною комісією. 

 

8. ТЕРМІНИ НАВЧАННЯ ЗА ФОРМАМИ 
 

Денна форма – 4 роки, заочна – 4 роки. 
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9 СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА 
1 семестр  2 семестр  3 семестр  4 семестр  5 семестр  6 семестр  7 семестр  8 семестр 

Іноземна мова  Іноземна мова (поглиблене вивчення) 
               

Фізичне виховання         
               

Безпека життєдіяльності 

та охорона праці 
 Етика та естетика             

               

Українська мова професійного спрямування  Риторика           
               

Філософія  Логіка    Політологія  Теорія влади       
               

Інформаційне 

забезпечення  

юридичної  діяльності 

 Основи економiчної теорiї           Судова бухгалтерія 

 Ринкова економіка            
Судова фінансово-

економічна експертиза  
Основи економіки та 

підприємництва 
           

               

Історія та культура 

України 
 

Історія держави та 

права зарубіжних країн 

 Історія держави та права 

України 
   

 
 

 
 Кримінологія  

Судова медицина та 

психіатрія 
               

  Народна психологія  
Юридична 

конфліктологія 
       

 
 

Кримінально-виконавче 

право 

  Психологія 
 

Соціальна психологія 
 

  
Юридична 

психологія 
 

 
 Правова статистика 

 
Криміналістика 

              Практикум зі складання 

кримінальних процесуальних 

документів 
  

Соціологія 
 Кримінальне право  

 
 

             

  
Методологія наукових 

правових досліджень 
 Судові та правоохоронні 

органи України 
     

Кримінальний процес 
 

Доказування у 

кримінальному провадження 

           Адвокатура України   
               

  
 

 
Неурядові правозахисні 

організації 

 Державне будівництво 

та місцеве 

самоврядування 

        

               

Теорія держави та права 

 Міжнародно-правові 

стандарти прав людини 
 

Європейське анти-

дискримінаційне право 
 

Право Європейського 

Союзу 
 Податкове право 

 
Соціологія права  

Актуальні проблеми теорії 

держави та права 
            

 Конституційне право  Адміністративне право    Порівняльне правознавство 
            

 
   

   
Адміністративний процес 

 
Основи юридичної та 

клінічної практики 
            

 
Конституційні права, 

свободи та обов'язки 

людини та громадянина 

 
Міграційне право  

Міжнародне публічне 

право 
 Фінансове право    

Практикум зі складання 

адміністративних 

процесуальних документів 
               

              
Цивільне та торгівельне 

право зарубіжних країн 
               

      
Історія вчень про 

державу та право 

 
Спадкове право  

Сімейне право 

 
Правове регулювання 

відносин власності 

 Практикум зі складання 

цивільних процесуальних 

документів 
               

       
 

  
Житлове право 

 
Міжнародне приватне 

право 

 
Нотаріат України 

               

Римське право    Цивільне право     

               

          Цивільний процес  Виконавче провадження 
               

      
Трудове право 

   
Право соціального 

забезпечення 
    

               

        Земельне право    Аграрне право   

              Корпоративне право 

        Екологічне право       
               

        Господарське право  Господарський процес     
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10. ВИМОГИ ДО НАЯВНОСТІ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Внутрішнє забезпечення якості вищої освіти здійснюється відповідно до 

«Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти у Дніпропетровському державному 

університеті внутрішніх справ», що оприлюднене на сайті університету за 

адресою: http://dduvs.in.ua/wp-content/uploads/files/nmc/polog/nakaz301.pdf. 

 

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Освітня програма оприлюднюється на сайті університету до початку 

прийому на навчання до університету відповідно до Правил прийому. 

Відповідальність за впровадження освітньої програми та забезпечення 

якості вищої освіти несуть завідувачі випускових кафедр за спеціальністю та 

завідувачі випускових кафедр за спеціалізаціями. 

http://dduvs.in.ua/wp-content/uploads/files/nmc/polog/nakaz301.pdf
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Додаток 1 

Розподіл результатів навчання за видами навчальної діяльності 

 

Шифр 

Назва 

навчальної 

дисципліни 

Кількість 

кредитів 

Формування 

компетентностей Очікувані результати навчання 

загальні професійні 
 

1 2 3 4 5 6 

1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

1.1. Цикл дисциплін загальної підготовки 

ЗП 

001 

Українська 

мова 

професійного 

спрямування 

5,0 
ЗК2, 

ЗК4 

ПК1, 

ПК4 

За умови успішного вивчення модуля ЗВО: 

знає: 1) на понятійному рівні: питання щодо правового статусу державної мови, конституційні засади 

функціонування мов в Україні; поняття норми як основи сучасної української літературної мови; поняття стилю як 

визначника характеру усного та писемного професійного спілкування; головні особливості й різновиди офіційно-

ділового стилю мовлення; 2) на фундаментальному рівні: закономірність використання мови у професійній 

діяльності; проблему текстуальності права; специфіку сучасної української юридичної терміносистеми; види й 

реквізити сучасних ділових паперів; правила оформлення різних видів документів (особистих, організаційно-

розпорядчих, інформаційних, звітних тощо); вимоги до мовних засобів ділових паперів і мовні норми; 3) на 

практично-творчому рівні: основи професійної комунікації в писемній та усній формах; ідентифікувальні ознаки 

мовлення, що мають важливе значення при проведенні експертиз; основні методи та прийоми редагування фахового 

тексту. 

вміє: 1) на репродуктивному рівні: вільно володіти українською мовою; використовувати свої знання у практичній 

діяльності при спілкуванні з громадянами; 2) на алгоритмічному рівні: володіти технікою правильного вибору слів, 

юридичних понять і термінів; редагування у ході професійної діяльності; 3) на евристичному рівні: самостійно 

працювати над удосконаленням знань з сучасної української літературної мови; користуватися лексикографічними 

джерелами; дотримуватись послідовності, логічності, точності, стислості, повноти, достовірності викладу думок у 

писемному мовленні; 4) на творчому рівні: культивувати український мовленнєвий етикет; редагувати писемні та усні 

тексти правознавчого характеру щодо переконливості, аргументованості, доказовості, зрозумілості, дохідливості, 

ясності інформації; удосконалювати професійну мовленнєву культуру. 

ЗП 

002 
Логіка 3,0 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК6 

ПК1 

За умови успішного вивчення модуля ЗВО: 

знає: 1) на понятійному рівні: сутність формально-логічних законів; зміст і структуру основних форм абстрактного 

мислення – поняття, судження, умовиводу, їх види та особливості; 2) на фундаментальному рівні: основні історичні 

етапи розвитку логіки, логічні методи пізнання і виявлення причинно-наслідкових зв’язків, значення засвоєння 

логічних операцій та прийомів для професійної діяльності; 3) на практично-творчому рівні: зміст логічних операцій, 

загальні правила доведення і спростування, які розкривають сутність логічної аргументації, прийоми і способи 

забезпечення доказовості і переконливості міркувань, основні методи та прийоми раціонального опрацювання 

інформації. 

вміє: 1) на репродуктивному рівні: формулювати правильні судження, що визначені за кількістю, якістю, 

модальністю, встановлювати їх істинність чи хибність; оцінювати і аналізувати істинність або хибність, правильність 

або неправильність думки, що висловлюється; 2) на алгоритмічному рівні: користуватися вихідними принципами 

правильного мислення та основними формально-логічними законами, уникати невизначеності, суперечності, 

необґрунтованості думок, правильно здійснювати логічні операції над поняттями – визначення, поділи, класифікації, 
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1 2 3 4 5 6 

логічно правильно будувати умовиводи; 3) на евристичному рівні: у формі умовно-розділового виводу передбачувати 

наслідки своїх і чужих вчинків та висловлювань; доводити істинні судження та спростовувати недостатньо 

обґрунтовані доведення своїх опонентів, виявляти логічні і фактичні суперечності під час повсякденної професійної 

комунікації; 4) на творчому рівні: вміти логічно коректно дискутувати і організовувати дискусії, визначати різновид 

суперечки в залежності від мети та обирати відповідну тактику та стратегію ведення суперечки, приймати правильні, 

обґрунтовані рішення по судовим справам, актуальним правовим питанням 

ЗП 

003 

Історія та 

культура 

України 
3,0 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК10 

ПК1, 

ПК2 

За умови успішного вивчення модуля ЗВО: 

знає: 1) на понятійному рівні: сутність законів розвитку суспільства, держави, етносу та його культури; 2) на 

фундаментальному рівні: основні історичні етапи розвитку українського суспільства, держави та національної 

культури, наукові методи пізнання і виявлення причинно-наслідкових зв’язків, значення засвоєння історичного досвіду 

для власної професійної діяльності; 3) на практично-творчому рівні: зміст методологічних засад наукового аналізу 

розвитку суспільства, держави і культури;  основні методи та прийоми раціонального опрацювання інформації щодо 

соціокультурних проблем.  

вміє: 1) на репродуктивному рівні: відтворювати історичні події згідно з встановленою наукою періодизацією, 

формулювати правильні судження щодо визначення історичної ролі певних історичних та культурних явищ;  

оцінювати і аналізувати істинність або хибність застарілих або ненаукових стверджень; 2) на алгоритмічному рівні: 

ефективно користуватися вихідними принципами наукового неупередженого історичного мислення, при аналізі 

історичних явищ уникати невизначеності, суперечності, необґрунтованості оцінок; 3) на евристичному рівні: 

передбачати наслідки своїх і чужих вчинків та висловлювань; доводити істинні оцінки історичних явищ; 4) на 

творчому рівні: вміти самостійно вивчати питання національної історії та культури, аналізувати законодавчі акти, 

формулювати і обґрунтовувати історико-теоретичні висновки та узагальнення. Коректно дискутувати і організовувати 

дискусії на історичні та світоглядні теми, приймати правильні, обґрунтовані рішення щодо сучасних геополітичних 

проблем, актуальним питанням розвитку культури. 

ЗП 

004 
Філософія 4,0 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК8, 

ЗК10 

ПК1 

За умови успішного вивчення модуля ЗВО: 

знає: 1) на понятійному рівні: ключові категорії філософії, історичні етапи розвитку світової і вітчизняної 

філософської думки; значення та роль пізнання та свідомості у професійній діяльності та у житті суспільства; 2) на 

фундаментальному рівні: світоглядні особливості основних світових філософських систем, основні принципи 

пізнання та практики, значення філософської та загальнокультурної спадщини для формування фундаментальних 

ціннісних стандартів людського співжиття; 3) на практично-творчому рівні: основні стандарти спілкування, 

поведінки та діяльності для втілення державної політики у галузі забезпечення справедливості,  прав і свобод; 

вміє: 1) на репродуктивному рівні: використовувати отриманні знання у практичній роботі, самостійно поповнювати 

свої знання, користуватися літературою та іншими джерелами інформації; 2) на алгоритмічному рівні: застосовувати 

обізнаність у сфері філософських категорій та критеріїв для визначення морально-естетичної оцінки суспільних явищ, 

відносин, дій та їх наслідків; 3) на евристичному та творчому рівнях: аналізувати події та явища суспільного життя з 

точки зору їх сутності та значення у загальній культурі людства, на основі усвідомлення  природи  різних типів 

світогляду, моралі та свідомості вирішувати завдання правового, суспільного та морального вдосконалення у 

відносинах з оточуючими, колегами, керівниками, підлеглими. 

ЗП 

005 
Іноземна мова 10,0 

ЗК7, 

ЗК9 
ПК1 

За умови успішного вивчення модуля ЗВО: 

після першого року навчання знає: структурно-семантичні особливості іншомовної термінології юридичного 

профілю; лексичний мінімум, який складається з 500-1000 одиниць і носить стилістично нейтральний та 

загальнонауковий характер (у тому числі приблизно 100 юридичних термінів за фахом); основні види і форми 
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перекладу; 

вміє: читати та перекладати із словником оригінальні загальнонаукові тексти за фахом; застосовувати навички 

монологічного та діалогічного мовлення для ведення побутового спілкування в межах тематики та ситуацій, 

пов’язаних із перебуванням у закордонному відрядженні; володіти загальновживаною лексикою, а також базовою 

іншомовною юридичною термінологічною лексикою; володіти різними видами читання (вивчаючого та 

ознайомлювального) оригінальної загальнонаукової юридичної й країнознавчої літератури; застосовувати техніку 

роботи із словниками; отримати досвід творчої та пошукової діяльності (індивідуальної й у співробітництві); розвивати 

мовну активність; складати іноземною мовою анотації. 

після другого року навчання знає: структурно-семантичні особливості іншомовної термінології юридичного 

профілю; різні структурні види іншомовних юридичних термінів: терміни слова; мати лексичний мінімум, який 

складається з 1000-1500 одиниць і носить стилістично нейтральний та загальнонауковий характер (у тому числі 

приблизно 200 термінів за фахом); юридичні терміни і засоби їх перекладу; основні види і форми перекладу; 

вміє: читати та перекладати з частковим використанням словника оригінальні загальнонаукові та юридичні тексти за 

фахом; робити підготовлені повідомлення у вигляді інформації або розгорнутої розповіді на основі прослуханого, 

побаченого або прочитаного; володіти загальновживаною лексикою, а також базовою іншомовною юридичною й 

загальнонауковою термінологічною лексикою; володіти різними видами читання (вивчаючого, ознайомлювального та 

вибіркового) оригінальної загальнонаукової юридичної й країнознавчої літератури; застосовувати техніку роботи із 

словниками та довідниками; отримати досвід творчої та пошукової діяльності (індивідуальної й у співробітництві); 

розвивати мовну активність; здійснювати проектну діяльність, яка сприятиме саморозвитку; складати іноземною 

мовою анотації та реферати. 

після третього року навчання знає: структурно-семантичні особливості іншомовної термінології економічного 

профілю; різні структурні види іншомовних економічних термінів: терміни слова, термінологічні словосполучення, 

абревіатури; мати лексичний мінімум, який складається з 1500-2000 одиниць і носить стилістично нейтральний та 

загальнонауковий характер (у тому числі приблизно 500 економічних термінів за фахом); економічні терміни і засоби 

їх перекладу; граматичний мінімум, який охоплює ключові положення морфології та синтаксису й дозволяє правильно 

розуміти зміст іншомовних джерел; 

вміє читати та перекладати із словником і без його допомоги оригінальні загальнонаукові тексти за фахом; робити 

підготовлені повідомлення у вигляді інформації або розгорнутої розповіді на основі прослуханого, побаченого або 

прочитаного; вести непідготовлену спонтанну бесіду за умовно-комунікативною ситуацією; застосовувати навички 

монологічного та діалогічного мовлення для ведення науково-професійної дискусії та спілкування в межах тематики та 

ситуацій, пов’язаних із перебуванням у закордонному відрядженні; володіти загальновживаною лексикою, а також 

базовою іншомовною юридичною й загальнонауковою термінологічною лексикою; володіти різними видами читання 

(вивчаючого, ознайомлювального та вибіркового) оригінальної загальнонаукової юридичної й країнознавчої 

літератури; застосовувати навички адекватного перекладу (усного, письмового), навички стилістично скорочувати 

текст при перекладі; застосовувати техніку роботи із словниками та довідниками; володіти структурно-змістовим 

аналізом юридичних термінів, методикою анотування і реферування текстів, складання конспектів, рецензії та 

розширеного плану статті іноземною мовою; отримати досвід творчої та пошукової діяльності (індивідуальної й у 

співробітництві); розвивати мовну активність; здійснювати проектну діяльність; створювати письмові висловлювання 

різних стилів, жанрів і типів мови (написання планів, анотацій, есе, складання критичних відгуків); застосовувати різні 

види письма (оформлення письмових повідомлень, доповідей); складати іноземною мовою анотації та реферати до 

статей іншомовних видань та оригінальних іншомовних текстів 
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ЗП 

006 
Політологія 3,0 

ЗК8, 

ЗК10 

ПК6, 

ПК10 

За умови успішного вивчення модуля ЗВО: 

знає: 1) на понятійному рівні: основні політичні закони та категорії; характеристику структури, форм держави; типи 

політичних систем; сутність, структуру та інфраструктуру політичної системи; поняття “партія” та “партійна система”; 

поняття “політика”, “політичні цикли”, “політичні кризи”; 2) на фундаментальному рівні: предмет та методологію 

політичної теорії; особливості основних шкіл та напрямків політичних вчень; поняття “суспільство” і “держава”, 

характеристику їх видів; інтереси сучасного суспільства; 3) на практично-творчому рівні: альтернативність 

використання ресурсів у сучасній політиці; особливості дії  механізму політичної влади; особливості партійної системи 

України; особливості виборчого процесу, механізми дії мажоритарної та пропорційної виборчої системи, можливості 

політичного передбачення; особливості розвитку сучасного світового політичного процесу та участі України в ньому. 

вміє: 1) на репродуктивному рівні: користуватися політологічною термінологією; 2) на алгоритмічному рівні: 

орієнтуватися в сучасних політичних процесах та подіях в Україні і світі; розумітися на розгортанні політичного буття 

України під кутом зору правової діяльності. 3) на евристичному рівні: володіти основами політичного аналізу; 

4) на творчому рівні: визначати приналежність будь-яких політичних проблем до сфер політології  та знаходити 

можливі шляхи їх вирішення; застосовувати знання  на практиці і в професійній діяльності; самостійно опрацьовувати 

матеріал, удосконалювати та  збагачувати свої знання про політичні процеси та явища. 

1.2. Цикл дисциплін професійної підготовки 

ПП 

001 
Римське право 3,0 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК10 

ПК2, 

ПК6 

За умови успішного вивчення модуля ЗВО: 

знає: 1) на понятійному рівні: предмет і систему римського права; історичні системи й основні форми (джерела) 

римського цивільного (приватного) права; форми захисту приватних прав, види позовів; загальні засади цивільного 

судочинства в Стародавньому Римі;  позовний і адміністративний порядок провадження справ з приватних спорів; 

поняття осіб (суб'єктів права), правоздатності, різноманітних ступенів обмеження правоздатності; основні поняття 

правового сімейного ладу; поняття речі, види речей, поняття і види прав на речі; систему римського зобов'язального 

права та його основні інститути; поняття і види спадкування, підстави і порядок спадкування; визначення зобов'язання, 

види зобов'язань і їхньої структури, порядок виконання і припинення зобов'язання; поняття юридичних фактів, їх види; 

особливості інститутів публічної влади Стародавнього Риму; історичну роль римського приватного права та його 

значення для сучасного юриста; 2) на фундаментальному рівні: історію розвитку римського права; парадигму  та 

методологію пізнання римського права; 3) на практично-творчому рівні: методику вирішення практичних завдань з 

римського права. 

вміє: 1) на репродуктивному рівні: відтворювати основні поняття та конструкції римського права; вирішувати тести 

та виконувати індивідуальні завдання; 2) алгоритмічному рівні: застосовувати загальні та спеціальні алгоритми 

аналізу інститутів римського права; 3) на евристичному рівні: аналізувати положення та інститути римського права; 

виступати експертом та консультантом у навчанні інших; 4) на творчому рівні: вичерпно, логічно і творчо викладати 

інформацію в усній і письмовій формі; ґрунтовно висловлюватися та дискувати, пов’язуючи при цьому теоретичний 

матеріал з римського права. 

ПП 

002 

Теорія держави 

та права 
8,0 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК10 

ПК1, 

ПК4, 

ПК6, 

ПК10 

За умови успішного вивчення модуля ЗВО: 

знає: на понятійному рівні: поняття теорії держави та права; функції юридичної науки, її завдання на сучасному 

етапі; предмет загальної теорії держави і права; методи (методологію) пізнання держави і права; місце теорії держави і 

права в системі суспільних та юридичних наук; поняття та ознаки держави; наукові погляди щодо сутності держави; 

особливості становлення державно-правової організації в Україні; поняття типу держави, фактори, які його 

визначають; поняття та структуру форми держави тощо; поняття та сутність права; функції та принципи права; поняття 

та види джерел (форм) права; поняття, ознаки та структурні елементи системи права; функції та принципи 
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правотворчості; поняття, сутність та призначення систематизації нормативно-правових актів; значення тлумачення в 

правотворчій та правозастосувальній діяльності; поняття, ознаки та види правової поведінки; особливості та предмет 

регулювання суспільних віносин; принципи та гарантії законності; типи (сім’ї) правових систем світу тощо. 

2) на фундаментальному рівні: особливості дисципліни, її основні поняття; наукові погляди щодо сутності держави; 

механізм та апарат держави; громадянське суспільство, політична система суспільства і держава; демократична, 

соціальна, правова держава; правотворчість; систематизація нормативно-правових актів; основи територіальної 

організації України тощо. 3) на практично-творчому рівні: готувати наукові доповіді та реферати з тем, зазначених в 

програмі курсу; складати схеми з будь-якої теми курсу “Теорія держави і права”; складати процесуальні документи.  

вміє: 1) на репродуктивному рівні: працювати як з нормативними актами внутрішнього законодавства так і з 

міжнародними актами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України та іншими міжнародними 

актами, а також тлумачити їх відповідно до конкретних обставин. 2) на алгоритмічному рівні: формувати власну 

точку зору щодо успішного впровадження таких цінностей як повага до прав людини та громадянина, демократична, 

соціальна, правова держава тощо. 3) на евристичному рівні: на рівні відтворення правильно оцінювати сутність та 

зміст конкретних державно-правових явищ (ситуацій), орієнтуватися в чинному законодавстві, в тому числі на рівні 

актів Конституційного Суду України та відповідних підзаконних нормативно-правових документів, вивчати необхідні 

нормативно-правові акти. 4) на творчому рівні: використовувати свої внутрішні якості у підвищенні ефективності 

професійної діяльності, досліджувати державно-правові явища, формувати наукові пошуки тощо. 

ПП 

003 

Історія 

держави та 

права 

зарубіжних 

країн 

3,0 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК10 

ПК1, 

ПК2, 

ПК9, 

ПК10 

За умови успішного вивчення модуля ЗВО: 

знає: 1) на понятійному рівні: хронологічні межі, найважливіші факти, події та явища з історії державно-правового 

розвитку зарубіжних країн; поняття та терміни, притаманні для відповідного етапу розвитку держави і права в 

зарубіжних країнах; форми держави: форма державного правління, форма політичного режиму та форма державно-

територіального устрою в різні епохи; основні інститути конституційного, цивільного, кримінального і кримінально-

процесуального права в країнах Західної та Східної цивілізацій; 2) на фундаментальному рівні: загальні 

закономірності та особливості процесів державо- і правотворення в країнах Західної та Східної цивілізацій; процес 

становлення права нового (буржуазного) типу у країнах Західної цивілізації, формування  світових правових сімей; 

процес становлення та розвиток галузей права: конституційного (державного), цивільного та суміжних  галузей права, 

кримінального права та кримінального процесу; сутність права в різні історичні періоди. 

вміє: 1) на репродуктивному рівні: використовувати історично-правовий досвід історії держави і права зарубіжних 

країн у юридичній практиці; визначати межі можливого використання зарубіжного досвіду в розбудові   української 

держави; 2) на алгоритмічному рівні: вміння розуміти механізм діяльності державної влади і правоохоронних 

органів; вміння здійснювати тлумачення нормативних актів, спираючись на навички тлумачення законів минулого; 3) 

на евристичному рівні: пізнання нового в державно-правовому житті; відкриття раніше невідомих закономірностей 

буття  держави і права; 4) на творчому рівні: аналізувати процеси державотворення в зарубіжних країнах, визначати 

його загальні та специфічні риси в країнах Західної та Східної цивілізацій; систематизувати та узагальнювати досвід 

державно-правового розвитку зарубіжних країн; застосовувати різноманітні наукові методи, здійснюючи  

порівняльний   аналіз правових актів та інших документів і базуючись при цьому на принципах історизму та 

об’єктивності; прогнозувати розвиток суспільно-політичного та правового життя в Україні та світі, спираючись на 

знання історії держави і права зарубіжних країн.  

ПП 

004 

Історія 

держави та 

права України 
3,0 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК10 

ПК1, 

ПК2, 

ПК9, 

За умови успішного вивчення модуля ЗВО: 

знає: 1) на понятійному рівні: загальні тенденції та особливості державно-правового розвитку українських земель на 

окремих історичних етапах; періодизацію курсу історії держави та права України; 2) на фундаментальному рівні: 
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ПК10 умови виникнення, розвитку, діяльності, занепаду або трансформації держави, державних інститутів, органів влади та 

управління кожної історичної доби; особливості суспільного устрою залежно від історичного періоду; формування та 

структуру судової системи; особливості судочинства; основні джерела права та етапи його кодифікації; традиції 

розвитку національної державності; етапи формування сучасної української держави; основні етапи конституційного 

процесу в Україні; основні результати сучасної законотворчої діяльності; 3) на практично-творчому рівні: правила 

послідовного виконання певних операцій задля вирішення поставлених завдань; логічні прийоми та методичні правила 

творчого дослідження і пошуку істини. 

вміє: 1) на репродуктивному рівні: користуватися понятійним апаратом; 2) на алгоритмічному рівні: аналізувати 

факти, події, процеси державно-правового характеру; 3) на евристичному рівні: виявляти причинно-наслідкові 

зв'язки у державотворчому та законодавчому процесах; проводити аналогії, давати порівняльні характеристики 

державних органів, їх структури, функцій, результатів роботи; 4) на творчому рівні: аргументовано доводити 

взаємозв’язок економіки, політики та права; визначати вплив традицій на розвиток окремих правових документів, а 

також  нові підхід у реформуванні існуючої правової системи; застосовувати знання про державно-правові ідеї 

минулих років при з'ясуванні сучасних вітчизняних і зарубіжних правових теорій, концепцій та  ідей. 

ПП 

005 

Судові та 

правоохоронні 

органи України 
3,0 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК6, 

ЗК7 

ПК2, 

ПК6, 

ПК10 

За умови успішного вивчення модуля ЗВО: 

знає: 1) на понятійному рівні: сучасні наукові дані, які використовуються в  науці «Судові та правоохоронні органи 

України»; 2) на фундаментальному рівні: систему, склад і структуру органів, які здійснюють правосуддя, а також 

правоохоронних та правозахисних органів, їх завдання, принципи організації і діяльності; 3) на практично-творчому 

рівні: положення діючого законодавства, яке регулює правоохоронну діяльність та особливості здійснення правосуддя 

в Україні; 

вміє: 1) на репродуктивному рівні: вільно відтворювати та поглиблювати знання з теорії і практики діяльності 

судових та правоохоронних органів; 2) на алгоритмічному рівні: вміння використовувати знання в практичний 

діяльності при розв'язанні типових ситуацій, правильно тлумачити чинне законодавство про правосуддя, 

правоохоронну та правозахисну діяльність. 3) на евристичному рівні: здійснювати евристичний пошук змін до 

законодавства та нові досягнення юридичної науки для використання їх в практичній діяльності; 4) на творчому рівні: 

здійснювати творчий пошук шляхів розв’язання нетипових завдань та проблемних питань при застосуванні норм 

права; тдоводити обгрунтованість і законність своїх рішень при застосуванні положень закону судовими та 

правоохоронними органами. 

ПП 

006 

Конституційне 

право 
8,0 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК6, 

ЗК10 

ПК1, 

ПК4, 

ПК5, 

ПК6, 

ПК7, 

ПК8, 

ПК10 

За умови успішного вивчення модуля ЗВО: 

знає: 1) на понятійному рівні: поняття та систему конституційного права як провідної галузі національного права 

України; основні етапи конституційного процесу в Україні; поняття, зміст та структуру Конституції України як 

Основного Закону держави; конституційні основи розбудови громадянського суспільства в Україні; конституційно-

правові засади організації та функціонування органів державної влади та органів місцевого самоврядування; зміст та 

практичні аспекти реалізації конституційних прав і свобод людини і громадянина; основні положення інституту 

конституційно-правової відповідальності як самостійного виду юридичної відповідальності; основи виборчого права та 

характеристику стадій виборчого процесу; конституційно-правові засади статусу Верховної Ради України та 

організації її роботи; основи конституційно-правового статусу Президента України; систему та порядок формування 

органів виконавчої влади в Україні; конституційно-правові засади системи та організації роботи органів судової влади 

в Україні; порядок формування та функціонування Конституційного Суду України; правові основи, систему і гарантії 

місцевого самоврядування в Україні; конституційно-правові засади територіального устрою України та особливості 

правового статусу Автономної Республіки Крим; конституційно-правові засади національної безпеки та оборони 
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України. 2) на фундаментальному рівні: особливості дисципліни, її основні поняття; основи теорії конституції та 

конституціоналізму;  зміст та систему правового положення особи і громадянина в Україні;  основи парламентаризму; 

зміст конституційно-правової системи організації та функціонування в Україні органів державної влади та місцевого 

самоврядування; основи територіальної організації України. 3) на практично-творчому рівні: готувати наукові 

доповіді та реферати з тем, зазначених в програмі курсу; складати схеми з будь-якої теми курсу “Конституційне право 

України”; складати процесуальні документи. 

вміє: 1) на репродуктивному рівні: працювати як з нормативними актами внутрішнього законодавства так і з 

міжнародними актами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України та іншими міжнародними 

актами, а також тлумачити їх відповідно до конкретних обставин.2) на алгоритмічному рівні: формувати власну 

точку зору щодо успішного впровадження таких цінностей як повага до прав людини та громадянина, визнання та 

гарантування місцевого самоврядування тощо. 3) на евристичному рівні: на рівні відтворення правильно оцінювати 

сутність та зміст конкретних конституційно-правових явищ (ситуацій), орієнтуватися в чинному конституційному 

законодавстві, в тому числі на рівні актів Конституційного Суду України та відповідних підзаконних нормативно-

правових документів, застосовувати необхідні конституційно-правові актия; 4) на творчому рівні: використовувати 

свої внутрішні якості у підвищенні ефективності професійної діяльності, досліджувати конституційно-правові явища, 

формувати наукові пошуки тощо. 

ПП 

007 

Адміністратив

не право 
6,0 

ЗК1, 

ЗК3, 

ЗК6, 

ЗК10 

ПК2, 

ПК3, 

ПК4, 

ПК5, 

ПК6, 

ПК7, 

ПК8, 

ПК9, 

ПК10 

За умови успішного вивчення модуля ЗВО: 

знає: 1) на понятійному рівні: основні положення законодавства України, що регулює суспільні відносини, які 

виникають у сфері публічного адміністрування, виконавчо-розпорядчої діяльності державних органів, а також під час 

скоєння адміністративних деліктів і регулюються адміністративно-правовими нормами; механізм правового 

регулювання суспільних відносин у сфері виконавчої влади; поняття та систему форм і методів публічного 

адміністрування, сутність та принципи публічного адміністрування, види та правовий статус його суб’єктів; систему 

органів виконавчої влади, правове положення суб’єктів, що її здійснюють; сутність адміністративного права, його 

зв’язок з діяльністю органів публічної адміністрації; зміст законодавства про адміністративні правопорушення, 

систему та правовий статус органів адміністративної юрисдикції;  поняття та принципи адміністративного процесу, 

його структуру, зміст адміністративних проваджень; види, зміст та загальні правила накладення адміністративних 

стягнень; сутність, нормативні основи, фактичні підстави та процедури адміністративної відповідальності; поняття 

законності в діяльності органів публічної адміністрації та способи її забезпечення; спеціальні адміністративно-правові 

режими; сучасний стан організаційно-правових засад діяльності виконавчої влади; 2) на фундаментальному рівні: 

особливості навчальної дисципліни, її основні поняття; фундаментальні категорії адміністративного права; систему 

адміністративного права; джерела адміністративного права; адміністративно-правові норми та адміністративні 

правовідносини; адміністративно-правове регулювання в різних сферах діяльності держави; 3) на практично-

творчому рівні: готувати наукові доповіді та реферати з тем, зазначених в програмі нормативно-навчальної 

дисципліни; складати адміністративно-процесуальні документи. 

вміти: 1) на репродуктивному рівні: відтворювати основні поняття та категорії, що відображають сутність 

адміністративно-правових відносин; 2) на алгоритмічному рівні: довільно використовувати засвоєні знання для 

розв’язання типових ситуацій, що виникають під час професійної діяльності працівників правоохоронних органів, а 

також організовувати свою діяльність на основі певного алгоритму; складати необхідні адміністративно-процесуальні 

та інші документи; 3) на евристичному рівні: на рівні відтворення правильно оцінювати сутність та зміст конкретних 

адміністративно-правових явищ (ситуацій), орієнтуватися в чинному адміністративному законодавстві та відповідних 

підзаконних нормативно-правових документах, застосовувати необхідні адміністративно-правові акти; 4) на творчому 
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рівні: переосмислювати наявні знання стосовно нових фактів; адаптувати раніше отриманий досвід до змінних умов та 

нестандартних ситуацій; варіативно розв’язувати професійні завдання; у вмінні самостійно вести експериментальну, 

науково-дослідницьку діяльність 

ПП 

008 

Кримінальне 

право 
12,0 

ЗК1, 

ЗК3, 

ЗК6, 

ЗК10 

ПК2, 

ПК3, 

ПК4, 

ПК5, 

ПК6, 

ПК7, 

ПК8, 

ПК9, 

ПК10 

За умови успішного вивчення модуля ЗВО: 

знає: 1) на понятійному рівні: предмет кримінального законодавства і права; систему кримінального законодавства і 

права; принципи, мету і завдання кримінального права; методологію кримінального права; зміст всіх інститутів 

кримінального права та їх органічний взаємозв'язок; 2) на фундаментальному рівні: теоретичні положення 

кримінального закону та його тлумачення; вчення про злочин і покарання; наукові основи кваліфікації злочинів; 3) на 

практично-творчому рівні: керівні роз’яснення Пленуму Верховного Суду України з питань застосування 

кримінального законодавства; слідчу та судову практику та її сучасні тенденції; концепцію реформування 

кримінального законодавства України. 

вміє: 1) на репродуктивному рівні: вільно відтворювати знання з теорії і практики кримінального права; 2) на 

алгоритмічному рівні: володіти кримінально-правовими поняттями і категоріями; 3) на евристичному рівні: 

самостійно здійснювати юридичний аналіз суспільно небезпечних діянь; вміло використовувати набуті під час 

навчання навички в практичній діяльності при застосуванні кримінального закону; 4) на творчому рівні: здійснювати 

творчий пошук при розв’язанні нетипових завдань та проблемних питань при застосуванні норм кримінального права; 

доводити обгрунтованість і законність своїх рішень при застосуванні положень кримінального закону. 

ПП 

009 
Цивільне право 12,0 

ЗК1, 

ЗК3, 

ЗК6, 

ЗК10 

ПК2, 

ПК3, 

ПК4, 

ПК5, 

ПК6, 

ПК7, 

ПК8, 

ПК9, 

ПК10 

За умови успішного вивчення модуля ЗВО: 

знає: 1) на понятійному рівні: основні поняття та категорії цивільного права; 2) на фундаментальному рівні: 

основні наукові концепції, теорії тощо, які стосуються розуміння та змісту тих чи інших інститутів цивільного права; 

3) на практично-творчому рівні: основні методики тлумачення та застосування норм цивільного права, а так само 

основи методології науково-дослідницької діяльності у сфері цивільного права. 

вміє: 1) на репродуктивному рівні: відтворювати сприйняті знання з дисципліни; 2) на алгоритмічному рівні: 

застосовувати загальні моделі та послідовності до вивчення інститутів цивільного права, а так само інших 

приватноправових інститутів; 3) на евристичному рівні: на основі методологічно обґрунтованих наукових пошуків 

продукувати нові знання про предмет дисципліни, що вивчається; 4) на творчому рівні: висловлювати свою науково 

обґрунтовану позицію з приводу тих чи інших актуальних питань цивільного права. 

ПП 

010 

Фізичне 

виховання 
8,0 ЗК11  

За умови успішного вивчення модуля ЗВО: 

знає: загальні та спеціальні завдання фізичного виховання, особливості організації, планування і проведення фізичного 

виховання в вищих навчальних закладах України; заходи регулювання фізичного навантаження на організм людини 

при виконанні фізичних вправ 

ПП 

011 
Трудове право 4,0 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК6, 

ЗК10 

ПК2, 

ПК3, 

ПК4, 

ПК5, 

ПК6, 

ПК7, 

ПК8 

За умови успішного вивчення модуля ЗВО: 

знає: 1) на понятійному рівні:  поняття трудового права як самостійної галузі права; його предмет, метод, принципи 

та їх особливості; систему та джерела трудового права, поняття, класифікацію та особливості трудових правовідносин, 

їх елементи; поняття, особливості та класифікацію суб’єктів трудового права; поняття колективного договору; підстави 

виникнення, зміни та припинення трудових відносин; підстави та умови відповідальності у трудовому праві; поняття 

та види трудових спорів; 2) на фундаментальному рівні: парадигму та методологію пізнання трудового права; 

основні світоглядні ідеї, доктринальні положення науки трудового права; основні, наріжні загальноприйняті у науці 

трудового права наукові ідеї як найвищі форми розвитку наукового вчення про трудове право; 3) на практично-

творчому рівні: - способи та методи орієнтування та пошуку норм трудового права у системі законодавства України; 

методику вирішення практичних завдань з трудового права; методику тлумачення і застосування його норм, в тому 
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числі системно з нормами суміжних галузей права; 

вміє: 1) на репродуктивному рівні: відтворювати основні поняття та конструкції трудового права; вирішувати тести 

та виконувати індивідуальні завдання; 2) на алгоритмічному рівні: застосовувати загальні та спеціальні алгоритми 

аналізу інститутів трудового права, самостійно працювати з нормативно-правовими актами; 3) на евристичному 

рівні: аналізувати положення та інститути трудового права; визначати зміст трудових відносин; давати вірну 

юридичну кваліфікацію означеним фактичним відносинам; тлумачити чинне законодавство, а так само і локальні 

нормативні акти; застосовувати чинне законодавство; виступати експертом та консультантом у навчанні інших; 

розробляти проекти процедурних, процесуальних документів та інших юридичних документів; 4) на творчому рівні: 

вичерпно, логічно та творчо викладати інформацію в усній і письмовій формі; ґрунтовно висловлюватися та дискувати, 

пов’язуючи при цьому теоретичний матеріал з трудового права із конкретними практичними питаннями регулювання 

трудових відносин. 

ПП 

012 

Юридична 

психологія 
3,0 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК6, 

ЗК8, 

ЗК10 

ПК4, 

ПК6, 

ПК8, 

ПК10 

За умови успішного вивчення модуля ЗВО: 

знає: 1) на понятійному рівні: теоретико-методологічні засади юридичної психології; категорійно-понятійний апарат 

науки, її специфіку та закономірності функціонування в сфері суспільно-правових відносин та правової поведінки; 

методологічні принципи юридичної психології; основи етичної поведінки у професійній діяльності. 2) на 

фундаментальному рівні: психологічні особливостей особистості правопорушника та злочинних груп; закономірності 

психології професійного спілкування юристів; психологічні особливості діяльності юриста, психологію окремих 

слідчих дій, методи та прийоми психологічного впливу на об’єкти професійної діяльності; механізми та закономірності 

злочинної поведінки; психологічні особливості процесу формування злочинного мотиву. 3) на практично-творчому 

рівні: тактичні прийоми встановлення контакту із співрозмовником; основи складання психологічного портрету 

злочинця; особливості призначення судово-психологічної експертизи; 

вміє: 1) на репродуктивному рівні: запам’ятовувати та відтворювати навчальний матеріал на вербальному та 

практичному рівні; визначати індивідуально-психологічні якості об’єктів професійної діяльності; застосовувати знання 

з юридичної психології у професійній діяльності. 2) на алгоритмічному рівні: аналізувати психологічний стан об’єкта 

діяльності, методи і прийоми професійного впливу на нього; формулювати запитання до психолога-експерта; 

визначати механізми злочинної поведінки. аналізувати практичні ситуації професійної діяльності та визначати їх 

психологічні чинники; орієнтовно складати психологічний портрет правопорушників з різною  антисуспільною 

спрямованістю. 3) на творчо-евристичному рівні: орієнтуватися у складних професійних ситуаціях, знаходити 

нестандартні шляхи їх вирішення; продукувати декілька версій певної події та обирати найдоцільнішу; перетворювати 

отриманні знання на нові ідеї, погляди.  

ПП 

013 

Господарське 

право 
4,0 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК6, 

ЗК10 

ПК2, 

ПК3, 

ПК4, 

ПК5, 

ПК6, 

ПК7, 

ПК8 

За умови успішного вивчення модуля ЗВО: 

знає: 1) на понятійному рівні: основні поняття та категорії господарського права й законодавства; 2) на 

фундаментальному рівні: основні наукові концепції, теорії тощо, які стосуються розуміння та змісту тих чи інших 

інститутів господарського права; 3) на практично-творчому рівні: основні методики тлумачення та застосування 

норм господарського права, а так само основи методології науково-дослідницької діяльності у сфері господарського 

права. 

вміє: 1) на репродуктивному рівні: відтворювати сприйняті знання з дисципліни; 2) на алгоритмічному рівні: 

застосовувати загальні моделі та послідовності до вивчення тих чи інших інститутів господарського права; 3) на 

евристичному рівні: на основі методологічно обґрунтованих наукових пошуків продукувати нові знання про предмет 

дисципліни, що вивчається; 4) на творчому рівні: висловлювати свою науково обґрунтовану позицію з приводу тих 

чи інших актуальних питань господарського права 
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ПП 

014 

Адміністратив

ний процес 
6,0 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК5, 

ЗК6, 

ЗК10 

ПК2, 

ПК3, 

ПК4, 

ПК5, 

ПК6, 

ПК7, 

ПК8 

За умови успішного вивчення модуля ЗВО: 

знає: 1) на понятійному рівні: основні категорії адміністративного процесу, особливості адміністративно-

процесуальних норм та адміністративно-процесуальних відносин, принципи адміністративного процесу, порядок 

здійснення окремих видів проваджень: дозвільно-реєстраційних; ліцензійних; контрольно-наглядових; 

дисциплінарних; систему суб’єктів адміністративного процесу та їх повноваження; 2) на фундаментальному рівні: 

особливості змісту суспільних відносин, що виникають під час  розгляду та вирішення конкретних адміністративних 

справ, правильного тлумачення та реалізації норм адміністративно-процесуального законодавства у практичній 

діяльності посадових осіб; 3) на практично-творчому рівні: процесуальний порядок розгляду та вирішення 

конкретної адміністративної справи; особливості організації суб'єктів владних повноважень щодо розгляду 

адміністративних справ у сфері державного управління; правової основи діяльності, структури та повноважень 

адміністративних судів України. 

вміє: 1) на репродуктивному рівні: відтворювати основні поняття та категорії, що відображають сутність 

адміністративно-процесуальних відносин; 2) алгоритмічному рівні: довільно використовувати засвоєні знання для 

розв’язання типових ситуацій, що виникають під час професійної діяльності юриста, а також організовувати свою 

діяльність на основі певного алгоритму; складати необхідні адміністративно-процесуальні та інші документи; 3) на 

евристичному рівні: орієнтуватися у процесі зміни професійних завдань, знаходити шляхи розв’язку нетипових задач, 

що виникають під час вирішення конкретної адміністративної справи; 4) на творчому рівні: переосмислювати наявні 

знання стосовно нових фактів; адаптувати раніше отриманий досвід до змінних умов та нестандартних ситуацій; 

варіативно розв’язувати професійні завдання; у вмінні самостійно вести експериментальну, науково-дослідницьку 

діяльність 

ПП 

015 

Цивільний 

процес 
6,0 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК6, 

ЗК5, 

ЗК10 

ПК2, 

ПК3, 

ПК4, 

ПК5, 

ПК6, 

ПК7, 

ПК8 

За умови успішного вивчення модуля ЗВО: 

знає: 1) на понятійному рівні: предмет, метод, інститути, систему цивільного процесуального права; джерела, 

принципи цивільного процесуального права; поняття цивільної процесуальної право- та дієздатності; поняття, ознаки 

цивільної процесуальної форми; 2) на фундаментальному рівні: цивільно-процесуальні правовідносини, їх елементи; 

суб’єктний склад учасників цивільного процесу; процесуальні строки, зміст інститутів цивільної юрисдикції та 

підсудності; докази і доказування в цивільному процесі; поняття позову, стадій цивільного процесу; позовне, наказне, 

окреме, апеляційне, касаційне провадження; процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових рішень у 

цивільних справах; 3) на практично-творчому рівні: методи вирішення практичних завдань з цивільного процесу. 

вміє: 1) на репродуктивному рівні: відтворювати основні поняття та конструкції цивільного процесуального права; 

складати процесуальні документи; 2) алгоритмічному рівні: застосовувати загальні та спеціальні норми цивільного 

процесуального права, інших галузей права при вирішенні практичних завдань; розв’язувати тести, задачі та 

виконувати індивідуальні завдання; 3) на евристичному рівні: аналізувати положення та інститути цивільного 

процесуального права; узагальнювати юридичну практику; виступати консультантом у розв’язанні практичних 

завдань; аналізувати та складати процесуальні документи; 4) на творчому рівні: вичерпно, логічно і творчо викладати 

інформацію в усній і письмовій формі; аналізувати юридичну практику; висловлюватися та дискувати, пов’язуючи при 

цьому теоретичний матеріал з юридичною практикою 

ПП 

016 

Кримінальний 

процес 
6,0 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК5, 

ЗК6, 

ЗК10 

ПК2, 

ПК3, 

ПК4, 

ПК5, 

ПК6, 

За умови успішного вивчення модуля ЗВО: 

знає: 1) на понятійному рівні: основні терміни і юридичні категорії, що використовуються під час кримінального 

провадження, їх змістовне навантаження, зокрема що стосується засад кримінального провадження, правового статусу 

учасників кримінального провадження, суті доказів і доказування, системи заходів забезпечення кримінального 

провадження, слідчих (розшукових) дій, загальних положення досудового розслідування, повідомлення про підозру, 
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ПК7, 

ПК8 

зупинення й закінчення досудового розслідування, підсудності, судового провадження у першій інстанції, судове 

провадження з перегляду судових рішень, особливих порядків кримінального провадження; 2) на фундаментальному 

рівні: правила застосування норм кримінального процесуального закону під час виконання завдань кримінального 

провадження, на всіх його етапах і стадіях; 3) на практично-творчому рівні: правила застосування кримінального 

процесуального закону в умовах конкуренції правових норм, а також правила застосування аналогії закону і аналогії 

права під час кримінального провадження.  

вміє: 1) на репродуктивному рівні: правильно застосовувати кримінальний процесуальний закон у ситуаціях, які 

обговорювалися на заняттях; 2) на алгоритмічному рівні: повно виконувати вимоги закону та відомчих нормативних 

актів щодо розслідування різних видів злочинів, а також тактично правильно проводити будь-які процесуальні дії; 3) 

на евристичному рівні: здійснювати діяльність за складним алгоритмом, що містить процедуру конструювання 

рішень і потребує використання великих масивів оперативної та раніше засвоєної інформації, а саме: своєчасно 

виявляти кримінальні правопорушення та розкривати їх по „гарячих слідах”;  чітко знати всі елементи та етапи 

кримінального процесуального доказування і вміло здійснювати його;  правильно застосовувати прийоми фіксації 

процесуальних дій та рішень; враховуючи психологічні особливості злочинної поведінки, тактично вірно та швидко 

обирати ефективні методи індивідуального спілкування з усіма учасниками кримінального провадження; 4) на 

творчому рівні: здійснювати дослідження кримінальної процесуальної регламентації способів кримінального 

провадження, вибирати з множини способів такі, що дозволяють найбільш ефективно вирішувати завдання 

кримінального провадження. 

ПП 

017 
Криміналістика 4,0 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК5, 

ЗК6, 

ЗК10 

ПК2, 

ПК3, 

ПК4, 

ПК5, 

ПК6, 

ПК7, 

ПК8 

За умови успішного вивчення модуля ЗВО: 

знає: 1) на понятійному рівні: основні концептуальні положення загальної теорії криміналістики, систему окремих 

криміналістичних теорій і вчень, криміналістичні поняття та категорії, закони і тенденції розвитку науки; 2) на 

фундаментальному рівні: положення та рекомендації криміналістичної науки щодо застосування технічних засобів, 

прийомів і методів під час роботи зі слідами злочину та іншою доказовою інформацією; 3) на практично-творчому 

рівні: поняття та класифікацію слідчих (розшукових) дій; принципи криміналістичної тактики; основні положення 

щодо побудови версій та планування розслідування; тактичні особливості окремих слідчих (розшукових) дій 

відповідно до ситуацій, що складаються в процесі їх проведення; криміналістичні характеристики різних видів, груп та 

категорій злочинів; рекомендації щодо планування їх розслідування з урахуванням етапу його проведення та слідчої 

ситуації; рекомендації щодо особливостей виявлення та збирання криміналістично вагомої та доказової інформації в 

процесі проведення слідчих (розшукових) дій при розслідуванні злочину певного виду (групи). 

вміє: 1) на репродуктивному рівні: застосовувати техніко-криміналістичних засоби, прийоми і методи виявлення, 

фіксації та вилучення слідів злочину і злочинця, а також їх попереднього дослідження; 2) на алгоритмічному рівні:  

використовувати одержану під час дослідження джерел матеріальних та ідеальних відображень інформації в 

розслідуванні та попередженні злочинів;  аналізувати первісну інформації про злочин, правильно оцінювати слідчу 

ситуацію та визначати напрямки розслідування конкретного злочину шляхом висування і перевірки версій; 3) на 

евристичному рівні: організовувати розкриття та розслідування окремих видів злочинів, проводити тактичні прийоми 

в межах слідчої (розшукової) дії та поєднувати їх з оперативно-розшуковими заходами (у межах тактичних операцій); 

4) на творчому рівні: вирішувати розумові завдання щодо використання спеціальних знань, здійснення взаємодії 

слідчого з правоохоронними органами України і зарубіжних держав, а також із засобами масової інформації та 

громадськістю з метою розкриття, розслідування та попередження конкретних злочинів. 
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1.3. Практична підготовка 

ПП 
018 

Ознайомча 
практика 

3,0 

ЗК2, 
ЗК3, 
ЗК8, 
ЗК10 

ПК4, 
ПК6, 

ПК 10 

За результатами проходження практики ЗВО: 
Знає: формування та компетенцію місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, юридичних 
служб підприємств, організацій установ, адвокатських об’єднань; їх структуру, організацію та порядоко діяльності;  
регулювання організаційно-процедурних питань діяльності: розподілом обов’язків між посадовими особами та 
плануванням основних напрямків роботи, організацією кадрової роботи, порядком внесення та розгляду проектів 
розпоряджень керівників, організацією роботи з документами і контролю за їх виконанням; практику роботи 
юридичної служби; практику взаємодії місцевої державної адміністрації з органами місцевого самоврядування, 
підприємствами, установами, організаціями. 

ПП 
019 

Навчальна 
практика 

12,0 

ЗК2, 
ЗК3, 
ЗК5, 
ЗК7, 
ЗК8, 
ЗК10 

ПК4, 
ПК5, 
ПК6, 
ПК8, 

ПК 10 

За результатами проходження практики ЗВО: 
знає: основні положення Конституції та законів України, інших нормативно- правових актів, що визначають правовий 
статус і регламентують діяльність суб’єктів господарювання та відповідних державних органів (установ), органів 
місцевого самоврядування, які контролюють порядок здійснення підприємницької діяльності;  принципи господарської 
діяльності, повноваження органів державної влади та місцевого самоврядування, які контролюють здійснення 
господарської діяльності; організацію роботи підприємств та установ, їх структурних підрозділів та окремих посадових осіб. 
вміє: готувати проекти різних документів, пов'язаних з господарською діяльністю: статути, засновницький договір, 
рішення, розпорядження, накази, протоколи, постанови, позови, претензії, різні господарсько-правові договори тощо; 
здійснювати правове і організаційне забезпечення проведення окремих організаційних заходів (загальних зборів 
акціонерів, учасників, засідань наглядової ради тощо); працювати із зверненнями громадян; надавати довідки та 
консультації з питань здійснення господарської діяльності 

ПП 
011 

Стажування 9,0 

ЗК1, 
ЗК2, 
ЗК3, 
ЗК4, 
ЗК5, 
ЗК6, 
ЗК7, 
ЗК8, 
ЗК9, 
ЗК10 

ПК1, 
ПК2, 
ПК3, 
ПК4, 
ПК5, 
ПК6, 
ПК7, 
ПК8, 
ПК9, 
ПК10 

За результатами проходження стажування ЗВО: 
знають: структуру та діяльність органів державної влади і місцевого самоврядування, юридичних служб підприємств, 
установ та організацій за допомогою форм та методів вирішення поставлених перед ними завдань; особливості 
використання у правозастосовчій діяльності науково-технічних засобів, комп’ютерної техніки; 
вміють: творчо застосовувати отримані знання в професійній діяльності; спостерігати та аналізувати практичну 
діяльність державних органів і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій; приймати та 
успішно виконувати рішення з правових, кадрових та інших питань; здійснювати тлумачення закону і його 
застосування, спираючись на теоретичні знання, одержані при вивченні загальноюридичних та спеціальних навчальних 
дисциплін; спостерігати та аналізувати стан соціальних та економічних процесів, кадрової роботи та державної 
служби; правильно складати процесуальну та іншу документацію; правильно аналізувати ситуації, які вимагають 
застосування норм права, давати їм юридичну оцінку і приймати рішення згідно із законом; організовувати та вести 
діловодство, вивчати та тлумачити відомчі накази та інструкції з питань організації діяльності державних органів, 
органів місцевого самоврядування і юридичних служб установ, організацій та підприємств; 
мають: загальноюридичні навички праці в державних органах, юридичних службах, підприємствах, установах, 
організаціях; навички виконання обов’язків посадових осіб, уявлення щодо професійної культури та етики юриста 

РАЗОМ нормативна частина 151,0  

ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА 

2.1. Вибіркові навчальні дисципліни загального вибору (дисципліни професійної підготовки) 

ПП 
НЗ 
001 

Безпека 
життєдіяльност

і та охорона 
праці 

3,0 

ЗК2, 
ЗК3, 
ЗК11 

ПК10 

За умови успішного вивчення модуля ЗВО: вміти мотивувати персонал на посилення особистої відповідальності за 
забезпечення гарантованого рівня безпеки функціонування об’єктів галузі, матеріальних та культурних цінностей в 
межах науково-обґрунтованих критеріїв прийнятного ризику 
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ПП 

НЗ 

002 

Інформаційне 

забезпечення 

юридичної 

діяльності 

4,0 
ЗК2, 

ЗК5 

ПК4, 

ПК9, 

ПК10 

За умови успішного вивчення модуля ЗВО: 

знає: 1) на понятійному рівні: основні терміни та означення, які використовуються в інформаційних технологіях; 

принципи побудови та функціонування, характеристики персональних комп’ютерів, пристроїв введення, виведення, 

комп’ютерних мереж, що діють в органах юстиції, прокуратури, державної влади та управління; можливості сучасних 

інформаційних технологій для підготовки службової та процесуальної документації, виконання статистичних 

розрахунків, кримінологічних досліджень; основні правила безпеки та експлуатації персональних комп’ютерів; 

технології роботи з програмними продуктами MS Word, MS Excel, MS Access, MS Outlook; поняття комп’ютерної 

мережі, їх склад, призначення та основні можливості, галузі використання в юридичній діяльності; класифікацію 

комп’ютерних мереж, призначення апаратного та програмного забезпечення комп’ютерних мереж; призначення, склад 

та основні можливості інформаційно-пошукових систем ЛІГА:ЗАКОН Юрист та "Верховна Рада України"; режими 

пошуку інформації в ІПС ЛІГА:ЗАКОН Юрист та мережі Інтернет; порядок одержання інформації з ІПС ЛІГА:ЗАКОН 

Юрист та мережі Інтернет і використання для підготовки власних документів; 2) на фундаментальному рівні: 

нормативну базу використання інформаційних технологій у юридичній діяльності (в органах юстиції, прокуратури, 

державної влади та управління); види програмного забезпечення та їх призначення, види баз даних, що застосовуються 

в практичній діяльності; 3) на практично-творчому рівні: можливості використання інформаційних та комп’ютерних 

технологій у повсякденній  діяльності, опрацювання  інформації за допомогою спеціальних комп’ютерних програм, 

способи її отримання, накопичення, пошуку та застосування для вирішення конкретних завдань. 

вміє: 1) на репродуктивному рівні: використовувати можливості сучасних офісних пакетів для підготовки службової 

й процесуальної документації; 2) на алгоритмічному рівні: аналізувати правові та господарчо-правові питання за 

допомогою табличного процесору Excel; оперативно працювати з інформацією, використовуючи сучасні засоби 

зв’язку; організувати своє робоче місце та діяльність у відповідності з вимогами сучасного діловодства; 3) на 

творчому рівні: створювати на базі знайденого матеріалу власні документи; використовувати ІПС ЛІГА:ЗАКОН 

Юрист у процесі підготовки курсових робіт, рефератів, повідомлень з соціально-економічних, спеціальних та 

юридичних дисциплін і наукової роботи; здійснювати предметно-орієнтований пошук інформації в мережі Інтернет, 

упорядковувати його результати, зберігати знайдену інформацію та використовувати її для прийняття рішень і 

підготовки власних документів 

ПП 

НЗ 

003 

Міжнародне 

публічне право 
4,0 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК6 

ПК1, 

ПК2, 

ПК3, 

ПК4, 

ПК5, 

ПК7, 

ПК9, 

ПК10 

За умови успішного вивчення модуля ЗВО: 

знати: 1) на понятійному рівні: предмет, об’єкт, структуру, основні та допоміжні методи дослідження міжнародного 

права; місце та роль міжнародного права в системі права; роль міжнародного права в регулюванні міжнародних 

відносин, у зміцненні міжнародного світу і безпеки, у взаємозв'язку міжнародного права з зовнішньою політикою і 

дипломатією; взаємодію міжнародного права з внутрішньодержавним правом; зміст найбільш важливих і 

розповсюджених міжнародно-правових доктрин минулого і сучасності; 2) на фундаментальному рівні: види суб'єктів 

міжнародного права, види міжнародно-правової відповідальності, мирні засоби вирішення міжнародних спорів, 

територіальні проблеми в міжнародному праві; право міжнародних договорів, право міжнародних організацій, 

дипломатичне і консульське право, права людини і міжнародне право, міжнародне морське право, міжнародне 

повітряне право, міжнародне космічне право, міжнародне гуманітарне право; 3) на практично-творчому рівні: 

порядок укладання міжнародних договорів, порядок звернення до Європейського суду з прав людини, процедуру 

видачі осіб, які скоїли суспільно небезпечне діяння. 

вміє: 1) на репродуктивному рівні: володіти міжнародно-правовими поняттями і категоріями; використовувати 

знання з міжнародного права в юридичній практиці; 2) на алгоритмічному рівні: використовувати міжнародно-

правові процедури захисту прав і свобод людини; давати моральну-правову оцінку діяльності правоохоронних органів 
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України згідно з Загальною декларацією прав людини та інших актів ООН; розуміти важливість впливу міжнародного 

права на формування світогляду особи; 3) на евристичному рівні: швидко і творчо вирішувати поставлені викладачем 

завдання; вміти логічно мислити, аналізувати, порівнювати, узагальнювати отримані знання; 4) на творчому рівні: 

вишукувати найбільш оптимальні шляхи вирішення практичних завдань та задач з міжнародного публічного права 

ПП 

НЗ 

004 

Господарський 

процес 
5,0 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК6, 

ЗК7, 

ЗК10 

ПК2, 

ПК3, 

ПК4, 

ПК5, 

ПК7, 

ПК10 

За умови успішного вивчення модуля ЗВО: 

знає: 1) на понятійному рівні: систему судів господарської юрисдикції та їх компетенцію; принципи господарського 

процесуального права; поняття та структуру господарсько процесуальних правовідносин; 2) на фундаментальному 

рівні: види процесуальних строків; роль доказів та доказування в господарському процесі; порядок вирішення 

господарських спорів та виконання рішень, ухвал, постанов господарського суду; апеляційне та касаційне 

провадження; перегляд рішень господарських судів Верховним Судом України; перегляд за ново виявленими 

обставинами; господарське судочинство з іноземним елементом; 3) на практично-творчому рівні: способи та методи 

орієнтування та пошуку норм господарсько-процесуального права у системі законодавства України; методику 

вирішення практичних завдань; методику тлумачення і застосування його норм, в тому числі системно з нормами 

суміжних галузей права; 

вміє: 1) на репродуктивному рівні: відтворювати основні поняття та конструкції господарсько-процуесуального 

права; вирішувати тести та виконувати індивідуальні завдання; 2) алгоритмічному рівні: тлумачити та застосовувати 

норми господарського процесуального права, постанови пленуму Вищого господарського суду України;  приймати 

процесуальні рішення в різноманітних процесуальних ситуаціях; складати позовні заяви, скарги та інші процесуальні 

акти-документи; 3) на евристичному рівні: аналізувати положення та інститути господарсько-процесуального права; 

визначати зміст певних фактичних відносин у сфері господарсько-процесуального права; давати вірну юридичну 

кваліфікацію означеним фактичним відносинам; виступати експертом та консультантом у навчанні інших; у вирішенні 

практичних завдань; розробляти проекти процедурних, процесуальних документів та інших юридичних документів; 4) 

на творчому рівні: вичерпно, логічно та творчо викладати інформацію в усній і письмовій формі; ґрунтовно 

висловлюватися та дискувати, пов’язуючи при цьому теоретичний матеріал з господарсько-процесуального права із 

конкретними практичними питаннями регулювання господарських правовідносин 

ПП 

НЗ 

005 

Сімейне право 3,0 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК6, 

ЗК7, 

ЗК10 

ПК2, 

ПК3, 

ПК4, 

ПК5, 

ПК7, 

ПК10 

За умови успішного вивчення модуля ЗВО: 

знає: 1) на понятійному рівні:  поняття сімейного права, як галузі, що регулює особисті немайнові і майнові 

відносини між членами сім’ї; його предмет, метод, принципи та їх особливості; систему та джерела сімейного права, 

поняття та види сімейних правовідносин, суб’єкти сімейних правовідносин; строки в сімейному праві; здійснення 

сімейних прав та виконання сімейних обов’язків; встановлення порядку та умов вступу в шлюб, припинення шлюбу, 

визнання його недійсним, режим окремого проживання, правовий режим майна подружжя, характеристика майнових 

відносин у сім’ї, правовий режим власності подружжя; шлюбний договір, поняття та природа шлюбного договору, 

сторони, порядок укладання та форма шлюбного договору; зобов’язання подружжя по утриманню, поняття, 

особливості та види зобов’язань по утриманню, способи надання утримання, розмір аліментів; правовідносини батьків 

та дітей, визначення походження дітей, встановлення факту батьківства (материнства) та оспорювання запису про 

батьківство (материнство); особисті немайнові правовідносини батьків та дітей, право дитини на ім’я, підстави, 

порядок та правові наслідки позбавлення батьківських прав. Поновлення батьківських прав; майнові правовідносини 

батьків та дітей, правовідносини батьків та дітей з приводу майна, особливості управління майном дітей; форми 

сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування, поняття, правова сутність та мета 
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встановлення опіки та піклування, порядок встановлення та припинення опіки (піклування); усиновлення, поняття, 

сутність усиновлення, умови усиновлення та порядок його здійснення, таємниця усиновлення, недійсність 

усиновлення, скасування усиновлення; колізійні норми сімейного права, правове регулювання сімейних відносин за 

участю іноземців та осіб без громадянства. 

2) на фундаментальному рівні: парадигму та методологію пізнання сімейного права; основні світоглядні ідеї, 

доктринальні положення науки сімейного права; основні, наріжні загальноприйняті у науці сімейного права наукові 

ідеї як найвищі форми розвитку наукового вчення про сімейне право; 3) на практично-творчому рівні: способи та 

методи орієнтування та пошуку норм сімейного права у системі законодавства України; методику вирішення 

практичних завдань з сімейного права; методику тлумачення і застосування його норм, в тому числі системно з 

нормами суміжних галузей права; 

вміє: 1) на репродуктивному рівні: відтворювати основні поняття та конструкції сімейного права; вирішувати тести 

та виконувати індивідуальні завдання; 2) алгоритмічному рівні: застосовувати загальні та спеціальні алгоритми 

аналізу інститутів сімейного права, самостійно працювати з нормативно-правовими актами; 3) на евристичному 

рівні: аналізувати положення та інститути сімейного права; визначати зміст певних фактичних відносин у сфері 

сімейного права; давати вірну юридичну кваліфікацію означеним фактичним відносинам; тлумачити чинне 

законодавство; застосовувати чинне законодавство; виступати експертом та консультантом у навчанні інших; у 

вирішенні практичних завдань; розробляти проекти процедурних, процесуальних документів та інших юридичних 

документів; 4) на творчому рівні: вичерпно, логічно та творчо викладати інформацію в усній і письмовій формі; 

ґрунтовно висловлюватися та дискувати, пов’язуючи при цьому теоретичний матеріал з сімейного права із 

конкретними практичними питаннями регулювання сімейних правовідносин 

ПП 

НЗ 

006 

Міжнародне 

приватне право 
4,0 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК6, 

ЗК7, 

ЗК10 

ПК2, 

ПК3, 

ПК4, 

ПК5, 

ПК7, 

ПК10 

За умови успішного вивчення модуля ЗВО: 

знає: 1) на понятійному рівні: поняття міжнародного приватного права, його предмет, метод, функції, принципи; 

іноземного елементу; джерела міжнародного приватного права; колізійний, матеріально-правовий та порівняльний 

метод регулювання відносин з іноземним елементом; колізійної норми; тлумачення та кваліфікація норм міжнародного 

приватного права; застереження про публічний порядок; зворотне відсилання та відсилання до закону третьої держави; 

обхід закону в міжнародному приватному праві; право- та дієздатність фізичних, юридичних осіб та держави в 

міжнародному праві; імунітет держави, право власності та інших речових прав в міжнародному регулюванні; 

зовнішньоекономічної діяльності, зовнішньоекономічний договір (контракт); сімейних, спадкових  трудових, 

позадоговірних відносин та їх регулювання в міжнародному приватному праві; міжнародний цивільний процес; 2) на 

фундаментальному рівні: історію розвитку міжнародного приватного права; парадигму  та методологію пізнання 

міжнародного приватного права; основні світоглядні ідеї, доктринальні положення науки спадкового права; основні, 

наріжні загальноприйняті у науці спадкового права наукові ідеї як найвищі форми розвитку наукового вчення про 

спадкове право; 3) на практично-творчому рівні: способи та методи орієнтування та пошуку норм міжнародного 

приватного права у системі законодавства України; методику вирішення практичних завдань з міжнародного 

приватного права; методику тлумачення і застосування його норм, в тому числі системно з нормами суміжних галузей 

права; 

вміє: 1) на репродуктивному рівні: відтворювати основні поняття та конструкції міжнародного приватного права; 

вирішувати тести та виконувати індивідуальні завдання; складати процесуальні документи; 2) алгоритмічному рівні: 

застосовувати загальні та спеціальні алгоритми аналізу інститутів міжнародного приватного права, самостійно 
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працювати з нормативно-правовими актами; 3) на евристичному рівні: аналізувати положення та інститути 

міжнародного приватного права; визначати зміст певних фактичних відносин у сфері міжнародного приватного права; 

давати вірну юридичну кваліфікацію означеним фактичним відносинам; тлумачити чинне законодавство; 

застосовувати чинне законодавство; виступати експертом та консультантом у навчанні інших; у вирішенні практичних 

завдань; розробляти проекти процедурних, процесуальних документів та інших юридичних документів; 4) на 

творчому рівні: вичерпно, логічно і творчо викладати інформацію в усній і письмовій формі; ґрунтовно 

висловлюватися та дискувати, пов’язуючи при цьому теоретичний матеріал з міжнародного приватного права 

ПП 

НЗ 

007 

Виконавче 

провадження 
3,0 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК6, 

ЗК7, 

ЗК10 

ПК2, 

ПК3, 

ПК4, 

ПК5, 

ПК7, 

ПК10 

За умови успішного вивчення модуля ЗВО: 

знає: 1) на понятійному рівні: предмет, метод, інститути виконавчого права (виконавчого провадження); джерела, 

принципи виконавчого провадження; поняття, ознаки процесуальної форми; 2) на фундаментальному рівні: 

процесуальні правовідносини у виконавчому провадженні , їх елементи; суб’єктний склад учасників виконавчого 

провадження; процесуальні строки; процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових рішень, що відносяться до 

компетенції суду; 3) на практично-творчому рівні: методи вирішення практичних завдань з виконавчого 

провадження. 

вміє: 1) на репродуктивному рівні: відтворювати основні поняття та конструкції виконавчого провадження; складати 

процесуальні документи; 2) алгоритмічному рівні: застосовувати загальні та спеціальні норми законодавства, що 

регулює виконавче провадження, інших галузей права при вирішенні практичних завдань; розв’язувати тести, задачі та 

виконувати індивідуальні завдання; 3) на евристичному рівні: аналізувати положення та інститути виконавчого 

провадження; узагальнювати юридичну практику; виступати консультантом у розв’язанні практичних завдань; 

аналізувати та складати процесуальні документи; 4) на творчому рівні: вичерпно, логічно і творчо викладати 

інформацію в усній і письмовій формі; аналізувати юридичну практику; висловлюватися та дискувати, пов’язуючи при 

цьому теоретичний матеріал з юридичною практикою. 

ПП 

НЗ 

008 

Кримінологія 3,0 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК6, 

ЗК7, 

ЗК10 

ПК2, 

ПК3, 

ПК4, 

ПК5, 

ПК7, 

ПК10 

За умови успішного вивчення модуля ЗВО: 

знає: 1) на понятійному рівні: сучасні наукові дані, які використовуються в кримінології; 2) на фундаментальному 

рівні: положення діючого законодавства щодо профілактики злочинності, обов'язків та відповідальності суб’єктів 

запобігання злочинів; 3) на практично-творчому рівні: нормативно-правові акти, які регламентують діяльність 

кримінології. 

вміє: 1) на репродуктивному рівні: правильно застосовувати нормативно-правові акти у ситуаціях, які 

обговорювалися на заняттях. 2) на алгоритмічному рівні: правильно виконувати вимоги закону та відомчих 

нормативних актів щодо дослідження різних видів злочині. 3) на евристичному рівні: виконувати діяльність за 

складним алгоритмом, що містить процедуру конструювання рішень і потребує використання великих масивів 

здобутої та раніше засвоєної інформації, а саме: здійснювати кримінологічне дослідження як окремого злочину так і 

злочинності в цілому; здійснювати збір даних (доказів); застосовувати як індивідуальну так і загальну профілактику; 

знаходити шляхи індивідуального спілкування з особами, які скоїли злочини; виявляти причини і умови, які сприяють 

здійсненню конкретного злочину; здійснювати аналіз злочинності в окремому регіоні; організувати і проводити 

кримінологічні дослідження на окремому об’єкті території; розробляти і реалізовувати різноманітні заходи по 

попередженню злочинів. враховувати психологічні особливості злочинної поведінки. 4) на творчому рівні: проводити 

дослідження кримінологічної храктеристики різних видів злочинів та розробляти ефективні методи по запобіганню 

злочинності. 
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2.2. Дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти 

2.2.1. Загальна підготовка
1
 15,0  

ЗП 

ЗВО 

001 

Психологія 3,0 

ЗК2, 

ЗК6, 

ЗК8, 

ЗК10, 

ЗК11 

 

За умови успішного вивчення модуля ЗВО: 
знає: 1) на понятійному рівні: психіка; психічні процеси; психічні стани; психічні властивості; особистість; 
психологічна структура особистості; професійно-педагогічне спілкування; комунікативна компетентність; категорії та 
основні поняття психології; 2) на фундаментальному рівні: предмет психології; методи психології; галузі психології; 
функції психіки; основні напрями розвитку психологічної науки; сутність психічних процесів; психологічні 
особливості особистості; психічні властивості особистості; психічні стани особистості; структуру, функції, засоби 
спілкування; психологічні  основи навчально-пізнавальної діяльності; психологію виховання; завдання та основні 
напрями виховання; сутність, функції, етапи, принципи перевиховання; основні  психологічні  засоби запобігання 
девіантної поведінки; 3) на практично-творчому рівні: психологічні передумови особистісного зростання і 
професійного самовизначення; емоційно-вольову регуляцію та саморегуляцію особистості; психологічні особливості 
спілкування; психологічні механізми засвоєння знань; основні напрямки реалізації виховних функцій правоохоронця; 
роль самовиховання в професійному зростанні правоохоронця;шляхи запобігання та вирішення конфліктів; 
вміє: 1) на репродуктивному рівні: аналізувати особисту професійну діяльність з точки зору психологічної науки; 
використовувати психологічні знання про особистість в професійній діяльності; здійснювати самоорганізацію 
навчальної діяльності в системі неперервної освіти; організовувати на науковій психологічній  основі спілкування в 
колективі, відносини з підлеглими, керівниками, громадянами; організовувати на наукових засадах процес виховання 
співробітників та підлеглих, а також самовиховання і самоосвіти; проводити виховну роботу з важковиховуваними, 
педагогічно занедбаними підлітками та юнаками; здійснювати профілактику девіантної поведінки. 2) на 

алгоритмічному рівні: .застосовувати методи отримання психологічних знань; враховувати професійно важливі 
якості, необхідні для ефективної професійної діяльності. 3) на евристичному рівні: аналізувати  психологічні 
ситуації; здійснювати пошукову, евристичну діяльність; 4) на творчому рівні: застосовувати психологічні знання в 
процесі вирішення професійних завдань; надавати психологічну  оцінку мотивам, діям, засобам та наслідкам дій 
людини. 

ЗП 

ЗВО 

002 

Соціологія 3,0 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК10 

ПК9, 

ПК10 

За умови успішного вивчення модуля ЗВО: 
знає: 1) на понятійному рівні: основи загальної соціології, її предмет, структуру, вихідні категорії, закони та функції; 
2) на фундаментальному рівні: історичний шлях розвитку світової та вітчизняної соціологічної думки; загальний 
зміст соціологічних теорій; 3) на практично-творчому рівні: питання методології, методики та технології конкретно-
соціологічних досліджень, шляхи реалізації результатів соціологічних досліджень та соціальних технологій у 
практичній діяльності. 
вміє: 1) на репродуктивному рівні: використовувати соціальні технології у профорієнтаційній та профадаптаційній 
роботі з кадрами, при укріпленні трудової дисципліни, поліпшенні соціально-психологічного клімату в колективі, 
розв’язанні міжособистісних і групових конфліктів, використанні соціальних резервів виробництва; 2) на 

алгоритмічному рівні: аналізувати специфіку соціальних та соціально-психологічних явищ і процесів у суспільстві, 
трудовому колективі, сім’ї; 3) на евристичному рівні: використовувати на практиці результати емпіричних 
соціологічних досліджень; 4) на творчому рівні: здійснювати соціальне управління і, зокрема, соціоінженерну 
діяльність: діагностувати стан соціально-психологічного клімату в колективі, причини наявних конфліктів, міру 
використання соціальних резервів виробництва. 

                                                 
1 Із запропонованого переліку здобувачі вищої освіти мають обрати на власний розсуд навчальні дисципліни загальним обсягом не більше 15,0 кредитів ЄКТС 
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ЗП 

ЗВО 

003 

Народна 

психологія 
3,0 

ЗК2, 

ЗК6, 

ЗК8, 

ЗК10, 

ЗК11 

 

За умови успішного вивчення модуля ЗВО: 

знає: 1) на понятійному рівні: етнопсихологія, етнос, народ, нація, культура, культурна трансмісія, етногенез, 

психічний склад етносу, національний характер, менталітет, етнічна свідомість, етнічна самосвідомість, етнічна 

ідентичність, маргінал, етнічна диспозиція, етнічна установка, етнічний стереотип, аутостереотип, гетеростереотип, 

етнічний конфлікт. 2) на фундаментальному рівні: предмет, об’єкт, принципи навчальної дисципліни; основні 

психологічні підходи, на яких ґрунтується вивчення навчальної дисципліни; завдання та історію виникнення 

етнопсихології, як напрямку наукового знання, методи етнопсихологічних досліджень; теоретичні та практичні 

аспекти етнопсихології особистості; статичні та динамічні характеристики етносу; 3) на практично-творчому рівні: 

етнопсихологічні проблеми спілкування; психологічні аспекти міжетнічних відносин; психологічні аспекти етнічної 

культури як регулятора соціальної поведінки. 

вміє: 1) на репродуктивному рівні: формулювати проблему, яка розглядається;  визначати проблему що стосується 

предмета вивчення;  аналізувати проблему;  інтерпретувати отримані результати, робити висновки та давати 

рекомендації. 2) на алгоритмічному рівні: застосовувати методи отримання етнопсихологічних знань; враховувати 

професійно важливі якості, необхідні для ефективної професійної діяльності. 3) на творчому рівні: застосовувати 

різні методи дослідження в етнопсихології;  використовувати різноманітні методики для дослідження психологічних 

особливостей етносу;  надавати консультації щодо застосовування певних стратегій поведінки для подолання 

етнічного конфлікту;  консультувати щодо особливостей спілкування з представниками різних етнічних спільностей. 

ЗП 

ЗВО 

004 

Етика та 

естетика 
3,0 

ЗК2, 

ЗК6, 

ЗК8, 

ЗК10, 

ЗК11 

 

За умови успішного вивчення модуля ЗВО: 

знає: 1)  на понятійному рівні: сутність основ філософії моралі та мистецтва, основних напрямів розвитку 

світової етичної та естетичної думки, специфіки моральної та естетичної культури різних культурно-історичних епох; 

зміст ключових понять і термінів етики та естетики, категоріальний апарат, загальні етичні та естетичні ідеї та 

принципи у професійній діяльності; 2) на фундаментальному рівні: специфіку етичної та естетичної теорії, її місце у 

загальній культурі людства, наукові, філософські та релігійні картини світу, призначення моральності і мистецтва;  

комплекс моральних засад правоустановчої діяльності, зобов’язання людини щодо себе самої та інших, міру свободи 

та відповідальності, місце ненасильницьких засобів у розвитку цивілізації; 3) на практично-творчому рівні: роль і 

місце етики у професійній діяльності, аналізувати професійну діяльність з точки зору загальнолюдських моральних 

цінностей; самостійно аналізувати складні явища у  сфері моралі і мистецтва, виділяти моральні аспекти людської 

діяльності та стосунків, давати моральну оцінку мотивам, діям, засобам та наслідкам дій; критично ставитися до 

існуючих імморальних та аморальних поглядів, стереотипів масової культури, надавати їм адекватну оцінку, виробити 

стійку життєву позицію; збагачувати власну моральну та естетичну  культуру шляхом самоосвіти та морального 

самовдосконалення; організовувати на науковій та моральній основі спілкування в колективі, відносини з підлеглими, 

керівниками, громадянами; організовувати моральне виховання співробітників та підлеглих; надавати естетичну 

оцінку явищам природи, суспільства і мистецтва.  

вміє: 1) на репродуктивному рівні: проектувати свої знання з етики та естетики у сферу базових юридичних 

дисциплін; 2) на алгоритмічному рівні: користуватися вихідними принципами гуманістичної моральної теорії, 

визначати моральну та естетичну складову людських вчинків і відносин,  застосовувати для їх аналізу основні категорії 

етики та естетики, надавати відповідну моральну оцінку суспільним явищам і подіям; 3) на евристичному рівні: уміти 

застосовувати знання з етики та естетики в повсякденному житті, у процесі духовного самовдосконалення, формування 

спектру досконалих моральних та естетичних ціннісних орієнтацій; 4) на творчому рівні: осмислювати своє місце і 

роль у суспільстві, виробити власну концепцію сенсу життя та моральної мотивації майбутньої професійної діяльності. 
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ЗП 

ЗВО 

005 

Методологія 

наукових 

правових 

досліджень 

3,0 
ЗК1, 

ЗК2 
ПК1 

За умови успішного вивчення модуля ЗВО: 
знає: 1) на понятійному рівні: предмет і сутність науки та її головну функцію; особливості розумової праці вченого; 
порядок організації наукових досліджень; основні бази наукових досліджень; основні положення наукових 
методологій; загальні методи наукових досліджень; спеціальні методи юридичних досліджень; 2) на 

фундаментальному рівні: парадигму та методологію пізнання соціально-економічних явищ і процесів; основні 
світоглядні ідеї, доктринальні положення науки взагалі та юриспруденції, зокрема; 3) на практично-творчому рівні: 
методику свідомого і об’єктивного дослідження та оцінки соціально-економічних явищ і процесів, використання 
теоретичних знань з урахуванням специфіки правової діяльності. 
вміє: 1) на репродуктивному рівні: застосовувати в практичній діяльності набуті теоретико-методологічні знання; 2) 
на алгоритмічному рівні: підготувати наукову доповідь з проблем методології та організації наукових досліджень; 
аналізувати першоджерела та наукову літературу; аналізувати зміни в законодавстві з точки зору різноманітних 
наукових методів і методологій; дати порівняльну характеристику основних наукових методів і методологій; 
самостійно виявляти як позитивні моменти так і слабкі сторони в застосовуваних наукових концепціях; 3) на 

евристичному рівні: уміти застосовувати отримані знання в повсякденному житті, у процесі професійного 
самовдосконалення, формування спектру наукових та професійно-практичних орієнтацій; 4) на творчому рівні: 

творчо застосовувати набуті знання в процесі правотворчої діяльності і наукової праці 

ЗП 

ЗВО 

006 

Основи 

економічної 

теорії 
3,0 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК10 

ПК10 

За умови успішного вивчення модуля ЗВО: 
знає: 1) на понятійному рівні: сутність економічних явищ та процесів; зміст основних понять, категорій, законів та 
принципів ринкової економіки; економічний зміст відносин власності, розподілу, обміну та споживання матеріальних 
благ в суспільстві, економічних систем, суперечностей господарського розвитку, потреб та інтересів; механізм 
становлення різних форм господарювання, функціонування національного ринку, показники національної економіки та 
регулювання суспільного виробництва на макро- і мікрорівнях; сутність циклічного розвитку економіки, економічної 
кризи та шляхів її подолання; основні моделі сучасних економічних систем, їх риси та шляхи переходу економіки 
постсоціалістичних країн до соціально-орієнтованої ринкової економіки; 2) на фундаментальному рівні: парадигму 
та методологію пізнання економічних явищ і процесів; основні світоглядні ідеї, доктринальні положення науки 
економічної теорії; 3) на практично-творчому рівні: методику свідомої і об’єктивної оцінки економічних явищ і 
процесів, результатів дії економічних законів в господарському житті, використання теоретичних знань з урахуванням 
специфіки правової діяльності. 
вміє: 1) на репродуктивному рівні: відтворювати основні поняття та конструкції економічної теорії; вирішувати 
тести та виконувати індивідуальні завдання; 2) на алгоритмічному рівні: застосовувати загальні та спеціальні 
алгоритми аналізу економічних явищ і процесів, самостійно надавати їм об’єктивну оцінку; 3) на евристичному рівні: 
давати наукове тлумачення особливостей формування і розвитку соціально-економічних явищ в умовах сучасної 
ринкової трансформації економіки України; орієнтуватись у проблемах розвитку підприємництва, ринкових відносин, 
фінансово-кредитної, банківської, податкової систем; проводити ґрунтовний аналіз соціальної спрямованості 
господарської діяльності держави та підприємств, економічного становища населення в окремих країнах; приймати 
практичні рішення щодо ефективного застосування набутих економічних знань при виконанні своїх професійних 
обов'язків; 4) на творчому рівні: вичерпно, логічно та творчо викладати інформацію в усній і письмовій формі; 
ґрунтовно висловлюватися та дискувати, пов’язуючи при цьому теоретичний матеріал з основ економічної теорії із 
конкретними практичними питаннями господарської діяльності 

ЗП 

ЗВО 

007 

Ринкова 

економіка 
3,0 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК10 

ПК10 

За умови успішного вивчення модуля ЗВО: 

знає: 1) на понятійному рівні: основні шляхи виникнення і розвитку економічної науки; роль виробництва у житті 

суспільства; що таке товарне виробництво і суть товару; роль і функції грошей у ринковій економіці; суть, причини, 
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наслідки та шляхи виходу з інфляції; основні економічні системи сучасного світу; суть і функції ринку в ринковій 

економіці; суть підприємництва та його чинники: підприємство, підприємець; основи економічної діяльності 

підприємства; основні риси та показники суспільного виробництва; економічну роль держави; фінансово-кредитну 

політику держави; суть світової системи господарства та місце в ній України.; 2) на фундаментальному рівні: 

парадигму та методологію пізнання економічних явищ і процесів; основні світоглядні ідеї, доктринальні положення 

економічної теорії; 3) на практично-творчому рівні: методику свідомої і об’єктивної оцінки економічних явищ і 

процесів, результатів дії економічних законів в господарському житті, використання теоретичних знань з урахуванням 

специфіки правової діяльності. 

вміє: 1) на репродуктивному рівні: відтворювати основні поняття та конструкції економічної теорії; вирішувати 

тести та виконувати індивідуальні завдання; 2) на алгоритмічному рівні: використовувати набуті знання у своїй 

подальшій економічній освіті; мислити критеріями економічної доцільності при оцінці економічних явищ і процесів 

оточуючої дійсності; 3) на евристичному рівні: порівнювати різні економічні погляди та точки зору на суть 

економічних явищ і робити самостійні висновки; 4) на творчому рівні: використовувати набуті знання на практиці 

при виконанні своїх особистих, виробничих та громадянських функцій;  розуміти економічну політику держави і 

вміти критично її оцінювати. 

ЗП 

ЗВО 

008 

Основи 

економіки та 

підприємництв

а 

3,0 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК10 

ПК10 

За умови успішного вивчення модуля ЗВО: 

знає: 1) на понятійному рівні: основні шляхи виникнення і розвитку економіки; роль виробництва у житті 

суспільства; основні види та організаційно-правові форми підприємництва; основні економічні системи сучасного 

світу; суть і функції ринку в ринковій економіці; суть підприємництва та його чинники: підприємство, підприємець; 

основні види та організаційно-правові форми підприємництва; основи економічної діяльності підприємства; знати 

фактори зовнішнього середовища прямого та непрямого впливу на підприємницьку діяльність; знати технологію та 

основні етапи заснування підприємницької справи; суть світової системи господарства та місце в ній України.; 2) на 

фундаментальному рівні: парадигму та методологію пізнання економічних явищ і процесів; основні світоглядні ідеї, 

доктринальні положення економічної теорії; сутність, види та елементи підприємницької культури 3) на практично-

творчому рівні: методику свідомої і об’єктивної оцінки економічних явищ і процесів, результатів дії економічних 

законів в господарському житті, використання теоретичних знань з урахуванням специфіки правової діяльності. 

вміє: 1) на репродуктивному рівні: відтворювати основні поняття та конструкції; вирішувати тести та виконувати 

індивідуальні завдання; 2) на алгоритмічному рівні: використовувати набуті знання у своїй подальшій економічній 

освіті; мислити критеріями економічної доцільності при оцінці економічних явищ і процесів оточуючої дійсності; 3) на 

евристичному рівні: порівнювати різні економічні погляди та точки зору на суть економічних явищ і робити 

самостійні висновки; 4) на творчому рівні: використовувати набуті знання на практиці при виконанні своїх 

особистих, виробничих та громадянських функцій; оцінювати вплив зовнішніх факторів на здійснення господарської 

діяльності суб'єктами підприємництва; обґрунтовувати вибір найбільш привабливих напрямів діяльності з різних видів 

підприємництва; застосовувати етичні норми поведінки підприємця в умовах конкурентного середовища 

ЗП 

ЗВО 

009 

Риторика 3,0 
ЗК4, 

ЗК7 
ПК1 

За умови успішного вивчення модуля ЗВО: 

знає: 1) на понятійному рівні: основні лінгвістичні поняття та терміни; основи професійної комунікації в писемній та 

усній формах; 2) на фундаментальному рівні: сутність і сучасний статус риторики; поняття про ораторське 

мистецтво, співвідношення термінів «ораторське мистецтво», «риторика», «красномовство», «комунікативна 

діяльність», «комунікативна культура», «ділове спілкування»; зв’язок риторики з іншими науками і навчальними 

дисциплінами; історичні традиції риторики; класифікаційні ознаки родів і видів риторики; історичні витоки риторики, 

традиції ораторського мистецтва; специфіку, різновиди і жанри публічного мовлення, етапи підготовки до виступу; 
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сучасні вимоги до промовця; методи риторичного аргументування; 

- принципи безконфліктного спілкування; прийоми активізації уваги слухачів; 

- етикет професійного спілкування; 3) на практично-творчому рівні: комунікативні стратегії монологічного й 

діалогічного спілкування; словесні (вербальні) та несловесні (невербальні) засоби впливу на людину. 

вміє: 1) на репродуктивному рівні: вільно володіти українською мовою; використовувати свої знання у практичній 

діяльності при спілкуванні з громадянами; 2) на алгоритмічному рівні: володіти технікою правильного вибору слів, 

юридичних понять і термінів; редагування у ході професійної діяльності; 3) на евристичному рівні: самостійно 

працювати над удосконаленням знань з сучасної української літературної мови; користуватися лексикографічними 

джерелами; дотримуватись послідовності, логічності, точності, стислості, повноти, достовірності викладу думок у 

писемному мовленні; 4) на творчому рівні: культивувати український мовленнєвий етикет; редагувати писемні та усні 

тексти правознавчого характеру щодо переконливості, аргументованості, доказовості, зрозумілості, дохідливості, 

ясності інформації; удосконалювати професійну мовленнєву культуру. 

ЗП 

ЗВО 

010 

Соціальна 

психологія 
3,0 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК10 

ПК9, 

ПК10 

За умови успішного вивчення модуля ЗВО: 

знає: 1) на понятійному рівні: психіка; особистість; взаємодія; соціально-психологічна реальність; соціально-

психологічні явища; соціальні відносини; професійне спілкування; комунікативна компетентність. 2) на 

фундаментальному рівні: предмет соціальної психології; методи соціальної психології; сфера особистості; соціально-

психологічні теорії особистості; сфера спілкування; сфера групових процесів. 3) на практично-творчому рівні: 

психологічні передумови особистісного зростання і професійного самовизначення; емоційно-вольову регуляцію та 

саморегуляцію особистості;  психологічні особливості спілкування; основні напрямки реалізації виховних функцій 

юриста; роль самовиховання в професійному зростанні юриста; шляхи запобігання та вирішення конфліктів. 

вміє: 1) на репродуктивному рівні: аналізувати професійну діяльність з точки зору психологічної науки; 

використовувати психологічні знання про особистість в професійній діяльності;  організовувати на науковій 

психологічній  основі спілкування в колективі, відносини з підлеглими, керівниками, громадянами; організовувати на 

наукових засадах процес виховання співробітників та підлеглих, а також самовиховання і самоосвіти; 2) на 

алгоритмічному рівні: застосовувати методи отримання психологічних знань;  враховувати професійно важливі 

якості, необхідні для ефективної професійної діяльності. 3) на евристичному рівні: здійснювати профілактику 

девіантної поведінки. 4) на творчому рівні: застосовувати психологічні знання в процесі вирішення професійних 

завдань; надавати психологічну  оцінку мотивам, діям, засобам та наслідкам дій людини. 

ЗП 

ЗВО 

011 

Юридична 

конфліктології 
3,0 

ЗК2, 

ЗК10, 

ЗК11 

ПК2, 

ПК10 

За умови успішного вивчення модуля ЗВО: 
знає: 1) на понятійному рівні: місце і роль конфліктології у системі соціальних наук (у тому числі юридичних), 
основні категорії конфліктології, природні й соціальні витоки конфлікту, найважливіші проблеми сучасної юридичної 
конфліктології; 2) на фундаментальному рівні: онтологічні,  антропологічні, аксіологічні та інституціональні 
проблеми конфліктології як науки; форми і види конфліктів; сутність, походження та практичну спрямованість теорій 
розгортання конфлікту; 3) на практично-творчому рівні: методологію пізнання конфлікту; зв’язок конфліктології з 
гуманітарними, соціально-економічними та загальноюридичними дисциплінами; проблеми, пов’язані із соціальними 
конфліктами в Україні. 
вміє: 1) на репродуктивному рівні: грамотно виражати і аргументовано обґрунтовувати свою точку зору щодо 
проблем конфліктології; вільно оперувати поняттями і категоріями конфліктології; 2) на алгоритмічному рівні: 

орієнтуватися у визначальних  онтологічних,  антропологічних, аксіологічних засадах осмислення конфлікту; 3) на 

евристичному рівні: виявляти у законодавчій базі ідеї, принципи, світоглядні позиції, які дозволяють регулювати 
конфліктом, долати його на різних рівнях професійної взаємодії. 4) на творчому рівні: застосовувати знаннєвий та 
методологічний інструментарій конфліктології у повсякденній професійній діяльності.  
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2.2.2. Професійна підготовка 
2
 45,0  

ПП 
ЗВО 
001 

Неурядові 
правозахисні 
організації 

3,0  
ПК6, 
ПК10 

За умови успішного вивчення модуля ЗВО: 
Знає: 1) на понятійному рівні: основні положення законодавства України, що регулюють діяльність неурядових 
правозахисних організацій, підстави та порядок реєстрації неурядових правозахисних організацій; завдання 
неурядових правозахисних організацій у процесі державотворення; вплив неурядових правозахисних організацій на 
формування демократії в Україні; неурядові правозахисні організації, як інститут громадянського суспільства. 2) на 
фундаментальному рівні: місце неурядових правозахисних організацій в механізмі забезпечення прав і свобод 
громадян України. 3) на практично-творчому рівні: створювати документи на легалізацію громадських об’єднань. 
Вміння створювати незалежні від влади організації. 
вміти: 1) на репродуктивному рівні: відтворювати основні поняття та категорії, що відображають сутність діяльності 
у сфері громадських організацій, а також основні положення законодавства, що регулюють діяльність неурядових 
правозахисних організацій. 2) на алгоритмічному рівні: довільно використовувати засвоєні знання для розв’язання 
типових ситуацій, що виникають під час професійної діяльності у сфері, а також організовувати свою діяльність на 
основі певного алгоритму; складати необхідні документи. 3) на евристичному рівні: орієнтуватися у процесі зміни 
професійних завдань та ускладнення оперативної обстановки, знаходити шляхи розв’язання нетипових задач, що 
виникають під час взаємодії органів державної влади та неурядових правозахисних організацій. 4) на творчому рівні: 
переосмислювати наявні знання стосовно нових фактів, адаптувати раніше отриманий досвід до змінних умов та 
нестандартних ситуацій; варіативно розв’язувати професійні завдання.  

ПП 
ЗВО 
002 

Міжнародно-
правові 

стандарти прав 
людини 

3,0  
ПК6, 
ПК8, 
ПК10 

За умови успішного вивчення модуля ЗВО: 
знати: 1) на понятійному рівні: основні поняття та систему міжнародного захисту прав людини; 2) на 
фундаментальному рівні: порядок прийняття та застосування міжнародних норм у галузі прав людини; джерела 
міжнародного захисту прав людини;  механізм міжнародного захисту прав людини; питання організації та діяльності 
універсальних та регіональних органів щодо міжнародного захисту прав людини;  організаційну структуру ООН, 
статус та функції інших універсальних органів щодо міжнародного захисту прав людини; європейську систему 
міжнародного захисту прав людини; судові системи щодо міжнародного захисту прав людини та засади здійснення 
правосуддя; порядок створення та діяльності Європейського Суду з прав людини; 3) на практично-творчому рівні: 
використовуючи тексти міжнародних угод вміти аналізувати міжнародні норми у галузі прав людини; визначати 
особливості закріплення правового статусу особи на міжнародному рівні; порядок створення та діяльності ООН та 
інших міжнародних органів щодо захисту прав людини. 
вміє: 1) на репродуктивному рівні: володіти основними поняттями і категоріями; використовувати знання з 
міжнародного захисту прав людини у практичній діяльності; 
2) на алгоритмічному рівні: використовувати знання з міжнародного захисту прав людини; давати оцінку 
національному законодавству з прав людини на його відповідність Загальній декларації прав людини та інших 
міжнародно-правових актів тощо; 3) на евристичному рівні: швидко і творчо вирішувати поставлені викладачем 
завдання; вміти логічно мислити, аналізувати, порівнювати, узагальнювати отримані знання; 4) на творчому рівні: 
вишукувати найбільш оптимальні шляхи вирішення практичних завдань та задач з міжнародного захисту прав людини 

ПП 
ЗВО 
003 

Конституційні 
права, свободи 

та обов'язки 
людини та 

громадянина 

3,0  
ПК6, 
ПК8, 
ПК10 

За умови успішного вивчення модуля ЗВО: 
знає: 1) на понятійному рівні: поняття та конституційні принципи правового статусу людини та громадянина в 
Україні;  класифікацію конституційних прав і свобод людини і громадянина в Україні; систему гарантій 
конституційних прав, свобод та обов’язків людини і громадянина в Україні;  принципи та способи набуття 
громадянства України; 2) на фундаментальному рівні: особливості дисципліни, її основні поняття; конституційно-

                                                 
2
 Із запропонованого переліку здобувачі вищої освіти мають обрати навчальні дисципліни загальним обсягом не більше 45,0 кредитів ЄКТС 
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правові засади статусу іноземних громадян, осіб без громадянства та біженців в Україні;  особливості процедури 
звернення до міжнародних установ; 3) на практично-творчому рівні: готувати наукові доповіді та реферати з тем, 
зазначених в програмі курсу; складати схеми з будь-якої теми курсу «Конституційні права, свободи та обов’язки 
людини та громадянина». 
вміє: 1) на репродуктивному рівні: працювати як з нормативними актами внутрішнього законодавства так і з 
міжнародними актами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України та іншими міжнародними 
актами, а також тлумачити їх відповідно до конкретних обставин; 2) на алгоритмічному рівні: формувати власну 
точку зору щодо успішного впровадження пропозицій до законодавства стосовно діяльності Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини; 3) на евристичному рівні: на рівні відтворення правильно оцінювати сутність 
та зміст конкретних конституційно-правових явищ (ситуацій), орієнтуватися в чинному конституційному 
законодавстві; 4) на творчому рівні: використовувати свої внутрішні якості у підвищенні ефективності професійної 
діяльності, досліджувати конституційно-правові явища, формувати наукові пошуки тощо. 

ПП 

ЗВО 

004 

Європейське 

антидискримін

аційне право 
3,0 ЗК10 

ПК6, 

ПК8, 

ПК10 

За умови успішного вивчення модуля ЗВО: 

знає: 1) на понятійному рівні: основні положення, поняття, зміст та структуру Європейського антидискримінаційного 

права; 2)  на фундаментальному рівні: витоки європейського антидискримінаційного права, а також зміни в 

матеріальному і процесуальному праві цієї сфери права; типи дискримінації в Європейському антидискримінаційному 

праві; сфери дії Європейського антидискримінаційного права;  

вміє: 1) на репродуктивному рівні: працювати, як з нормативними актами внутрішнього законодавства, так і з 

міжнародними актами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України та іншими міжнародними 

актами, а також тлумачити їх відповідно до конкретних обставин; 2) на алгоритмічному рівні: формувати власну 

точку зору щодо успішного впровадження пропозицій до законодавства стосовно діяльності Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини; 3) на евристичному рівні: на рівні відтворення правильно оцінювати сутність 

та зміст конкретних правових явищ (ситуацій), орієнтуватися в чинному антидискримінаційному законодавстві; 4) на 

практично-творчому рівні: готувати наукові доповіді та реферати з тем, зазначених в програмі курсу; складати схеми 

з будь-якої теми 

ПП 

ЗВО 

005 

Міграційне 

право 
3,0 ЗК6, 

ПК2, 

ПК5, 

ПК6, 

ПК10 

За умови успішного вивчення модуля ЗВО: 

знає: 1) на понятійному рівні: основні положення міграційного законодавства України, що регулює статус іноземців 

та осіб без громадянства, підстави та порядок відповідальності; завдання основних підрозділів у сфері міграції; види 

заходів, які застосовуються працівниками під час виконання завдань у сфері міграції; 2)  на фундаментальному рівні: 

особливості змісту суспільних відносин, що виникають у сфері міграції; основні проблеми, які є актуальними у сфері 

протидії нелегальній міграції; тенденції щодо подальшого розвитку суспільних відносин у сфері міграції, а також 

напрями реформування у конкретний період часу; 3) на практично-творчому рівні: систему, структуру та основи 

організації діяльності підрозділів у сфері міграції; порядок застосування заходів до іноземців та осіб без громадянства; 

форми взаємодії органів внутрішніх справ з іншими правоохоронними органами, місцевим самоврядуванням та 

громадськістю; зміст процесуальних документів, які складаються під час діяльності ОВС у сфері міграції. 

вміє: 1) на репродуктивному рівні: відтворювати основні поняття та категорії, що відображають сутність діяльності у 

сфері міграції, а також положення міграційного законодавства, що регулюють діяльність міліції; 2) на 

алгоритмічному рівні: довільно використовувати засвоєні знання для розв’язання типових ситуацій, що виникають 

під час професійної діяльності у сфері міграції, а також організовувати свою діяльність на основі певного алгоритму; 

складати необхідні документи; 3) на евристичному рівні: орієнтуватися у процесі зміни професійних завдань та 

ускладнення оперативної обстановки, знаходити шляхи розв’язання нетипових задач, що виникають під час 

застосування до іноземців та осіб без громадянства заходів, спілкування з громадянами і правопорушниками 
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міграційного законодавства; 4) на творчому рівні: переосмислювати наявні знання стосовно нових фактів, адаптувати 

раніше отриманий досвід до змінних умов та нестандартних ситуацій; варіативно розв’язувати професійні завдання 

ПП 

ЗВО 

006 

Державне 

будівництво та 

місцеве 

самоврядуванн

я 

3,0 
ЗК3, 

ЗК10 

ПК6, 

ПК8, 

ПК10 

За умови успішного вивчення модуля ЗВО: 

знає: 1) на понятійному рівні: поняття та категорії державного будівництва та місцевого 

самоврядування;конституційно-правові засади організації та функціонування органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування; основні форми безпосереднього народовладдя у місцевому самоврядуванні; сучасну 

систему місцевого самоврядування; конституційно-правові основи статусу територіальних громад. 2) на 

фундаментальному рівні: особливості дисципліни, її основні поняття; основи теорії державного будівництва та 

місцевого самоврядування; зміст конституційно-правової системи організації та функціонування в Україні органів 

публічної влади; основи територіальної організації України. 3) на практично-творчому рівні: готувати наукові 

доповіді та реферати з тем, зазначених в програмі курсу; складати схеми з будь-якої теми курсу “Державне 

будівництво та місцеве самоврядування України ”; складати процесуальні документи. 

вміє: 1) на репродуктивному рівні: працювати як з нормативними актами внутрішнього законодавства, так і з 

міжнародними актами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України та іншими міжнародними 

актами, а також тлумачити їх відповідно до конкретних обставин. 2) на алгоритмічному рівні: вільно орієнтуватися у 

системі органів державної влади та місцевого самоврядування; формувати власну точку зору щодо визнання та 

гарантування місцевого самоврядування тощо. 3) на евристичному рівні: на рівні відтворення правильно оцінювати 

сутність та зміст конкретних державно-правових та муніципально-правових явищ (ситуацій), орієнтуватися в чинному 

законодавстві, в тому числі на рівні актів Конституційного Суду України та відповідних підзаконних нормативно-

правових документів, застосовувати необхідні муніципально-правові акти. 4) на творчому рівні:  використовувати 

свої внутрішні якості у підвищенні ефективності професійної діяльності, досліджувати правові явища, формувати 

наукові пошуки тощо. 

ПП 

ЗВО 

007 

Історія вчень 

про державу та 

право 
3,0 

ЗК1, 

ЗК3, 

ЗК10 

ПК9, 

ПК10 

За умови успішного вивчення модуля ЗВО: 

Знає: 1) на понятійному рівні: системну періодизацію історії вчень про державу та право та основні напрямки 

розвитку світової політико-правової думки; 2) на фундаментальному рівні: зміст та специфіку фундаментальних 

вчень про державу і право різних історичних періодів у закордонній та вітчизняній політико-правовій думці; історичні 

умови виникнення і розвитку найбільш авторитетних національних напрямів політико-правової думки; особливості та 

закономірності  розвитку української політико-правової думки.   

вміє: 1) на репродуктивному рівні: користуватися понятійним апаратом даної історико-юридичної дисципліни; 2) 

алгоритмічному рівні: аналізувати історичні особливості тлумачення політико-правових категорій; 3) на 

евристичному рівні: виявляти причинно-наслідкові зв'язки у процесах створення окремих політико-правових систем, 

проводити аналогії, давати порівняльні характеристики ідеологічним та правовим система; 4) на творчому рівні: 

визначати структурні елементи політико-правового вчення; встановлювати взаємозв’язок вчень про державу та право з 

історичною ситуацією та інтересами певних соціальних груп; аналізувати теоретичний та соціально-практичний зміст 

політичних та правових теорій та їхній вплив на подальший розвиток політичної та юридичної думки; володіти 

понятійним апаратом історії вчень про державу і право. 

ПП 

ЗВО 

008 

Право 

Європейського 

Союзу 
3,0 ЗК10 

ПК6, 

ПК8, 

ПК10 

За умови успішного вивчення модуля ЗВО: 

знає: 1) на понятійному рівні: предмет, об’єкт, структуру, основні та допоміжні методи дослідження права ЄС; місце 

та роль права ЄС в системі національного права; роль права ЄС в регулюванні міжнародних відносин, у зміцненні 

міжнародного світу і безпеки, у взаємозв'язку права ЄС з зовнішньою політикою і дипломатією; взаємодію права ЄС з 

внутрішньодержавним правом; зміст найбільш важливих і розповсюджених міжнародно-правових доктрин минулого і 
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сучасності ЄС; 2) на фундаментальному рівні: історичні передумови та основні етапи становлення Європейського 

Союзу; поняття, особливості і структуру права ЄС; джерела права ЄС; інститути та органи ЄС; особливості правового 

статусу людини та громадянина в ЄС; судові органи ЄС; правові питання інтеграції України до Європейського Союзу; 

3) на практично-творчому рівні: порядок укладання договорів з ЄС, порядок звернення до Європейського суду з прав 

людини, механізм взаємодії України з ЄС. 

вміє: 1) на репродуктивному рівні: володіти правовими поняттями і категоріями; використовувати знання з права ЄС 

в юридичній практиці; 2) на алгоритмічному рівні: використовувати європейські стандарти захисту прав і свобод 

людини; давати моральну-правову оцінку діяльності правоохоронних органів України згідно з Європейською 

конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод; розуміти важливість впливу права ЄС на формування 

світогляду особи; 3) на евристичному рівні: швидко і творчо вирішувати поставлені викладачем завдання; вміти 

логічно мислити, аналізувати, порівнювати, узагальнювати отримані знання; 4) на творчому рівні: вишукувати 

найбільш оптимальні шляхи вирішення практичних завдань та задач з права ЄС. 

ПП 

ЗВО 

009 

Теорія влади 3,0  
ПК9, 

ПК10 

За умови успішного вивчення модуля ЗВО: 
знає: 1) на понятійному рівні: теоретичні основи функціонування та розвитку держави, права, влади загалом, й 
державної зокрема; 2) на фундаментальному рівні: питання дії, організації й оптимізації державної влади; 
особливості пострадянського розвитку суспільства, держави та права в Україні; напрями модернізації політичної 
системи суспільства в епоху глобалізації; фундаментальні правові цінності сучасного українського суспільства; 3) на 

практично-творчому рівні: методику вирішення практичних завдань з питань функціонування та повноважень влади. 
вміє: 1) на репродуктивному рівні: відтворювати основні поняття та конструкції держави, права, влади загалом, й 
державної зокрема;  вирішувати тести та виконувати індивідуальні завдання; 2) алгоритмічному рівні: застосовувати 
загальні та спеціальні алгоритми аналізу державно-владних інститутів, самостійно працювати з нормативно-правовими 
актами; 3) на евристичному рівні: вільно орієнтуватися в основних поняттях науки про державу, право, владу 
(кратології), 4) на творчому рівні: творчо застосовувати чинне законодавство про функціонування і повноваження, 
визначати шляхи його вдосконалення, вести науковий пошук нових форм і методів організації державно-владних 
інституцій; застосовувати методику викладання дисципліни «Теорія влади»; вичерпно, логічно і творчо викладати 
інформацію в усній і письмовій формі; ґрунтовно висловлюватися та дискувати, пов’язуючи при цьому теоретичний 
матеріал теорії влади. 

ПП 

ЗВО 

010 

Земельне право 3,0 ЗК6 

ПК2, 

ПК4, 

ПК5, 

ПК7, 

ПК8, 

ПК9, 

ПК10 

За умови успішного вивчення модуля ЗВО: 
знає: 1) на понятійному рівні теоретичні та доктринальні положення теорії земельного права; 2) на 

фундаментальному рівні: історію становлення та розвитку земельно-правової науки та земельного законодавства; 
парадигму  та методологію земельного права; 3) на практично-творчому рівні: методику вирішення практичних 
завдань з земельного права. 
вміє: 1) на репродуктивному рівні: відтворювати основні поняття та конструкції земельного права; вирішувати тести 
та виконувати індивідуальні завдання; 2) алгоритмічному рівні: застосовувати загальні та спеціальні алгоритми 
аналізу інститутів земельного права, самостійно працювати з нормативно-правовими актами; 3) на евристичному 

рівні:аналізувати положення та інститути земельного права; використовувати дані науки земельного права для 
вирішення професійних завдань,оволодіти основними навичками практичного використання норм земельного 
законодавства; 4) на творчому рівні: вичерпно, логічно і творчо викладати інформацію в усній і письмовій формі; 
ґрунтовно висловлюватися та дискувати, пов’язуючи при цьому теоретичний матеріал з земельного права. 

ПП 

ЗВО 

011 

Екологічне 

право 
3,0 ЗК6 

ПК2, 

ПК4, 

ПК5, 

За умови успішного вивчення модуля ЗВО: 

знати: на понятійному рівні: правові форми охорони, захисту та гарантій при здійсненні власником та користувачами 

природних об’єктів, їх екологічні права та обов'язки; на фундаментальному рівні: діюче екологічне законодавство; 
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ПК7, 

ПК8, 

ПК9, 

ПК10 

особливості правового регулювання окремих видів користування екологічними об’єктами; на практично-творчому 

рівні:  проблеми науки екологічного права, шляхи їх можливого вирішення. 

вміти: на репродуктивному рівні: відтворювати основні поняття та конструкції екологічного права; вирішувати 

тести та виконувати індивідуальні завдання; на алгоритмічному рівні: застосовувати загальні та спеціальні алгоритми 

аналізу інститутів екологічного права, самостійно працювати з нормативно-правовими актами;  на евристичному 

рівні: аналізувати положення, інститути екологічного права; давати вірну юридичну кваліфікацію дій щодо порушення 

екологічного законодавства; застосовувати чинне законодавство; виступати експертом та консультантом у навчанні 

інших; правильно застосовувати норми екологічного права до конкретних життєвих ситуацій; аналізувати стан 

екологічної безпеки в Україні та світі, правильно використовувати роз'яснення вищих судових та інших органів у 

процесі застосування норм; на творчому рівні: вичерпно, логічно та творчо викладати інформацію в усній і письмовій 

формі; ґрунтовно висловлюватися та дискувати, пов’язуючи при цьому теоретичний матеріал з екологічного права із 

конкретними практичними питаннями регулювання екологічних відносин. 

ПП 

ЗВО 

012 

Спадкове 

право 
3,0 ЗК6 

ПК2, 

ПК4, 

ПК5, 

ПК7, 

ПК8, 

ПК9, 

ПК10 

За умови успішного вивчення модуля ЗВО: 

знає: 1) на понятійному рівні: поняття спадкового права, його предмет, метод, принципи, систему, джерела, поняття, 

види, структуру спадкових правовідносин, правове становище суб’єктів спадкових правовідносин; різновиди 

спадкового правонаступництва (за підставами, формою, об’єктами тощо) та особливості їх правового регулювання; 

правове регулювання процедурних та процесуальних відносин у сфері спадкування; 2) на фундаментальному рівні: 

парадигму та методологію пізнання спадкового права; основні світоглядні ідеї, доктринальні положення науки 

спадкового права; основні, наріжні загальноприйняті у науці спадкового права наукові ідеї як найвищі форми розвитку 

наукового вчення про спадкове право;  3) на практично-творчому рівні: способи та методи орієнтування та пошуку 

норм спадкового права у системі законодавства України; методику вирішення практичних завдань зі спадкового права; 

методику тлумачення і застосування його норм, в тому числі системно з нормами суміжних галузей права; 

вміє: 1) на репродуктивному рівні: відтворювати основні поняття та конструкції спадкового права нотаріального 

спадкового процесу; складати процесуальні документи; 

2) алгоритмічному рівні: застосовувати загальні та спеціальні алгоритми аналізу інститутів спадкового права, 

самостійно працювати з нормативно-правовими актами; 3) на евристичному рівні: аналізувати положення та 

інститути спадкового права; визначати зміст певних фактичних відносин у сфері спадкування; давати вірну юридичну 

кваліфікацію означеним фактичним відносинам; тлумачити чинне законодавство; застосовувати чинне законодавство; 

виступати експертом та консультантом у навчанні інших, у вирішенні практичних завдань; розробляти проекти 

процедурних, процесуальних документів та інших юридичних документів; 4) на творчому рівні: вичерпно, логічно і 

творчо викладати інформацію в усній і письмовій формі; тлумачити чинне спадкове законодавство; аналізувати 

юридичну практику; ґрунтовно висловлюватися та дискувати, пов’язуючи при цьому теоретичний матеріал з 

юридичною практикою, аналізувати доктринальні положення теорії спадкового права 

ПП 

ЗВО 

013 

Житлове право 4,0 ЗК6 

ПК2, 

ПК4, 

ПК5, 

ПК7, 

ПК8, 

ПК9, 

ПК10 

За умови успішного вивчення модуля ЗВО: 

Знає: 1) на понятійному рівні: предмет, метод, інститути, система житлового права; джерела, принципи житлового 

права; житловий фонд; 2) на фундаментальному рівні: житлові правовідносини, їх елементи; суб’єктний склад 

житлових правовідносин; речово-житлові правовідносини; зобов’язально-житлові правовідносини; підстави набуття та 

припинення права власності на житло; житлові права та обов’язки; договір найму житла; договір оренди житла з 

викупом; договір найму соціального житла; договір найму житлового приміщення; правові підстави вселення у житло; 

правові підстави виселення з житла; порядок вирішення житлових спорів, їх класифікація; захист житлових прав; 3) на 

практично-творчому рівні: методи та підходи вирішення практичних завдань, що випливають з житлових 
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правовідносин. 

вміє: 1) на репродуктивному рівні: відтворювати основні поняття та конструкції житлового права; складати заяви, 

позовні заяви, апеляційні скарги із спорів, що виникають із житлових правовідносин; складати інші документи 

(договори житлового найму та інші) що випливають із житлових правовідносин та захисту житлових прав; 2) на 

алгоритмічному рівні: застосовувати загальні та спеціальні норми житлового права, інших галузей права при 

вирішенні практичних завдань; вирішувати тести та виконувати індивідуальні завдання за темами курсу; 3) на 

евристичному рівні: аналізувати положення та інститути житлового права; узагальнювати юридичну практику; 

виступати експертом та консультантом у розв’язанні практичних завдань; аналізувати документи з юридичної 

практики; 4) на творчому рівні: вичерпно, логічно і творчо викладати інформацію в усній і письмовій формі; 

аналізувати юридичну практику; ґрунтовно висловлюватися та дискувати, пов’язуючи при цьому теоретичний матеріал 

з юридичною практикою. 

ПП 

ЗВО 

014 

Право 

соціального 

забезпечення 
4,0 ЗК6 

ПК2, 

ПК4, 

ПК5, 

ПК6,  

ПК7,  

ПК8,  

ПК9,  

ПК10 

За умови успішного вивчення модуля ЗВО: 

знає: 1) на понятійному рівні:  поняття  права соціального забезпечення як самостійної галузі права; його предмет, 

метод, принципи та їх особливості; систему та джерела права соціального забезпечення, поняття, класифікацію та 

особливості  правовідносин соціального забезпечення, їх елементи; поняття, особливості та класифікацію суб’єктів  

права соціального забезпечення; види загальнообов’язкового державного соціального страхування; організаційно-

правові форми соціального забезпечення; 2) на фундаментальному рівні: парадигму та методологію пізнання права 

соціального забезпечення; основні світоглядні ідеї, доктринальні положення науки  права соціального забезпечення; 

основні, наріжні загальноприйняті у науці  права соціального забезпечення наукові ідеї як найвищі форми розвитку 

наукового вчення про право соціального забезпечення; 

3) на практично-творчому рівні: способи та методи орієнтування та пошуку норм права соціального забезпечення у 

системі законодавства України; методику вирішення практичних завдань з права соціального забезпечення; методику 

тлумачення і застосування його норм, в тому числі системно з нормами суміжних галузей права; 

вміє: 1) на репродуктивному рівні: відтворювати основні поняття та конструкції права соціального забезпечення; 

вирішувати тести та виконувати індивідуальні завдання; 2) на алгоритмічному рівні: застосовувати загальні та 

спеціальні алгоритми аналізу інститутів права соціального забезпечення, самостійно працювати з нормативно-

правовими актами; 3) на евристичному рівні: аналізувати положення та інститути права соціального забезпечення; 

визначати зміст відносин соціального забезпечення; давати вірну юридичну кваліфікацію означеним фактичним 

відносинам; тлумачити чинне законодавство, а так само і локальні нормативні акти; застосовувати чинне 

законодавство; виступати експертом та консультантом у навчанні інших; розробляти проекти процедурних, 

процесуальних документів та інших юридичних документів; 4) на творчому рівні: вичерпно, логічно та творчо 

викладати інформацію в усній і письмовій формі; ґрунтовно висловлюватися та дискувати, пов’язуючи при цьому 

теоретичний матеріал з права соціального забезпечення із конкретними практичними питаннями регулювання  

відносин соціального забезпечення 

ПП 

ЗВО 

015 

Фінансове 

право 
4,0 ЗК6 

ПК2,  

ПК4,  

ПК5,  

ПК7,  

ПК8,  

ПК9 

За умови успішного вивчення модуля ЗВО: 

знає: 1) на понятійному рівні: основні поняття та категорії фінансового права й законодавства; 2) на 

фундаментальному рівні: основні наукові концепції, теорії тощо, які стосуються розуміння та змісту тих чи інших 

інститутів фінансового права; 3) на практично-творчому рівні: основні методики тлумачення та застосування норм 

фінансового права, а так само основи методології науково-дослідницької діяльності у сфері фінансового права. 

вміє: 1) на репродуктивному рівні: відтворювати сприйняті знання з дисципліни; 2) на алгоритмічному рівні: 

застосовувати загальні моделі та послідовності до вивчення тих чи інших інститутів фінансового права; 3) на 
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евристичному рівні: на основі методологічно обґрунтованих наукових пошуків продукувати нові знання про предмет 

дисципліни, що вивчається; 4) на творчому рівні: висловлювати свою науково обґрунтовану позицію з приводу тих 

чи інших актуальних питань фінансового права. 

ПП 

ЗВО 

016 

Податкове 

право 
4,0 ЗК6 

ПК2,  

ПК4,  

ПК5,  

ПК7,  

ПК8,  

ПК9 

За умови успішного вивчення модуля ЗВО: 

знає: 1) на понятійному рівні: основні поняття та категорії податкового права й законодавства; місце інституту 

податкового права в системі фінансового права; особливості механізму адміністративно-правового регулювання 

податкових правовідносин; суб’єктів податкового права та основні види податків і зборів в Україні; 2) на 

фундаментальному рівні: основні наукові концепції, теорії тощо, які стосуються розуміння та змісту тих чи інших 

суспільних відносин, що виникають в податковій системі України, платників податків, ставки та об’єкти 

оподаткування; 3) на практично-творчому рівні: основні методики тлумачення та застосування норм податкового 

права, а так само основи методології науково-дослідницької діяльності у сфері податкового права. 

вміє: 1) на репродуктивному рівні: відтворювати основні поняття та категорії, що відображають сутність та елементи 

податкової системи України, а також положення нормативно-правових актів, що регулюють сферу оподаткування; 2) 

на алгоритмічному рівні: довільно використовувати засвоєні знання для розв’язання типових ситуацій, що виникають 

в сфері оподаткування, а також організовувати свою діяльність на основі певного алгоритму; вільно орієнтуватися у 

податковому законодавстві; складати необхідні процесуальні документи; 3) на евристичному рівні: орієнтуватися у 

процесах сплати податків та зборів в Україні; знаходити шляхи розв’язання нетипових задач, що виникають у юриста 

під час оцінки професійних ситуацій, визначення юридичної відповідальності за порушення податкового 

законодавства, а також спілкування з громадянами і правопорушниками; 4) на творчому рівні: переосмислювати 

наявні знання стосовно нових фактів; адаптувати раніше отриманий досвід до змінних умов та нестандартних ситуацій; 

варіативно розв’язувати професійні завдання. 

ПП 

ЗВО 

017 

Аграрне право 3,0 ЗК6 

ПК2,  

ПК4,  

ПК5,  

ПК7,  

ПК8,  

ПК9 

За умови успішного вивчення модуля ЗВО: 

знає: 1) на понятійному рівні: поняття аграрного права комплексної інтегрованої та спеціалізованої галузі права; його 

предмет, метод, принципи та їх особливості; систему та джерела аграрного права, поняття, класифікацію та 

особливості аграрних правовідносин, їх елементи; загальні засади аграрної політики й аграрної реформи в Україні; 

поняття, особливості та класифікацію суб’єктів аграрного права; правовий статус фізичних осіб як суб’єктів аграрного 

права; правовий статус юридичних осіб як суб’єктів аграрного права; інститут права членства у кооперативних 

сільськогосподарських підприємствах та інституту права участі у корпоративних сільськогосподарських 

підприємствах; правовий статус, особливості діяльності специфічних суб’єктів аграрних правовідносин (фермерських 

господарств, сільськогосподарських кооперативів, державних сільськогосподарських підприємств та осіб, які 

займаються веденням особистого селянського господарства); поняття, сутність, принципи, форми та методи 

державного регулювання сільського господарства в Україні; систему та правове становище органів, що здійснюють 

державне регулювання сільського господарства; основні напрямки державної підтримки сільськогосподарських 

товаровиробників; поняття та сутність виробничо-господарської діяльності суб’єктів аграрного виробництва та 

правове регулювання такої діяльності; правове регулювання діяльності підсобних виробництв і промислів у 

сільськогосподарських підприємствах; правові форми реалізації сільськогосподарської продукції; поняття та правове 

регулювання фінансової діяльності сільськогосподарських товаровиробників; правове регулювання оподаткування у 

сільському господарстві; правове регулювання використання природних ресурсів, а особливо земель 

сільськогосподарського призначення в сільському господарстві, особливості такого правового регулювання; 

особливості. Поняття, особливості, принципи організації праці в АПК. Особливості суб’єктів аграрного як учасників 

соціально-трудових відносин; особливості правового регулювання трудових та соціальних відносин в сільському 
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господарстві; 2) на фундаментальному рівні: парадигму та методологію пізнання агарного права; основні світоглядні 

ідеї, доктринальні положення науки аграрного права; основні, наріжні загальноприйняті у науці аграрного права 

наукові ідеї як найвищі форми розвитку наукового вчення про аграрне право; 3) на практично-творчому рівні: 

способи та методи орієнтування та пошуку норм аграрного права у системі законодавства України; методику 

вирішення практичних завдань з аграрного права; методику тлумачення і застосування його норм, в тому числі 

системно з нормами суміжних галузей права; 

вміє: 1) на репродуктивному рівні: відтворювати основні поняття та конструкції аграрного права; вирішувати тести 

та виконувати індивідуальні завдання; 2) алгоритмічному рівні: застосовувати загальні та спеціальні алгоритми 

аналізу інститутів аграрного права, самостійно працювати з нормативно-правовими актами; 3) на евристичному рівні: 

аналізувати положення та інститути аграрного права; визначати зміст певних фактичних відносин у сфері АПК; давати 

вірну юридичну кваліфікацію означеним фактичним відносинам; тлумачити чинне законодавство, а так само і локальні 

нормативні акти; застосовувати чинне законодавство; виступати експертом та консультантом у навчанні інших; 

розробляти проекти процедурних, процесуальних документів та інших юридичних документів; 4) на творчому рівні: 

вичерпно, логічно та творчо викладати інформацію в усній і письмовій формі; ґрунтовно висловлюватися та дискувати, 

пов’язуючи при цьому теоретичний матеріал з агарного права із конкретними практичними питаннями регулювання 

аграрних відносин 

ПП 

ЗВО 

018 

Правове 

регулювання 

відносин 

власності 

3,0 ЗК6 

ПК2, ПК3, 

ПК4, ПК5, 

ПК7, ПК8, 

ПК9, 

ПК10 

За умови успішного вивчення модуля ЗВО: 

знає: 1) на понятійному рівні: поняття права власності, його зміст, межі здійснення; історію становлення та розвитку 

права власності; характеристику законодавства стосовно відносин власності; поняття власності та права власності; 

правовий статус суб’єктів права власності; здійснення права власності та межі його здійснення; первісні та вторинні 

способи набуття права власності; підстави припинення права власності з волі власника та усупереч волі власника; 

питання про форми та види права власності; особливості довірчої власності у цивільному законодавстві України; 

особливості набуття та здійснення права власності на окремі види майна, а саме: право власності на земельну ділянку, 

на житло та ін.; питання про охорону та захист права власності; окремі способи захисту прав власників та 

користувачів; співвідношення права власності та речового права; класифікацію речових прав на чуже майно; 2) на 

фундаментальному рівні: історію розвитку права власності; парадигму та методологію пізнання права власності; 3) 

на практично-творчому рівні: методику вирішення практичних завдань з права власності та речових прав на чуже 

майно. 

вміє: 1) на репродуктивному рівні: відтворювати основні поняття та конструкції права власності; вирішувати тести й 

виконувати індивідуальні завдання; 2) на алгоритмічному рівні: застосовувати загальні та спеціальні алгоритми 

аналізу інститутів права власності, самостійно працювати з нормативно-правовими актами; 3) на евристичному рівні: 

аналізувати положення та інститути права власності; виступати експертом та консультантом у навчанні інших; 4) на 

творчому рівні: вичерпно, логічно та творчо викладати інформацію в усній і письмовій формі; ґрунтовно 

висловлюватися та дискувати, пов’язуючи при цьому теоретичний матеріал з права власності. 

ПП 

ЗВО 

019 

Адвокатура 

України 
3,0 

ЗК8, 

ЗК10 

ПК1,  

ПК2, 

ПК3, 

ПК4,  

ПК5,  

ПК7,  

ПК9, 

За умови успішного вивчення модуля ЗВО: 

знає: 1) на понятійному рівні: знання організаційно-правового змісту, сутності та організаційних форм діяльності 

адвокатури в Україні, гарантій забезпечення її функціонування; 2) на фундаментальному рівні: положення норм 

Конституції України, чинного законодавства, які регламентують діяльність адвокатури в Україні; 3) на практично-

творчому рівні: методи оцінювання та обґрунтованого прогнозування розвитку адвокатури, її взаємодії з фізичними 

та юридичними особами, судовими та правоохоронними органами 

вміє: 1) на репродуктивному рівні: відтворювати основні поняття та конструкції інституту адвокатури в Україні; 
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 ПК10 вирішувати тести й виконувати індивідуальні завдання; 2) на алгоритмічному рівні: застосовувати загальні та 

спеціальні алгоритми аналізу норм законодавства, яке визначає завдання, організаційні форми, види адвокатської 

діяльності, а також регулює діяльність адвокатури щодо здійснення захисту, представництва та надання інших видів 

правової допомоги клієнту, самостійно працювати з нормативно-правовими актами; 3) на евристичному рівні: 

правильно аналізувати і узагальнювати законодавчі акти, що стосуються здійснення та реалізації функцій адвокатури;  

виступати експертом та консультантом у навчанні інших; 4) на творчому рівні: вичерпно, логічно та творчо 

викладати інформацію в усній і письмовій формі; формулювати власну позицію з питань, пов’язаних з 

функціонуванням адвокатури в Україні. 

ПП 

ЗВО 

020 

Правова 

статистика 
3,0 ЗК1, ПК2, ПК7 

За умови успішного вивчення модуля ЗВО: 

знає: 1) на понятійному рівні: поняття, предмет та завдання правової статистики; статистичну закономірність і 

статистичну сукупність правових явищ;  взаємозв’язок правової статистики із загальною теорією статистики та 

галузями матеріального права; 2) на фундаментальному рівні: поняття про предмет і систему правової статистики, 

методологію та конкретні методи, які застосовуються цією наукою; 3) на практично-творчому рівні: як за 

статистичними показниками оцінити стан та основні тенденції правопорядку в країні; 

вміє: 1) на репродуктивному рівні: відтворювати основні поняття правової статистики; вирішувати тести й 

виконувати індивідуальні завдання; 2) на алгоритмічному рівні: правильно тлумачити, обчислювати та 

використовувати показники, які характеризують стан та основні тенденції правопорядку в країні. 

ПП 

ЗВО 

021 

Соціологія 

права 
3,0 ЗК3 

ПК5,  

ПК7,  

ПК10 

За умови успішного вивчення модуля ЗВО: 

знає: 1) на понятійному рівні: поняття про предмет і систему соціологія права; методологію та конкретні методи, які 

застосовуються цією наукою; зміст та особливості її основних категорій та взаємозв’язок з філософією, правом, 

теорією права, політологією та іншими науками; взаємозв’язок з соціальними процесами та явищами різних сфер 

суспільства; 2) на фундаментальному рівні: найважливіші завдання сучасної соціально-правової політики держави; 

наукове та правове забезпечення соціальних реформ; ; 3) на практично-творчому рівні: основні положення соціології 

права та методи дослідження проблем сучасного соціального розвитку 

вміє: 1) на репродуктивному рівні: відтворювати основні поняття соціології права; вирішувати тести й виконувати 

індивідуальні завдання; розуміти сутність, особливості та еволюцію розвитку держави, її правової системи, протиріччя 

і способи їх вирішення в ході складного соціального розвитку; 2) на алгоритмічному рівні: застосовувати основні 

положення соціології права і дослідження проблем сучасного соціального розвитку, робити з цих досліджень науково 

обґрунтовані правові висновки і узагальнення, вміло використовувати їх в юридичній практиці; 3) на творчому рівні: 

спираючись на гуманістичний зміст соціології права, реалізовувати на практиці основні її теоретичні положення щодо 

формування духовного потенціалу нашого суспільства, створення обґрунтованої і оптимальної правової системи 

України 

ПП 

ЗВО 

022 

Іноземна мова 

(поглиблене 

вивчення) 
3,0 

ЗК7, 

ЗК9 
 

За умови успішного вивчення модуля ЗВО: 

знає: граматичні структури, що є необхідними для гнучкого вираження відповідних функцій та понять, а також для 

розуміння і продукування широкого кола текстів в професійній сфері; правила англійського синтаксису, щоб мати 

можливість розпізнавати і продукувати широке коло текстів в професійній сфері; мовні форми, властиві для офіційних 

та розмовних регістрів професійного мовлення; широкий діапазон словникового запасу (у тому числі юридичної 

термінології), що є необхідним в  професійній сфері; 

вміє: розуміти, які ключові цінності, переконання та поведінка в професійному середовищі України відрізняються при 

порівнянні однієї культури з іншими; розуміти різні корпоративні культури в конкретних професійних контекстах і те, 

яким чином вони співвідносяться одна з одною; застосовувати міжкультурне розуміння у процесі безпосереднього 
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усного і писемного спілкування в професійному середовищі; належним чином поводити себе і реагувати у типових 

професійних, світських і повсякденних ситуаціях, а також знати правила взаємодії між людьми у різних ситуаціях 

ПП 

ЗВО 

023 

Актуальні 

проблеми 

теорії держави 

та права 

4,0 ЗК3 

ПК1, 

ПК2, 

ПК5 

За умови успішного вивчення модуля ЗВО: 

знає: на понятійному рівні: поняття теорії держави та права; функції юридичної науки, її завдання на сучасному 

етапі; предмет загальної теорії держави і права; методи (методологію) пізнання держави і права; місце теорії держави і 

права в системі суспільних та юридичних наук; поняття та ознаки держави; наукові погляди щодо сутності держави; 

особливості становлення державно-правової організації в Україні; поняття типу держави, фактори, які його 

визначають; поняття та структуру форми держави тощо; поняття та сутність права; функції та принципи права; поняття 

та види джерел (форм) права; поняття, ознаки та структурні елементи системи права; функції та принципи 

правотворчості; поняття, сутність та призначення систематизації нормативно-правових актів; значення тлумачення в 

правотворчій та правозастосовній діяльності; поняття, ознаки та види правової поведінки; особливості та предмет 

регулювання суспільних відносин; принципи та гарантії законності; типи (сім’ї) правових систем світу тощо; 2) на 

фундаментальному рівні: наукові погляди щодо сутності держави; механізм та апарат держави; громадянське 

суспільство, політична система суспільства і держава; демократична, соціальна, правова держава; правотворчість;  

систематизація нормативно-правових актів; основи територіальної організації України тощо. 3) на практично-

творчому рівні: готувати наукові доповіді та реферати з тем, зазначених в програмі курсу; складати схеми з будь-якої 

теми курсу “Актуальні проблеми теорії держави і права”; складати процесуальні документи. 

вміє: 1) на репродуктивному рівні: працювати як з нормативними актами внутрішнього законодавства так і з 

міжнародними актами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України та іншими міжнародними 

актами, а також тлумачити їх відповідно до конкретних обставин; 2) на алгоритмічному рівні: формувати власну 

точку зору щодо успішного впровадження таких цінностей як повага до прав людини та громадянина, демократична, 

соціальна, правова держава тощо; 3) на евристичному рівні: на рівні відтворення правильно оцінювати сутність та 

зміст конкретних державно-правових явищ (ситуацій), орієнтуватися в чинному законодавстві, в тому числі на рівні 

актів Конституційного Суду України та відповідних підзаконних нормативно-правових документів, вивчати необхідні 

нормативно-правові акти; 4) на творчому рівні: використовувати свої внутрішні якості у підвищенні ефективності 

професійної діяльності, досліджувати державно-правові явища, формувати наукові пошуки тощо. 

ПП 

ЗВО 

024 

Основи 

юридичної та 

клінічної 

практики 

4,0 
ЗК8, 

ЗК10 

ПК1, 

ПК2, 

ПК3, 

ПК4, 

ПК5, 

ПК7, 

ПК9, 

ПК10 

За умови успішного вивчення модуля ЗВО: 

знає: 1) на понятійному рівні: поняття юридичного клінічного руху в Україні; основні поняття етапів становлення 

юридичного клінічного руху світі та Україні; поняття та зміст професійної етики юрисконсульта юридичної клініки; 

поняття методики складання процесуальних документів тощо; 2) на фундаментальному рівні: особливості 

дисципліни, її основні поняття; особливості організації праці в юридичній клініці; організацію надання кваліфікованої 

відповіді клієнту юридичної клініки, особливості формування позиції по справі, формування альтернативних варіантів 

вирішення звернення;  напрямки удосконалення системи надання юридичних послуг в Україні тощо; 3) на практично-

творчому рівні: вміти надавати письмову відповідь клієнту; готувати процесуальні документи; складати позовні 

заяви; складати та оголошувати промову захисника під час судових дебатів; складати скаргу на дії державного 

виконавця під час неналежного виконання судового рішення. 

вміє: 1) на репродуктивному рівні: працювати як з нормативними актами внутрішнього законодавства так і з 

міжнародними актами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України та іншими міжнародними 

актами, а також тлумачити їх відповідно до конкретних обставин; 2) на алгоритмічному рівні: формувати власну 

точку зору по конкретній справі; 3) на евристичному рівні: на рівні відтворення правильно оцінювати сутність та 

зміст конкретних правових явищ (ситуацій), орієнтуватися в чинному законодавстві; 4) на творчому рівні:  
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використовувати свої внутрішні якості у підвищенні ефективності професійної діяльності, досліджувати правові 

явища, формувати індивідуальну позицію тощо. 

ПП 

ЗВО 

025 

Порівняльне 

правознавство 
4,0 ЗК10 

ПК1, 

ПК2, 

ПК5, 

ПК7, 

ПК9 

За умови успішного вивчення модуля ЗВО: 

знати: 1) на понятійному рівні: основні принципи, доктринальні засади, правові джерела, окремі поняття, терміни, 

визначення, дефініції, юридичні категорії та інститути права, які мають своє науково-практичне значення; 2) на 

фундаментальному рівні: теоретичні поняття та характерні інститути в межах окремих правових систем; 3) на 

практично-творчому рівні: надавати порівняльну характеристику основних наукових методів в юриспруденції;  

самостійно виявляти як позитивні моменти так і слабкі сторони в застосовуваних наукових концепціях; творчо 

застосовувати набуті знання в процесі правотворчої діяльності та наукової праці;  

вміти: 1) на репродуктивному рівні: відтворювати та застосовувати понятійний апарат та методологічний 

інструментарій, що розробляється юридичною компаративістикою; 2) алгоритмічному рівні: здійснювати 

порівняльний аналіз правових явищ, виявляти їх спільні ознаки та відмінності на підставі встановлення визначених 

критеріїв порівняння; систематизувати правові знання щодо особливостей різних правових сімей та здійснювати їх 

аналіз та узагальнення; довільно використовувати засвоєні знання для розв’язання типових ситуацій, що виникають під 

час діяльності юриста, а також організовувати свою діяльність на основі певного алгоритму; 3) на евристичному 

рівні: творчо аналізувати та узагальнювати інформацію про правові системи; самостійно теоретично мислити 

правовими категоріями; знаходити шляхи розв’язання нетипових задач, що виникають під час професійної діяльності 

юриста; 4) на творчому рівні: на підставі узагальнення інформації про різні правові системи світу, виявляти загальні 

тенденції розвитку та взаємовпливу національних правових систем та їх сімей; переосмислювати наявні знання 

стосовно нових фактів; адаптувати раніше отриманий досвід до змінних умов та нестандартних ситуацій; варіативно 

розв’язувати професійні завдання 

ПП 

ЗВО 

026 

Практикум зі 

складання 

адміністративн

их 

процесуальних 

документів 

4,0  

ПК1, 

ПК2, 

ПК4 

За умови успішного вивчення модуля ЗВО: 

знає: 1) на понятійному рівні: основні положення законодавства України, що регулюють діяльність суду, органів 

державної влади та місцевого самоврядування; особливості правового регулювання діяльності органів державної влади 

та місцевого самоврядування; правове забезпечення їх діяльності; 2) на фундаментальному рівні: особливості змісту 

правовідносин, що виникають під час складання процесуальних документів; основні питання, які є актуальними при 

складанні адміністративно-процесуальних документів; тенденції щодо подальшого розвитку суспільних відносин у цій 

сфері, а також напрями удосконалення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування у сфері 

адміністративно-процедурної діяльності. Тенденції щодо прийняття Адміністративного процедурного кодексу 

України; 3) на практично-творчому рівні: готувати наукові доповіді та проекти адміністративно-процесуальних 

документів з тем, зазначених в програмі курсу; форми та особливості складання адміністративно-процесуальних 

документів; види процесуальних документів; складати процесуальні документи. 

вміє: 1) на репродуктивному рівні: оперувати основними поняттями та виокремлювати особливості, що 

відображають сутність та порядок складання процесуальних документів, а також положення нормативно-правових 

актів, що регулюють особливості їх складання; 2) на алгоритмічному рівні: послідовно використовувати засвоєні 

знання для розв’язання типових ситуацій, що виникають під час професійної діяльності юриста, а також 

організовувати свою діяльність на основі певної системи та визначених дій, залежно від органу державної влади, 

місцевого самоврядування; складати необхідні адміністративно-процесуальні та інші документи; 3) на евристичному 

рівні: на рівні відтворення правильно оцінювати сутність та зміст конкретних державно-правових явищ (ситуацій), 

орієнтуватися в чинному законодавстві, в тому числі на рівні підзаконних нормативно-правових документів щодо 

особливостей діловодства у апаратах органів державної влади, вивчати необхідні нормативно-правові акти. 4) на 
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творчому рівні:  переосмислювати наявні знання стосовно нових фактів, невідкладно адаптуватись до ситуації, 

використовувати свої внутрішні якості у підвищенні ефективності професійної діяльності, формувати пошуки 

вдосконалення процесуальної форми документів тощо.  

ПП 

ЗВО 

027 

Іноземна мова 

(поглиблене 

вивчення) 
4,0 

ЗК7, 

ЗК9 
 

За умови успішного вивчення модуля ЗВО: 

знає: граматичні структури, що є необхідними для гнучкого вираження відповідних функцій та понять, а також для 

розуміння і продукування широкого кола текстів в професійній сфері; правила англійського синтаксису, щоб мати 

можливість розпізнавати і продукувати широке коло текстів в професійній сфері; мовні форми, властиві для офіційних 

та розмовних регістрів професійного мовлення; широкий діапазон словникового запасу (у тому числі юридичної 

термінології), що є необхідним в  професійній сфері; 

вміє: розуміти, які ключові цінності, переконання та поведінка в професійному середовищі України відрізняються при 

порівнянні однієї культури з іншими; розуміти різні корпоративні культури в конкретних професійних контекстах і те, 

яким чином вони співвідносяться одна з одною; застосовувати міжкультурне розуміння у процесі безпосереднього 

усного і писемного спілкування в професійному середовищі; належним чином поводити себе і реагувати у типових 

професійних, світських і повсякденних ситуаціях, а також знати правила взаємодії між людьми у різних ситуаціях 

ПП 

ЗВО 

028 

Кримінально-

виконавче 

право 
4,0  

ПК2, 

ПК3, 

ПК6, 

ПК10 

За умови успішного вивчення модуля ЗВО: 

знає: 1) на понятійному рівні: предмет кримінально-виконавчого права і законодавства; систему органів і установ 

виконання покарань; основні принципи КВП і КВЗ; основи правового статусу засуджених; міжнародні стандарти 

поводження із засудженими і ув’язненими. 2) на фундаментальному рівні: основні поняття, інститути (підінститути) 

кримінально-виконавчого права; зміст основних проблем у сфері виконання покарань. 3) на практично-творчому 

рівні: вимоги, що ставляться перед юристами правоохоронних, інших державних органів, в т.ч. органів і установ 

виконання покарань, причини неправомірної поведінки окремих осіб (засуджених і персоналу ОУВП) тощо. 

вміє: 1) на репродуктивному рівні: пояснити причини виникнення, становлення і зміни сучасної кримінально-

виконавчої (пенітенціарної) системи України, кримінально-виконавчого законодавства, їх основних проблем. 2) на 

алгоритмічному (евристичному) рівні: формувати власну точку зору щодо проблематики виконання та відбування 

покарань; здійснювати власні наукові дослідження у цій сфері. 3) на творчому рівні: використовувати набуті у ВНЗ 

знання і навички для подальшого підвищення ефективності правозастосовної діяльності у сфері виконання покарань; 

дослідженні розвитку, послідовності явищ (речей) у цій сфері; проводити власні наукові пошуки. 

ПП 

ЗВО 

029 

Судова 

медицина та 

психіатрія 
4,0  

ПК3, 

ПК8 

За умови успішного вивчення модуля ЗВО: 

знає: 1) на понятійному рівні: основні концептуальні положення судової медицини та судової психіатрії, їх предмет, 

завдання і роль у розкритті та досудовому розслідуванні кримінальних правопорушень, види судово-медичних і 

судово-психіатричних експертиз; 2) на фундаментальному рівні: сучасні можливості судової медицини та психіатрії; 

правові, процесуальні та організаційні основи судово-медичної та судово-психіатричної експертизи в Україні, 

обов'язки та відповідальність медичних працівників за професійно-посадові правопорушення; судово-медичні 

криміналістичні методи дослідження; хворобливі психічні стани, загальні відомості про причини психічних 

захворювань та їх класифікацію, основні форми психічних захворювань; види примусових заходів медичного 

характеру щодо осіб, визнаних психічно хворими і неосудними, які вчинили суспільно небезпечні діяння; 3) на 

практично-творчому рівні: обставини, які встановлюють необхідність проведення судово-медичної та судово-

психіатричної експертизи та підстави, на основі яких вони призначається; судово-медичне значення ранніх та пізніх 

трупних змін; класифікація тупих та гострих предметів, основні механізми їх впливу на тіло людини та заподіяння 

ушкоджень; класифікацію та судово-медичну діагностику смерті від механічної асфіксії; судово-медичну діагностику 

вогнепальних ушкоджень, електротравми, смерті від високих та низьких температур, отруєнь; роль та завдання лікаря-
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фахівця у галузі судової медицини у випадках огляду трупа на місці його знайдення; методику судово-медичної 

експертизи живих осіб у випадках тілесних ушкоджень, статевих злочинів, встановлення стану здоров’я; особливості 

судово-медичної експертизи трупа при різних видах насильної смерті; можливості судово-медичної експертизи 

речових доказів біологічного походження; собливості судово-медичної експертизи за матеріалами кримінального 

провадження; підстави для клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру;  причини та умови, 

які сприяють вчиненню супільно небезпечних дій психічно хворими особами, наукові рекомендації щодо їх розкриття, 

досудового розслідування та запобігання. 

вміє: 1) на репродуктивному рівні:  правильно визначати загальні поняття про судово-медичну експертизу, 

танатологію, травматологію, токсикологію та лікарську деонтологію;   правильно визначати загальні поняття про 

психічні захворювання, їх причини, перебіг та класифікацію, окремі симптоми і синдроми психічних розладів; 2) на 

алгоритмічному рівні: формулювати питання, які виносяться на вирішення перед судово-медичною експертизою 

живих осіб, у різних випадках насильницької смерті, які приймають участь у кримінальному судочинстві; призначати 

судово-медичну експертизу речових доказів та за матеріалами кримінального провадження; встановлювати давність 

смерті по даним, отриманим під час огляду трупа на місці його знайдення; набути навички вилучення речових доказів 

та необхідного матеріалу для лабораторного дослідження; набути навички опису трупа на місці його знайдення, 

зокрема, ранні та пізні трупні явища, а також різних видів ушкоджень, встановлення механізму та терміну їх 

спричинення; розрізняти ушкодження, заподіяні гострими, тупими предметами та вогнепальною зброєю  за їх описом; 

застосовувати чинне законодавство для обґрунтовування рішень про призначення судово-психіатричної експертизи та 

застосування примусових заходів медичного характеру щодо осіб, визнаних психічно хворими і неосудними, які 

вчинили суспільно небезпечні діяння; формулювати питання, які виносяться на вирішення перед судово-

психіатричною експертизою; розпитувати симптоми та синдроми різних психічних захворювань; визначати психічний 

стан підозрюваних, свідків та потерпілих; попереджувати соціально-небезпечні дії психічно хворих людей; 3) на 

евристичному рівні: формувати власну точку зору щодо вирішення гострих та дискусійних проблем теорії та 

практики судової медицини та судової психіатрії; об'єктивно оцінювати висновки судово-медичної та судово-

психіатричної експертизи і правильно використовувати отримані данні в ході розкриття, досудового розслідування і 

запобігання кримінальним правопорушенням у межах визначеної законом підслідності поліції; 4) на творчому рівні: 

моделювати сучасні шляхи розвитку судової медицини та судової психіатрії, а також надавати відповідні пропозиції 

щодо удосконалення законодавства та практики його реалізації. 

ПП 

ЗВО 

030 

Практикум зі 

складання 

кримінальних 

процесуальних 

документів 

4,0  

ПК1, 

ПК2, 

ПК4 

За умови успішного вивчення модуля ЗВО: 

знає: 1) на понятійному рівні: теоретичні положення про поняття, сутність та правове значення кримінальних 

процесуальних актів; норми кримінального процесуального законодавства, що регулюють порядок, строки, умови, 

реквізити процесуальних документів; класифікацію процесуальних актів досудового розслідування; 2) на 

фундаментальному рівні: вимоги, що висуваються до процесуальних актів досудового розслідування; характеристику 

та процесуальну форму основних видів документів слідчого; особливості процесуальних документів по окремим 

категоріям злочинів; зміст і значення процесуальної форми і процесуальних гарантій правосуддя; особливості 

процесуального статусу суб’єктів кримінального процесу та правовідносин їх між собою; поняття доказів та їх 

допустимості, кримінально-процесуальні засоби збирання, дослідження, перевірки, оцінки та застосування доказів, 

захисту прав і свобод людини; процесуальну форму здійснення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, 

форми здійснення правозастосовчої діяльності на різних стадіях кримінального процесу; вимоги до процесуальних 

документів та порядок їх складання й здійснення технічного документування судочинства; теорію прийняття 

процесуальних рішень, вимоги закону до їх змісту та структури, підстави, умови та форму процесуальних дій та 
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рішень; 3) на практично-творчому рівні: способи тлумачення та застосування кримінальних процесуальних норм; 

процесуальні методи й форми попередження злочинів, виявлення та усунення причин і умов, які сприяли їх вчиненню; 

процесуальний порядок реабілітації невинуватих осіб; вміє: 1) на репродуктивному рівні: правильно тлумачити та 

застосовувати норми кримінально-процесуального права, які регулює стадія досудового розслідування; 2) на 

алгоритмічному рівні: використовувати дані науки кримінально-процесуального права у розв’язанні проблемних 

питань при розслідуванні злочинів; складати законні та мотивовані кримінально-процесуальні документи. ; 4) на 

творчому рівні: аналізувати прецедентну практику Європейського суду з прав людини щодо розгляду звернень 

учасників  кримінального судочинства; особливості міжнародного співробітництва держав в сфері правосуддя; стан 

основних проблем науки кримінального процесу та основні наукові концепції. 

ПП 

ЗВО 

031 

Доказування у 

кримінальному 

провадженні 
4,0 ЗК2 

ПК1, 

ПК2, 

ПК4 

За умови успішного вивчення модуля ЗВО: 

знає: 1) на понятійному рівні: основні терміни і юридичні категорії, за допомогою яких відбувається доказування у 

кримінальному провадженні, та їх змістовне навантаження; 2) на фундаментальному рівні: правила застосування 

норм кримінального процесуального закону під час виконання завдань кримінального провадження, пов’язаних із 

доказуванням у кримінальному провадженні; 3) на практично-творчому рівні: правила застосування кримінального 

процесуального закону в умовах конкуренції правових норм, а також правила застосування аналогії закону і аналогії 

права під час доказування в кримінальному провадженні. 

вміє: 1) на репродуктивному рівні: правильно застосовувати кримінальний процесуальний закон у ситуаціях, які 

обговорювалися на заняттях. 2) на алгоритмічному рівні: правильно виконувати вимоги закону та відомчих 

нормативних актів щодо розслідування різних видів злочинів, а також тактично грамотно проводити слідчі дії 

дотримуючись принципу наступальності в правоохоронній діяльності. 3) на евристичному рівні: виконувати 

діяльність за складним алгоритмом, що містить процедуру конструювання рішень і потребує використання великих 

масивів оперативної та раніше засвоєної інформації, а саме: 

розкривати злочини по „гарячих слідах”; здійснювати збір даних (доказів); давати оцінку окремих доказів (в певних 

процесуальних і кримінальних ситуаціях);  застосовувати основні прийоми виявлення та фіксації доказів; знаходити 

шляхи індивідуального спілкування з особами, які скоїли злочини; враховувати психологічні особливості злочинної 

поведінки. 4) на творчому рівні: проводити дослідження кримінальної процесуальної регламентації способів 

доказування в різних слідчих ситуаціях, вибирати з множини способів доказування такі, що дозволяють найбільш 

ефективно вирішувати завдання кримінального провадження під час розслідування конкретних злочинів. 

ПП 

ЗВО 

032 

Судова 

бухгалтерія 
4,0  

ПК2, 

ПК3, 

ПК8 

За умови успішного вивчення модуля ЗВО: 

знає: 1) на понятійному рівні: понятійний апарат та термінологію курсу, предмет і методи бухгалтерського обліку і 

його особливості в різних сферах сучасної господарської (підприємницької) діяльності; 2) на фундаментальному 

рівні: фінансове, податкове, банківське, бюджетне законодавство, інші нормативні акти, порядок їх застосування; 

досвід роботи правоохоронних органів і фінансових установ з питань судової бухгалтерії; 3) на практично-творчому 

рівні: методику вирішення практичних завдань з судової бухгалтерії; 

вміє: 1) на репродуктивному рівні: відтворювати основні поняття та конструкції; вирішувати тести та виконувати 

індивідуальні завдання; 2) алгоритмічному рівні: застосовувати загальні та спеціальні алгоритми аналізу, самостійно 

працювати з нормативно-правовими актами; 3) на евристичному рівні: правильно оцінювати ситуацію, обставини і 

приймати оптимальні рішення; ефективно застосовувати на практиці діюче законодавство, грамотно складати 

відповідні фінансово-правові документи; здійснювати аналітичну роботу; аналізувати бухгалтерські документи; 

здійснювати юридичний аналіз норм фінансового права, знаходити прогалини у законодавстві, колізію норм; 4) на 

творчому рівні: вичерпно, логічно та творчо викладати інформацію в усній і письмовій формі; ґрунтовно 
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висловлюватися та дискувати, пов’язуючи при цьому теоретичний матеріал із конкретними практичними питаннями 

ПП 

ЗВО 

033 

Судова 

фінансово-

економічна 

експертиза 

4,0  

ПК2, 

ПК3, 

ПК8 

За умови успішного вивчення модуля ЗВО: 

знає: 1) на понятійному рівні: характеристику економічних злочинів, порядок призначення та проведення судових 

фінансово-економічних експертиз та узагальнення їх результатів; кваліфікаційні вимоги до судових експертів-

економістів, їх права, обов’язки та відповідальність 2) на фундаментальному рівні: особливості цивільного, 

кримінального та адміністративного судочинства; процесуальні норми залучення спеціалістів при розслідуванні 

господарських правопорушень та проведення ревізії за зверненням правоохоронних органів; 3) на практично-

творчому рівні: прийоми дослідження інформації при проведенні судової фінансово-економічної експертизи; 

обставини, що сприяють здійсненню правопорушень при проведенні судової фінансово-економічної експертизи; 

вміє: 1) на репродуктивному рівні: відтворювати основні поняття та конструкції; вирішувати тести та виконувати 

індивідуальні завдання; 2) алгоритмічному рівні: визначати фактори ризику фінансово-господарської діяльності та 

формулювати гіпотези фінансових шахрайств; застосовувати прийоми дослідження інформації при проведенні судової 

фінансово-економічної експертизи; 3) на евристичному рівні: правильно оцінювати ситуацію, обставини і приймати 

оптимальні рішення; ефективно застосовувати на практиці діюче законодавство, грамотно складати відповідні 

фінансово-правові документи; здійснювати аналітичну роботу; аналізувати бухгалтерські документи; здійснювати 

юридичний аналіз норм фінансового права, знаходити прогалини у законодавстві, колізію норм; 4) на творчому рівні: 

вичерпно, логічно та творчо викладати інформацію в усній і письмовій формі; ґрунтовно висловлюватися та дискувати, 

пов’язуючи при цьому теоретичний матеріал із конкретними практичними питаннями 

ПП 

ЗВО 

034 

Практикум зі 

складання 

цивільних 

процесуальних 

документів 

4,0  

ПК1, 

ПК2, 

ПК4 

За умови успішного вивчення модуля ЗВО:  

знає систему процесуальних документів та вимоги, що до них ставляться; суть процесуальних актів-документів із 

цивільних справ; вільно орієнтуватися в системі законодавства та правових позиціях Вищого спеціалізованого суду 

України з розгляду цивільних і кримінальних справ та Верховного Суду України, що містять вимоги до процесуальних 

документів із цивільних справ. 

вміє: правильно тлумачити та застосовувати цивільне процесуальне законодавство, що регулює зміст процесуальних 

документів, і складати процесуальні документи із цивільних справ. 

ПП 

ЗВО 

035 

Нотаріат 

України 
4,0 

ЗК8, 

ЗК10 

ПК1, 

ПК2, 

ПК3, 

ПК4, 

ПК5, 

ПК7, 

ПК9, 

ПК10 

За умови успішного вивчення модуля ЗВО: 

знати: 1) на понятійному рівні: поняття нотаріату; предмет і завдання нотаріальної діяльності; правову основу 

діяльності нотаріату; вимоги до посади нотаріуса, його права і обов'язки; порядок видачі свідоцтва про право на 

зайняття нотаріальною діяльністю і підстави для його анулювання; організаційну побудову нотаріату в Україні; 

структуру нотаріальних органів та організаційні форми нотаріальної діяльності; компетенцію нотаріальних органів 

щодо вчинення нотаріальних дій; місце вчинення нотаріальних дій; строки вчинення нотаріальних дій; підстави для 

відмови у вчиненні нотаріальних дій; порядок оскарження нотаріальних дій та відмови в їх вчиненні; вимоги до 

нотаріальних документів; нотаріальні акти; нотаріальне діловодство; основні правила посвідчення договорів, що 

підлягають обов'язковому нотаріальному оформленню; посвідчення безспірних фактів; посвідчення безспірних прав; 

нотаріальні дії, спрямовані на охорону майна та документів; нотаріальні дії з надання документам виконавчої сили; 

нотаріальне оформлення документів для дій за кордоном; прийняття документів, складених за кордоном; 2) на 

фундаментальному рівні: історію розвитку нотаріату; парадигму  та методологію пізнання нотаріату; 3) на 

практично-творчому рівні: методику вирішення практичних завдань з порядку та особливостей вчинення 

нотаріальних дій. 

вміє: 1) на репродуктивному рівні: відтворювати основні поняття та конструкції нотаріату; вирішувати тести та 

виконувати індивідуальні завдання; 2) на алгоритмічному рівні: застосовувати загальні та спеціальні алгоритми 



56 
 

1 2 3 4 5 6 

аналізу інститутів нотаріату, самостійно працювати з нормативно-правовими актами; 3) на евристичному рівні: 

аналізувати положення та інститути права нотаріату; виступати експертом та консультантом у навчанні інших; 4) на 

творчому рівні: вичерпно, логічно та творчо викладати інформацію в усній і письмовій формі; ґрунтовно 

висловлюватися та дискувати, пов’язуючи при цьому теоретичний матеріал з юридичною практикою 

ПП 

ЗВО 

036 

Цивільне та 

торгівельне 

право 

зарубіжних 

країн 

4,0  

ПК7, 

ПК8, 

ПК9, 

ПК10 

За умови успішного вивчення модуля ЗВО: 

знає: 1) на понятійному рівні: основних понять та інститутів цивільного та торгівельного права зарубіжних країн 

(комерційна  діяльність, комерційні відносини, суб’єкти комерційних відносин, правове регулювання майнових 

відносин/відносин власності, комерційні/господарські договори, господарська відповідальність, антимонопольно-

конкурентне регулювання); 2) на фундаментальному рівні: міжнародні торгівельні правовідносини, їх елементи; 

суб’єктний склад учасників; 3) на практично-творчому рівні: методи розв’язання проблем, що виникають в процесі 

застосування зарубіжного законодавства (при здійсненні, наприклад, інвестування на території інших країн чи захисті 

інтересів вітчизняних суб’єктів господарювання в іноземних судах). 

вміє: 1) на репродуктивному рівні: відтворювати основні поняття та конструкції торгівельного права зарубіжних  

країн; складати правові документи; 2) алгоритмічному рівні: самостійно вивчати і використовувати акти зарубіжного 

законодавства, літератури з зарубіжного комерційного права;  3) на евристичному рівні: аналізувати положення та 

інститути торгівельного права зарубіжних країн; узагальнювати юридичну практику; виступати експертом та 

консультантом у розв’язанні практичних завдань; аналізувати та складати правові документи, що використовуються в 

практичній юридичній діяльності та пов’язані із застосуванням іноземного законодавства (установчих та внутрішніх 

документів комерційних організацій, що створюються вітчизняними суб’єктами господарювання за межами України, а 

також договорів, претензій тощо); 4) на творчому рівні: вичерпно, логічно і творчо викладати інформацію в усній і 

письмовій формі; аналізувати юридичну практику; ґрунтовно висловлюватися та дискувати, пов’язуючи при цьому 

теоретичний матеріал з юридичною практикою. 

ПП 

ЗВО 

037 

Корпоративне 

право 
4,0  

ПК7, 

ПК8, 

ПК9, 

ПК10 

За умови успішного вивчення модуля ЗВО: 

знає: 1) на понятійному рівні: предмет, метод, інститути, систему корпоративного права; джерела, принципи 

корпоративного права; поняття право- та дієздатності учасників корпоративних відносин; 2) на фундаментальному 

рівні: корпоративні правовідносини, їх елементи; суб’єктний склад учасників корпоративних відносин; зміст інституту 

юридичних осіб – учасників корпоративних відносин; юридична природа корпоративних відносин; джерела 

корпоративного права; 3) на практично-творчому рівні: методи вирішення практичних завдань з корпоративного 

права. 

вміє: 1) на репродуктивному рівні: відтворювати основні поняття та конструкції корпоративного права; складати 

правові документи; 2) алгоритмічному рівні: застосовувати загальні та спеціальні норми корпоративного права, 

інших галузей права при вирішенні практичних завдань; вирішувати тести та виконувати індивідуальні завдання; 3) на 

евристичному рівні: аналізувати положення та інститути корпоративного права; узагальнювати юридичну практику; 

виступати експертом та консультантом у розв’язанні практичних завдань; аналізувати та складати правові документи; 

4) на творчому рівні: вичерпно, логічно і творчо викладати інформацію в усній і письмовій формі; аналізувати 

юридичну практику; ґрунтовно висловлюватися та дискувати, пов’язуючи при цьому теоретичний матеріал з 

юридичною практикою. 

 


