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ВСТУП 

 

Внесено кафедрою загальноправових дисциплін Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ.
 

Розробники: 

- проректор, доктор юридичних наук, профессор, Заслужений юрист 

України Наливайко Л. Р.; 

- декан юридичного факультету, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доктор юридичних наук Савіщенко В.М.; 

- завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін кандидат 

юридичних наук, доцент Шалгунова С.А.; 

- завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін, кандидат юридичних 

наук, доцент Золотухіна Л.О.; 

- доцент кадедри загальноправових дисциплін, кандидат юридичних наук, 

доцент Талдикін О.В.; 

- доцент кадедри загальноправових дисциплін, кандидат юридичних наук, 

доцент Орлова О.А.; 

- доцент кадедри загальноправових дисциплін, кандидат юридичних наук, 

доцент Степаненко К.В. 

Програму створено відповідно до Стандарту вищої освіти за першим 

бакалаврським рівнем за спеціальністю 081«Право», затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 12.12.2018 № 1389, який є 

нормативним документом, що визначає сукупність вимог до змісту та 

результатів освітньої діяльності закладів вищої освіти для забезпечення 

здобуття ступеня вищої освіти бакалавра зі спеціальності 081 «Право» галузі 

знань 08 «Право». 

- здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти слухають курси 

українською та англійською мовами (у останньому випадку - із залученням 

фахівців провідних європейських та інших зарубіжних закладів вищої освіти); 

- отримують актуальні знання теоретичних досягнень науковців 

провідних галузей права; 

- набувають досвіду самостійної дослідницької діяльності; 

- мають можливість стажування за кордоном; 

- проходять педагогічну та юридичну практику на базі університету з 

метою набуття навичок викладання у вищій школі та опанування відповідними 

методиками та практичним досвідом; 

- 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 
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якості вищої освіти ДДУВС та створення реальної системи внутрішнього її 

забезпечення. 

Принципом і особливістю підготовки бакалаврів права є поєднання 

глибокої теоретичної та спеціальної фахової підготовки з формуванням навичок 

науково-дослідної, педагогічної та практичної юридичної роботи. 

Для створення освітньої програми також 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; 

– регламентація системи компетентностей бакалавра (змісту вищої 

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

обраною спеціальністю з урахуванням вимог професійних стандартів або 
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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. 
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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. 

Об’єкт вивчення: право як соціальне явище. Вивчення права та його 
джерел ґрунтується на правових доктринах, цінностях і принципах, в основі 
яких покладені права та основоположні свободи людини. 

Цілі навчання: формування здатності розв’язувати складні спеціалізовані 
завдання у сфері права з розумінням природи і змісту його основних правових 
інститутів, а також меж правового регулювання різних суспільних відносин. 

Теоретичний зміст предметної області складають знання про: основи 
поведінки індивідів і соціальних груп; творення права, його тлумачення та 
застосування; правові цінності, принципи, а також природа і зміст правових 
інститутів, етичні стандарти правничої професії. 

Методи, методики та технології: загальнонаукові і спеціальні методи 
пізнання правових явищ; методики правової оцінки поведінки чи діяльності 
індивідів і соціальних груп, ідентифікації правової проблеми та її вирішення на 
основі принципів права; інформаційно-комунікаційні технології. 

Інструменти та обладнання: сучасне інформаційно-комунікаційне 
обладнання, інформаційні ресурси та програмні продукти, що застосовуються в 
правовій діяльності. 

 

1.2. Призначення освітньо-професійної програми 
Освітньо-професійна програма використовується під час: 
– акредитації освітньої програми, інспектуванні освітньої діяльності за 

спеціальністю; 
– розроблення навчального та робочих навчальних планів, програм 

навчальних дисциплін і практик; 
– розроблення засобів діагностики якості вищої освіти; 
– професійної орієнтації здобувачів з відповідного фаху та формування 

індивідуальних планів студентів. 
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– атестації бакалаврів спеціальності 081 Право. 

Освітньо-професійна 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 спеціалізацією; 

– перелік та обсяг навчальних дисциплін для опанування 

компетентностями освітньої програми; 

– вимоги до структури навчальних дисциплін. 

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. 

Освітньо-професійна програма поширюється на кафедри 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, що 

здійснюють підготовку здобувачів першого рівня вищої освіти зі спеціальності 

081 Право. 

 

1.3. Нормативні посилання 

Освітньо-професійна програма розроблена на основі таких нормативних 

документів: 

1) Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII. (зі 

змінами і допов.) URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18; 

2) Про освіту Закон України від 05.09.2017 URL: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19; 

3) Про затвердження національної рамки кваліфікацій: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1341 URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п; 

4) Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за 

якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 року. URL: 

http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=248149695; 

5) Про затвердження ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності закладів освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 30 

грудня 2015 року. (зі змінами і допов.). Офіційний вісник України. 2015. 

№ 38. С. 194. Ст. 1147; 

6) Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 081 

«Право» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: Наказ 

Міністерства освіти і науки України від 12 .12.2018 № 1379; 

7) Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти:  

Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.06.2016 № 600 (в редакції 

наказу Міністерства освіти і науки України від 21.12.2017 №1648); 

8) Рішення Колегії Міністерства освіти і науки України від 24.04.2018, 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п;
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п;
http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=248149695
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протокол №4/3-4, URL: https://mon.gov.ua/.../5bb624956117a090143554.pdf; 

9) Про особливості запровадження переліку галузей знань і 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти: 

Наказ МОН України від 06.11.2015 № 1151 URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1460-15/paran31; 

10) Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в 

Європейському просторі вищої освіти (ESG). Київ: ТОВ «ЦС», 2015. 32 c.; 

11) Explaining the European Qualifications Framework for Lifelong 

Learning. Luxembourg: Office for Official Publications of the European 

Communities, 2008. 10 p.; 

12) Міжнародна стандартна класифікація освіти. Інститут статистики 

ЮНЕСКО. Монреаль: UNESCO-UIS, 2013. 89 с. URL: 

http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-fields-of- 

educationtraining-2013RU.pdf; 

13) Національна стандартна класифікація освіти: проект концепції. 

Національна академія педагогічних наук України URL: 

http://naps.gov.ua/uploads/files/sod/NSKO.pdf; 

14) Національний Класифікатор України ДК 003:2010 «Класифікатор 

професій». Київ. Соцінформ. 2011. 764 с.; 

15) Tuning Educational Structures in Europe (2nd edition). Julia 

Gonzalez, Robert Wagenaar.  Netherlands: Universidad de Deusto Apartado, 

2008. 164 p. URL: http://www.unideusto.org/tuningeu; 

16) Reference points for the design and delivery of degree programmes in 

Chemistry. Julia Gonzalez, Robert Wagenaar. Netherlands: Universidad de 

Deusto Apartado. 2008. 100 р. URL: 

http://www.unideusto.org/tuningeu/images/stories/Publications/CHEMISTR 

Y_FOR WEBSITE.pdf; 

17) The Chemistry Quality Eurolabels. Introduction to the Chemistry 

Eurobachelor® Label. URL: http://ectn-

assoc.cpe.fr/chemistryeurolabels/n/el11_Introduction_EBL.htm 36. 

 

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 

http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-fields-of-educationtraining-2013RU.pdf
http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-fields-of-educationtraining-2013RU.pdf
http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-fields-of-educationtraining-2013RU.pdf
http://naps.gov.ua/uploads/files/sod/NSKO.pdf
http://www.unideusto.org/tuningeu/
http://www.unideusto.org/tuningeu/images/stories/Publications/CHEMISTR%C3%82%C2%A0Y_FOR_WEBSITE.pdf
http://ectn-assoc.cpe.fr/chemistryeurolabels/n/el11_Introduction_EBL.htm%C3%82%C2%A036
http://ectn-assoc.cpe.fr/chemistryeurolabels/n/el11_Introduction_EBL.htm%C3%82%C2%A036
http://ectn-assoc.cpe.fr/chemistryeurolabels/n/el11_Introduction_EBL.htm%C3%82%C2%A036
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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 ПРАВА 

 

Інтегральна компетентність бакалавра права – здатність розв’язувати 

складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі професійної 

правничої діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування 

правових доктрин, принципів і правових інститутів і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов. 

Система оцінювання результатів навчання базується на таких основних 

принципах: 

- обґрунтованість – оцінка повинна бути співмірною рівню результатів 

навчання; 

- неупередженість – результати оцінювання мають бути об’єктивними і 

не залежати від суб’єктивної позиції того, хто оцінює, а критерії та методи 

оцінювання – єдиними для всіх, хто оцінюється; 

- зрозумілість – система оцінювання повинна бути чіткою і абсолютно 

визначеною наперед як для тих, хто оцінює, так і тих, кого оцінюють; 

- корисність – оцінювання повинно позитивно сприйматись тими, кого 

оцінюють, і бути внеском у здійснення завдань освітньо-професійної програми. 

Результати навчання мають співвідноситися з компетентностями 

випускника. 

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) 

Таблиця 2.1 – Загальні компетентності бакалавра права 

Шифр Компетентності 

ЗК1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3 
Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК4 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК5 Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК6 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК7 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК8 Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК9 Здатність працювати в команді. 

ЗК10 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

ЗК11 

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства 

права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 
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Шифр Компетентності 

ЗК12 Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми. 

ЗК13 

Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку права, його місця у загальній системі знань 

про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій. 

ЗК14 Цінування та повага різноманітності і мультикультурності. 

ЗК15 Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

ЗК16 

Здатність зберігати власне фізичне здоров’я; розуміння важливості 

здорового спосібу життя та безпечної поведінки; усвідомлення 

здоров’я як вищої життєвої цінності; удосконалення фізичної, 

соціальної, психічної та духовної складових здоров’я. 
 

2.2. Спеціальні (фахові, предметні) компетентності бакалавра права 

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 – Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

бакалавра права 

Шифр Компетентності 

СК1 

Здатність застосовувати знання з основ теорії та філософії права, 

знання і розуміння структури правничої професії та її ролі у 

суспільстві. 

СК2 
Знання і розуміння ретроспективи формування правових та 

державних інститутів. 

СК3 
Повага до честі і гідності людини як найвищої соціальної цінності, 

розуміння їх правової природи. 

СК4 

Знання і розуміння міжнародних стандартів прав людини, положень 

Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а 

також практики Європейського суду з прав людини. 

СК5 

Здатність застосовувати знання засад і змісту інститутів 

міжнародного публічного права, а також міжнародного приватного 

права. 

СК6 Знання і розуміння основ права Європейського Союзу. 



 13 

Шифр Компетентності 

СК7 

Здатність застосовувати знання завдань, принципів і доктрин 

національного права, а також змісту правових інститутів, 

щонайменше з таких галузей права, як: конституційне право, 

адміністративне право і адміністративне процесуальне право, 

цивільне і цивільне процесуальне право, кримінальне і кримінальне 

процесуальне право. 

СК8 
Знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм 

матеріального і процесуального права. 

СК9 
Знання і розуміння основ правового регулювання обігу публічних 

грошових коштів. 

СК10 
Знання і розуміння соціальної природи трудових відносин та їх 

правового регулювання. 

СК11 
Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу 

факти. 

СК12 
Здатність аналізувати правові проблеми,  формувати та 

обґрунтовувати правові позиції. 

СК13 
Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і 

застосування набутих знань у професійній діяльності. 

СК14 

Здатність до консультування з правових питань, зокрема, можливих 

способів захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог 

професійної етики, належного дотримання норм щодо 

нерозголошення персональних даних та конфіденційної інформації. 

СК15 
Здатність до самостійної підготовки проектів актів 

правозастосування. 

СК16 
Здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів, 

розуміння їх правового характеру і значення. 

 

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 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 

 

На базі повної загальної середньої освіти – 240 кредитів ЄКТС, з яких: 

- не менше 150 кредитів ЄКТС спрямовано на забезпечення загальних та 

спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю 081 «Право», 

визначених Стандартом; 
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- не менше 24 кредитів ЄКТС спрямовано на ознайомчу, навчальну 

практику та стажування в юридичних особах публічного та приватного права, 

які здійснюють діяльність з правозастосування, зокрема, на базі юридичних 

служб органів місцевого самоврядування, органів законодавчої та виконавчої 

влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, а 

також у судах, прокуратурі, адвокатурі, нотаріаті, юридичних клініках закладів 

вищої освіти. 

Обсяг освітньої програми бакалавра становить 240 кредитів ЄКТС. 

Нормативна частина програми дорівнює 150 кредитів ЄКТС (63 %). Обсяг 

вибіркової частини – 90 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) 31,0 

ЗП 001 
Українська мова 

професійного спрямування 
ЗК2, ЗК4, ЗК7, СК15, СК16 5.0 

ЗП 002 Історія та культура України ЗК1, ЗК7, ЗК8, ЗК13, ЗК14, СК3 3,0 

ЗП 003 Філософія ЗК1, ЗК8, ЗК10, ЗК11, ЗК16 4,0 

ЗП 004 Іноземна мова 
ЗК1, ЗК2, ЗК5, ЗК6, ЗК7, ЗК9, 

ЗК14 
10,0 

ЗП 005 Фізичне виховання ЗК1, ЗК2, ЗК9, ЗК15, ЗК16 6,0 

ЗП 006 Політологія ЗК2, ЗК10, ЗК11, ЗК12, СК3 3,0 

1.2 Цикл дисциплін професійної підготовки (ПП) 119,0 

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

ПП 002 Юридична деонтологія 
ЗК1, ЗК3, ЗК7, ЗК9, ЗК10, ЗК11, 

ЗК15, СК1, СК3, СК12, СК14 
3,0 

ПП 003 Теорія держави та права 

ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК7, ЗК10, ЗК15, 

СК1, СК3, СК8, СК11, СК12, 

СК13, СК16 
3,0 

ПП 004 
Історія держави та права 

зарубіжних країн 

ЗК1, ЗК4, ЗК6, ЗК7, ЗК8, ЗК9, 

ЗК10, ЗК12, ЗК13, ЗК14, СК2, 

СК3, СК4, СК5, СК6, СК10, 

СК11, СК13, СК16 

3,0 

ПП 005 
Історія держави і права 

України 

ЗК1, ЗК2, ЗК7, ЗК8, ЗК11, ЗК13, 

СК2, СК11, СК13, СК16 
3,0 

ПП 006 Конституційне право 

ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК7, ЗК11, ЗК12, 

ЗК14, СК2, СК3, СК7, СК12, 

СК13, СК16 
8,0 

ПП 007 Адміністративне право ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК11, СК3 6,0 

ПП 008 Кримінальне право 

ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК4, ЗК6, ЗК7, 

ЗК8, ЗК9, ЗК10, ЗК11, ЗК12, 

ЗК13, ЗК15 СК2, СК3, СК4, СК7, 
12,0 
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№, 

шифр 
Вид навчальної діяльності Компетентності 

Обсяг 

кредитів 

СК8, СК11, СК12, СК13 

ПП 009 Цивільне право 

ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК4, СК3, СК8, 

СК11, СК12, СК13, СК14, СК15, 

СК16 
12,0 

ПП 010 Трудове право 

ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК4, СК3, СК8, 

СК11, СК12, СК13, СК14, СК15, 

СК16 
4,0 

ПП 011 Юридична логіка 
ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК6, ЗК7, ЗК8, 

СК12, СК13, СК16 
3,0 

ПП 012 
Юридичне 

документознавство 

ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК4, ЗК6, СК12, 

СК13, СК14, СК15, СК16 
3,0 

ПП 013 Кримінальний процес 

ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК4, ЗК6, ЗК7, 

ЗК8, ЗК9, ЗК10, ЗК11, ЗК12, ЗК13, 

ЗК15, СК1, СК2, СК3, СК4, СК6, 

СК7, СК8, СК11, СК12, СК13, 

СК14, СК15, СК16 

6,0 

ПП 014 Адміністративний процес 
ЗК2, ЗК4, ЗК9, ЗК11, СК1, СК4, 

СК7, СК8, СК12 
6,0 

ПП 015 Цивільний процес 

ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК4, СК3, СК8, 

СК11, СК12, СК13, СК14, СК15, 

СК16 
6,0 

ПП 016 
Право Європейського 

союзу 
ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК11, СК3, СК6 3,0 

ПП 017 

Міжнародно-правові 

стандарти захисту прав 

людини 

СК1, СК2, СК3, СК4, СК5, СК6, 

СК7, СК8, СК9, СК10, СК11, 

СК12, СК13 
3,0 

ПП 018 Фінансове право 

ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК4, СК3, СК8, 

СК11, СК12, СК13, СК14, СК15, 

СК16 
3,0 

1.3 Практична підготовка 24,0 

ПП 019 Ознайомча практика 

ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК4, ЗК8, ЗК9, 

СК1, СК2, СК3, СК4, СК5, СК6, 

СК7 
3,0 

ПП 020 Навчальна практика 

ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК4, ЗК8, ЗК9, 

СК1, СК2, СК3, СК4, СК5, СК6, 

СК7, СК8, СК10 
12,0 

ПП 021 Стажування 

ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК4, ЗК8, ЗК9, 

СК1, СК2, СК3, СК4, СК5, СК6, 

СК7, СК8, СК10 
9,0 

РАЗОМ ЗА НОРМАТИВНОЮ ЧАСТИНОЮ: 150,0 

2 ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА 

2.1 
Цикл дисциплін професійної підготовки за вибором 

навчального закладу (ПП НЗ) 
30,0 

ПП НЗ 001 
Безпека життєдіяльності та 

охорона праці 

ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК6, ЗК9, ЗК15, 

ЗК16, СК10 
4,0 

ПП НЗ 002 
Інформаційне забезпечення 

юридичної діяльності 
ЗК2, ЗК6, ЗК7 3,0 

ПП НЗ 003 
Судові та правоохоронні 

органи України 

ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК4, ЗК6, ЗК7, 

ЗК8, ЗК9, ЗК10, СК1, СК2, СК3, 
3,0 
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№, 

шифр 
Вид навчальної діяльності Компетентності 

Обсяг 

кредитів 

СК4, СК11, СК13, СК16 

ПП НЗ 004 
Забезпечення гендерної 

рівності 

ЗК11, ЗК12, ЗК13, СК4, СК3, СК6, 

СК12, СК13 
4,0 

ПП НЗ 005 Міжнародне публічне право 

СК1, СК2, СК3, СК4, СК6, СК7, 

СК8, СК9, СК10, СК11, СК12, 

СК13, СК14, СК15, СК16 
4,0 

ПП НЗ 006 
Господарське право та 

процес 

ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК4, СК3, СК8, 

СК11, СК12, СК13, СК14, СК15, 

СК16 
5,0 

ПП НЗ 007 
Міжнародне приватне 

право 

ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК4, СК3, СК8, 

СК11, СК12, СК13, СК14, СК15, 

СК16 
4,0 

ПП НЗ 008 Криміналістика 

ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК4, ЗК6, ЗК7, 

ЗК8, ЗК9, ЗК10, ЗК11, ЗК12, ЗК13, 

СК3, СК4, СК7, СК8, СК13, СК14 
3,0 

2.2 
Цикл дисциплін загальної підготовки за вибором 

здобувачів вищої освіти (ЗП ЗВО) 
15,0 

ЗП ЗВО 001 Психологія 
ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК7, ЗК8, ЗК9, 

ЗК10, ЗК16, СК3, СК13 
3,0 

ЗП ЗВО 002 Соціологія 

ЗК1, ЗК2, ЗК4, ЗК5, ЗК7, ЗК8, 

ЗК10, ЗК16, СК2, СК3, СК10, 

СК11, СК14 
3,0 

ЗП ЗВО 003 Основи теорії гендеру ЗК1, ЗК11, ЗК12, СК3, СК6 3,0 

ЗП ЗВО 004 Етика та естетика 
ЗК2, ЗК6, ЗК8, ЗК10, ЗК11, СК1, 

СК2, СК3, СК10 
3,0 

ЗП ЗВО 005 
Методологія наукових 

правових досліджень 

ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК4, ЗК11, СК1, 

СК2, СК7, СК11, СК13, СК16 
3,0 

ЗП ЗВО 006 Основи економічної теорії ЗК1, ЗК2, ЗК7, ЗК9, СК13, СК16 3,0 

ЗП ЗВО 007 
Основи економіки та 

підприємництва 
ЗК1, ЗК2, ЗК7, ЗК9, СК13, СК16 3,0 

ЗП ЗВО 008 Риторика ЗК4, ЗК7, ЗК11, ЗК14, СК3, СК12 3,0 

ЗП ЗВО 009 Соціальна психологія 
ЗК1, ЗК2, ЗК4, ЗК8, ЗК9, ЗК12, 

ЗК14, ЗК16, СК3, СК10 
3,0 

ЗП ЗВО 010 Юридична конфліктологія 
ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК7, ЗК8, ЗК9, 

ЗК10, ЗК12, ЗК14, СК11, СК12 
3,0 

2.3 
Цикл дисциплін професійної підготовки за вибором 

здобувачів вищої освіти (ПП ЗВО) 
45,0 

ПП ЗВО 

001 

Неурядові правозахисні 

організації 

ЗК1, ЗК2, ЗК4, ЗК7, ЗК9, ЗК11, 

ЗК12, СК2, СК3, СК9, СК12, 

СК14, СК16 
3,0 

ПП ЗВО 

002 

Конституційні права, 

свободи та обов'язки 

людини та громадянина 

ЗК1, ЗК2, ЗК7, ЗК9, ЗК11, ЗК12, 

СК3, СК12, СК13 
3,0 

ПП ЗВО 

003 

Історія вчень про державу і 

право 

ЗК1, ЗК7, ЗК10, ЗК12, ЗК13, ЗК14, 

СК2, СК3, СК4, СК5, СК13, СК16 
3,0 

ПП ЗВО 

004 

Європейське 

антидискримінаційне право 

ЗК1, ЗК2, ЗК4, ЗК7, ЗК9, ЗК11, 

ЗК12, СК2, СК3, СК4, СК6, 

СК14, СК16 
3,0 

ПП ЗВО Міграційне право ЗК2, ЗК4, ЗК7, ЗК9, ЗК11, ЗК13, 3,0 
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№, 

шифр 
Вид навчальної діяльності Компетентності 

Обсяг 

кредитів 

005 СК1, СК4, СК7, СК12 

ПП ЗВО 

006 

Державне будівництво та 

місцеве самоврядування 

ЗК1, ЗК2, ЗК7, ЗК9, ЗК11, ЗК12, 

СК2, СК12, СК13 
3,0 

ПП ЗВО 

007 
Теорія влади ЗК1, ЗК8, ЗК10, ЗК11 3,0 

ПП ЗВО 

008 
Юридична психологія 

ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК7, ЗК8, ЗК9, 

ЗК10, СК3, СК12, СК13 
4,0 

ПП ЗВО 

009 
Сімейне право 

ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК4, СК3, СК8, 

СК11, СК12, СК13, СК14, СК15, 

СК16 
4,0 

ПП ЗВО 

010 
Спадкове право 

ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК4, СК3, СК8, 

СК11, СК12, СК13, СК14, СК15, 

СК16 
4,0 

ПП ЗВО 

011 
Земельне право 

ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК4, СК3, СК8, 

СК11, СК12, СК13, СК14, СК15, 

СК16 
4,0 

ПП ЗВО 

012 
Екологічне право 

ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК4, СК3, СК8, 

СК11, СК12, СК13, СК14, СК15, 

СК16 
4,0 

ПП ЗВО 

013 
Житлове право 

ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК4, СК3, СК8, 

СК11, СК12, СК13, СК14, СК15, 

СК16 
3,0 

ПП ЗВО 

014 

Право соціального 

забезпечення 

ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК4, СК3, СК8, 

СК11, СК12, СК13, СК14, СК15, 

СК16 
3,0 

ПП ЗВО 

015 
Виконавче провадження 

ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК4, СК3, СК8, 

СК11, СК12, СК13, СК14, СК15, 

СК16 
3,0 

ПП ЗВО 

016 
Податкове право 

ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК4, СК3, СК8, 

СК11, СК12, СК13, СК14, СК15, 

СК16 
3,0 

ПП ЗВО 

017 
Аграрне право 

ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК4, СК3, СК8, 

СК11, СК12, СК13, СК14, СК15, 

СК16 
3,0 

ПП ЗВО 

018 

Правове регулювання 

відносин власності 

ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК4, СК3, СК8, 

СК11, СК12, СК13, СК14, СК15, 

СК16 
3,0 

ПП ЗВО 

019 
Кримінологія 

ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК4, ЗК6, ЗК7, 

ЗК8, ЗК9, ЗК10, ЗК12, ЗК13, ЗК14, 

ЗК15, СК1, СК2, СК3, СК4, СК6, 

СК7, СК8, СК11, СК12, СК14, 

СК15, СК16 

3,0 

ПП ЗВО 

020 
Адвокатура України 

ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК4, ЗК6, ЗК7, 

ЗК8, ЗК9, ЗК10, ЗК11, ЗК12, ЗК14 

СК1, СК2, СК3, СК4, СК11, СК13, 

СК16 

3,0 

ПП ЗВО 

021 
Судова риторика 

ЗК1, ЗК2, ЗК5, ЗК6, ЗК7, ЗК9, ЗК14, 

СК10, СК11, СК12, СК13, СК14 
3,0 

ПП ЗВО 

022 
Соціологія права 

ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК7, ЗК8, ЗК10, 

ЗК11, ЗК12, ЗК13, ЗК14, ЗК15, 
3,0 
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№, 

шифр 
Вид навчальної діяльності Компетентності 

Обсяг 

кредитів 

СК1, СК2, СК3, СК12, СК13 

ПП ЗВО 

023 

Актуальні проблеми теорії 

держави та права 

ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК7, ЗК10, ЗК11, 

ЗК12, ЗК13, ЗК14, ЗК15, СК1, СК2, 

СК3, СК8, СК11, СК12, СК13, СК16 
4,0 

ПП ЗВО 

024 

Основи юридичної та 

клінічної практики 

ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК4, ЗК5, ЗК6, ЗК7, 

ЗК8, ЗК9, ЗК10, ЗК11, ЗК12, ЗК13, 

СК3, СК4, СК7, СК8, СК10, СК11, 

СК12, СК13, СК14, СК15, СК16 

4,0 

ПП ЗВО 

025 
Порівняльне правознавство 

ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК7, ЗК10, ЗК11, 

ЗК12, ЗК13, ЗК14, ЗК15, СК1, СК2, 

СК3, СК8, СК12, СК13, СК16 
4,0 

ПП ЗВО 

026 

Практикум зі складання 

адміністративних 

процесуальних документів 

ЗК2, ЗК4, ЗК9, ЗК11, СК1, СК4, 

СК7, СК8, СК12, СК14 
4,0 

ПП ЗВО 

027 

Іноземна мова (поглиблене 

вивчення) 
ЗК1, ЗК2, ЗК5, ЗК6, ЗК7, ЗК9, ЗК14 4,0 

ПП ЗВО 

028 

Кримінально-виконавче 

право 

ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК4, ЗК6, ЗК7, ЗК8, 

ЗК9, ЗК10, ЗК11, ЗК12, ЗК13, ЗК15, 

СК2, СК3, СК4, СК7, СК8, СК11, 

СК12, СК13 

4,0 

ПП ЗВО 

029 

Судова медицина та 

психіатрія 

ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК4, ЗК6, ЗК7, ЗК9, 

ЗК10, ЗК13, СК1, СК2, СК3, СК4, 

СК6, СК7, СК8, СК11, СК12, СК14, 

СК15, СК16 

4,0 

ПП ЗВО 

030 

Практикум зі складання 

кримінальних 

процесуальних документів 

ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК4, ЗК6, ЗК7, ЗК8, 

ЗК9, ЗК10, ЗК11, ЗК12, ЗК13, ЗК15, 

СК1, СК2, СК3, СК4, СК6, СК7, 

СК8, СК11, СК12, СК13, СК14, 

СК15, СК16 

4,0 

ПП ЗВО 

031 

Доказування у 

кримінальному 

провадженні 

ЗК1–ЗК4, ЗК6–ЗК15, СК1–СК4, 

СК6, СК7, СК8, СК11–СК16 
4,0 

ПП ЗВО 

032 
Судова бухгалтерія ЗК1, ЗК2, ЗК7, ЗК9, СК16 4.0 

ПП ЗВО 

033 

Практикум зі складання 

цивільних процесуальних 

документів 

ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК4, СК3, СК8, 

СК11, СК12, СК13, СК14, СК15, 

СК16 
4,0 

ПП ЗВО 

034 
Нотаріат України 

ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК4, СК3, СК8, 

СК11, СК12, СК13, СК14, СК15, 

СК16 
4,0 

ПП ЗВО 

035 

Цивільне та торгівельне 

право зарубіжних країн 

ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК4, СК3, СК8, 

СК11, СК12, СК13, СК14, СК15, 

СК16 
4,0 

ПП ЗВО 

036 
Корпоративне право 

ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК4, СК3, СК8, 

СК11, СК12, СК13, СК14, СК15, 

СК16 
4,0 

РАЗОМ ЗА ВИБІРКОВОЮ ЧАСТИНОЮ: 90,0 

РАЗОМ ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ: 240,0 
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6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

6.1. Нормативний зміст підготовки бакалавра, сформульований у термінах 

результатів навчання 
Шифр Програмні результати навчання 

Соціально-гуманітарна ерудованість 

ПР1 
Визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь невідомих умов 

та обставин.  

ПР2 
Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої проблеми і 

демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання.  

ПР3 Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел.  

ПР4 Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми.  

ПР5 
Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з 

достатньою обґрунтованістю.  

ПР6 Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему.  

Дослідницькі навички  

ПР7 
Складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно збирати 

матеріали за визначеними джерелами.  

ПР8 
Використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного 

встановлення певних обставин.  

ПР9 
Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна допомога, і діяти 

відповідно до отриманих рекомендацій.  

Комунікація  

ПР10 
Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами як усно, так і письмово, 

правильно вживаючи правничу термінологію.  

ПР11 Володіти базовими навичками риторики.  

ПР12 Доносити до респондента матеріал з певної проблематики доступно і зрозуміло.  

ПР13 
Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням професійного та 

суспільного контексту.  

Професійна самоорганізація та використання інформаційних технологій  

ПР14 
Належно використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та 

вторинних джерел для своєї професійної діяльності.  

ПР15 
Вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні 

технології і бази даних.  

ПР16 
Демонструвати вміння користуватися комп’ютерними програмами, необхідними у 

професійній діяльності.  

ПР17 Працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань групи.  

Праворозуміння  

ПР18 
Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, цінностей та 

принципів функціонування національної правової системи.  

ПР19 
Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних 

правових інститутів і норм фундаментальних галузей права.  

ПР20 Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів.  

Правозастосування  

ПР21 
Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати 

юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки.  

ПР22 
Готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового 

висновку зробленого у різних правових ситуаціях.  

ПР23 
Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів 

у різних правових ситуаціях.  
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6.2. Розподіл результатів навчання за видами навчальної діяльності 
Найменування 

навчальних 

дисциплін, 

практик 

Програмні результати навчання 

 

1 2 

 НОРМАТИВНА ЧАСТИНА 

 1.1. Цикл дисциплін загальної підготовки 

Українська 

мова 

професійного 

спрямування 

Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми. 

Складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно збирати матеріали за 

визначеними джерелами. 

Вільно спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, правильно вживаючи правничу 

термінологію. 

Доносити до респондента матеріал з певної проблематики доступно і зрозуміло. 

Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, цінностей та функціонування 

національної правової системи. 

Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі 

факти і формувати обґрунтовані правові висновки. 

Історія та 

культура 

України 

Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої проблеми і демонструвати 

власне бачення шляхів її розв’язання. 

Доносити до респондента матеріал з певної проблематики доступно і зрозуміло. 

Вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні технології і бази 

даних. 

Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, цінностей та функціонування 

національної правової системи. 

Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі 

факти і формувати обґрунтовані правові висновки. 

Філософія Визначити переконливість аргументів в процесі оцінки заздалегідь невідомих умов та обставин. 

Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої проблеми і демонструвати 

власне бачення шляхів її розв’язання 

Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел. 

Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми. 

Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з достатньою 

обгрунтованістью. 

Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему. 

Використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного і всебічного встановлення 

певних обставин. 

Доносити до респондента матеріал з певної проблематики доступно і зрозуміло. 

Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням професійного та суспільного 

контексту. 

Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, цінностей та функціонування 

національної правової системи. 

Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів. 

Іноземна мова Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми. 

Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з достатньою 

обґрунтованістю. 

Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел. 

Складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно збирати матеріали за 

визначеними джерелами. 

Використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного встановлення 

певних обставин. 

Володіти базовими навичками комунікації. 

Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням професійного та суспільного 

контексту. 

Вільно спілкуватися іноземною мовою як усно, так і письмово, правильно вживаючи правничу 

технологію. 

Належно використовувати статичну інформацію, отриману з першоджерел та вторинних джерел 

для своєї професійної діяльності. 

Вміє працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань групи. 

Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі 

факти і обґрунтовані правові висновки. 
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1 2 

Фізичне 

виховання 

Вміє визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь невідомих умов та 

обставин. 

Вміє здійснювати аналіз проблем реалізації фізичних якостей і демонструвати власне бачення 

шляхів її розвитку. 

Вміє проникати в сутність явищ і процесів реального світу, свідомо використовувати наукові 

знання в пізнавальній та професійній діяльності.  

Вміє аналізувати стан власного фізичного, психічного та духовного здоров’я; 

Вміє захищати інтереси держави, поєднувати суспільні, колективні, та індивідуальні інтересі 

проводити самоаналіз, самопізнання, самовиховання та самовдосконалення 

Знає роль і місце фізичного виховання в вищих навчальних закладах України, загальні та 

спеціальні завдання фізичного виховання, особливості організації, планування і проведення 

фізичного виховання в вищих навчальних закладах України. 

Вміє складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно збирати матеріали за 

визначеними джерелами фізичних досягнень.  

Знає як використовувати різноманітні інформаційні фізичного виховання для повного та 

всебічного встановлення певних обставин реалізації.  

Вміє самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна допомога, і діяти відповідно 

до отриманих рекомендацій. 

Вміє вільно спілкуватися державною та англійською мовами, виявляє схильність до опанування 

мов міжнародного спілкування за класифікацією ООН. 

Знає як володіти базовими навичками риторики з доведення певних питань у сфері фізичного 

виховання. 

Вміє доносити до респондента матеріал з проблематики у сфері фізичного виховання та спорту 

доступно і зрозуміло. 

Вміє пояснювати характер певних подій та процесів у сфері фізичного виховання з розумінням 

професійного та суспільного контексту.  

Знає як, належно використовувати статистичну інформацію у сфері фізичного виховання та 

спорту, отриману з першоджерел та вторинних джерел для своєї професійної діяльності. 

Вміє вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні технології, бази 

даних ООН та інших міжнародних організацій. 

Демонструє вміння користуватися комп’ютерними програмами, необхідними у професійній 

діяльності. 

Вміє працювати в групі та команді, формуючи власний внесок у групове або командне виконання 

завдань. 

Знає як виявляти знання і розуміння основних сучасних доктрин з фізичного виховання. 

Вміє демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних інститутів і норм 

фізичного виховання. 

Вміє пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів у сфері фізичного 

виховання. 

Політологія Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел. 

Складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно збирати матеріал за 

визначеними джерелами 

Володіти базовими навичками риторики. 

Знає як, належно використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та 

вторинних джерел з історії вчень про державу і право для своєї професійної діяльності. 

Вміє вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні технології і бази 

даних з історії вчень про державу і право. 

Вміє працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань з історії вчень про 

державу і право. 

Пояснювати природу та зміст основних правових явищ  

Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів у різних 

правових ситуаціях. 

 1.2. Цикл дисциплін професійної підготовки 

Римське право Вміє визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь невідомих умов та 

обставин. 

Вміє здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої проблеми і демонструвати 

власне бачення шляхів її розв’язання; проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних 

джерел. 

Вміє формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми. 

Вміє давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з достатньою 

обґрунтованістю. 

Вміє оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему. 
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Вміє складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно збирати матеріали за 

визначеними джерелами. 

Вміє використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного встановлення 

певних обставин. 

Вміє самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна допомога, і діяти відповідно 

до отриманих рекомендацій. 

Вміє вільно спілкуватись державною та іноземною мовами як усно, так і письмово, правильно 

вживаючи правничу термінологію. 

Володіє базовими навичками риторики; 

Вміє доносити до респондента матеріал з певної проблематики доступно і зрозуміло. 

Вміє пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням професійного та суспільного 

контексту. 

Вміє належно використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та вторинних 

джерел для своєї професійної діяльності. 

Вміє вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні технології і бази 

даних. 

Вміє демонструвати вміння користуватись комп’ютерними програмами, необхідними у 

професійній діяльності. 

Вміє працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань групи. 

Вміє виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів 

функціонування національної правової системи; 

Вміє демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових 

інститутів і норм фундаментальних галузей права. 

Вміє пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів. 

Вміє застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі 

факти і формувати обґрунтовані правові висновки. 

Вміє готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового висновку 

зробленого у різних правових ситуаціях. 

Вміє надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів у різних 

правових ситуаціях. 

Юридична 

деонтологія 

Визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь невідомих умов та обставин. 

Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел. 

Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми. 

Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему. 

Використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного встановлення 

певних обставин. 

Вільно спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, правильно вживаючи правничу 

термінологію. 

Володіти базовими навичками риторики. 

Доносити до респондента матеріал з певної проблематики доступно і зрозуміло. 

Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням професійного та суспільного 

контексту. 

Вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні технології і бази 

даних. 

Вміє працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань групи. 

Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів 

функціонування національної правової системи. 

Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів. 

Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі 

факти і формувати обґрунтовані правові висновки 

Теорія 

держави та 

права 

Вміє визначати переконливість аргументів у процесі оцінки теоретико-правових явищ і процесів. 

Вміє здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті теорії держави і права 

і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання. 

Знає як проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел права. 

Вміє формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої теоретико-правової 

проблеми. 

Вміє давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин розвитку держави і права з 

достатньою обґрунтованістю.  

Знає як оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому державоно-правову 

проблему. 

Вміє складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно збирати матеріали за 

визначеними джерелами права.  
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Знає як використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного 

встановлення певних обставин виникнення функціонування та розвитку держави і права. 

Вміє самостійно визначати ті обставини в контексті проблем теорії держави і права, у з’ясуванні 

яких потрібна допомога, і діяти відповідно до отриманих рекомендацій. 

Вміє вільно спілкуватися державною мовою володіючи інструментарієм державно-правової 

тематики. 

Знає, як володіти базовими навичками риторики при висвітленні теоретико-правових аспектів. 

Вміє доносити до респондента матеріал з теоретико-правової проблематики доступно і зрозуміло. 

Вміє пояснювати характер державно-правових подій та процесів з розумінням професійного та 

суспільного контексту.  

Знає як, належно використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та 

вторинних державно-правових джерел для своєї професійної діяльності. 

Вміє працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань з державно-правової 

проблематики. 

Знає як виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин держави і права, 

цінностей та принципів функціонування національної правової системи. 

В міє демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових 

інститутів і норм фундаментальних галузей права. 

Вміє пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів. 

Знає як застосовувати набуті знання у різнихправових ситуаціях, виокремлювати юридично 

значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки. 

Вміє надавати консультації щодо держави і права, можливих прав та інтересів клієнтів у різних 

правових ситуаціях.  

Історія 

держави та 

права 

зарубіжних 

країн 

Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої проблеми і демонструвати 

власне бачення шляхів її розв’язання. 

Доносити до респондента матеріал з певної проблематики доступно і зрозуміло. 

Професійна самоорганізація та використання інформаційних технологій: 

Вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні технології і бази 

даних. 

Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, цінностей та функціонування 

національної правової системи. 

Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі 

факти і формувати обґрунтовані правові висновки. 

Історія 

держави та 

права України 

Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої проблеми і демонструвати 

власне бачення шляхів її розв’язання. 

Доносити до респондента матеріал з певної проблематики доступно і зрозуміло. 

Професійна самоорганізація та використання інформаційних технологій: 

Вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні технології і бази 

даних. 

Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, цінностей та функціонування 

національної правової системи. 

Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі 

факти і формувати обґрунтовані правові висновки 

Конституцій-

не право 

Вміє визначати переконливість аргументів у процесі оцінки конституційно-правових явищ і 

процесів. 

Вміє здійснювати аналіз суспільних процесів з огляду на конституційне право і демонструвати 

власне бачення шляхів її розв’язання. 

Знає як проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з конституційно-правових 

джерел права. 

Вміє формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми державного 

права. 

Вміє давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин розвитку державиного ладу з 

достатньою обґрунтованістю.  

Знає як оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому конституційно-правову 

проблематику. 

Вміє складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно збирати матеріали за 

визначеними джерелами конституційного права.  

Знає як використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного 

встановлення певних обставин виникнення функціонування та розвитку державного ладу. 

Вміє самостійно визначати ті обставини в контексті проблем конституційного права, у з’ясуванні 

яких потрібна допомога, і діяти відповідно до отриманих рекомендацій. 

Вміє вільно спілкуватися державною мовою володіючи інструментарієм державно-правової 
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тематики. 

Знає, як володіти базовими навичками риторики при висвітленні державно-правових аспектів. 

Вміє доносити до респондента матеріал з державно-правової проблематики доступно і зрозуміло. 

Вміє пояснювати характер державно-правових подій та процесів з розумінням професійного та 

суспільного контексту.  

Знає як, належно використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та 

вторинних державно-правових джерел для своєї професійної діяльності. 

Вміє працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань з державно-правової 

проблематики. 

Знає як виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин державного права, 

цінностей та принципів функціонування національної правової системи. 

В міє демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових 

інститутів і норм галузі Конституційного права. 

Вміє пояснювати природу та зміст основних державно-правових явищ і процесів. 

Знає як застосовувати набуті знання державного права у різних правових ситуаціях, 

виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки. 

Вміє надавати консультації щодо Конституційного права, можливих прав та інтересів клієнтів у 

різних правових ситуаціях.  

Адміністра-

тивне право 

Вміє визначати переконливість аргументів у процесі оцінки адміністративних відносин і процесів. 

Вміє здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті адміністративного права 

і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання. 

Знає як проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел права. 

Вміє формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу чинного адміністративного 

законодавства відомої теоретико-правової проблеми забезпечення державного управління. 

Вміє давати короткий висновок щодо окремих підходів у регулюванні управлінських відносин з 

достатньою обґрунтованістю. 

Знає як оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відомі положення щодо 

державоного управління й адміністративного права. 

Вміє складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно збирати матеріали за 

визначеними джерелами права. 

Знає як використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного 

встановлення певних обставин виникнення функціонування та розвитку адміністративного права. 

Вміє самостійно визначати ті обставини в контексті проблем законодавчого забезпечення 

державного управління, у з’ясуванні яких потрібна допомога, і діяти відповідно до отриманих 

рекомендацій. 

Вміє вільно спілкуватися державною мовою володіючи інструментарієм адміністративно-правової 

тематики. 

Знає, як володіти базовими навичками риторики при висвітленні адміністративно-правових 

аспектів. 

Вміє доносити до респондента матеріал з адміністративно-правової проблематики доступно і 

зрозуміло. 

Вміє пояснювати характер адміністративно-правових подій та процесів з розумінням 

професійного та суспільного контексту. 

Знає як, належно використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та 

вторинних державно-правових джерел для своєї професійної діяльності. 

Вміє працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань з адміністративно-

правової проблематики. 

Знає як виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин адміністративного 

права та процесу, цінностей та принципів функціонування національної правової системи. 

В міє демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових 

інститутів і норм фундаментальних галузей права. 

Вміє пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів. 

Знає як застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично 

значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки. 

Вміє надавати консультації щодо адміністративного права, можливих прав та інтересів клієнтів у 

різних правових ситуаціях. 

Кримінальне 

право 

Вміє визначати переконливість аргументів у процесі оцінки кримінально-правових явищ і 

процесів. 

Вміє здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті кримінального права 

і демонструвати власне бачення шляхів їх розв’язання. 

Знає як проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел права. 

Вміє формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу чинного кримінального 



 25 

1 2 

законодавства. 

Вміє давати короткий висновок щодо окремих підходів у регулюванні кримінально-правових 

відносин з достатньою обґрунтованістю.  

Знає як оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відомі положення кримінального 

права. 

Знає основні положення кримінального законодавства України, в частині визначення поняття 

злочину, ознак злочину; склад злочину; структура юридичного аналізу складу злочину; обставини, 

що виключають злочинність діяння, призначення та звільнення від покарання, основні теоретичні 

положення особливої частини кримінального права, наукові основи кваліфікації злочинів, 

юридичні склади конкретних злочинів. 

Вміє складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно збирати матеріали за 

визначеними джерелами права.  

Знає як використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного 

встановлення певних обставин виникнення функціонування та розвитку кримінального права. 

Вміє вільно спілкуватися державною мовою володіючи інструментарієм кримінально-правової 

тематики. 

Знає, як володіти базовими навичками риторики при висвітленні кримінально-правових аспектів. 

Вміє доносити до респондента матеріал з кримінально-правової проблематики доступно і 

зрозуміло. 

Вміє пояснювати характер кримінально-правових подій та процесів з розумінням професійного та 

суспільного контексту.  

Знає як, належно використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та 

вторинних державно-правових джерел для своєї професійної діяльності. 

Вміє працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань з кримінально-правової 

проблематики. 

Знає як виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин кримінального права, 

цінностей та принципів функціонування національної правової системи. 

Вміє демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових 

інститутів і норм фундаментальних галузей права. 

Вміє пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів. 

Знає як застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично 

значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки. 

Вміє надавати консультації щодо кримінального права, можливих прав та інтересів клієнтів у 

різних правових ситуаціях.  

Вміє вільно використовувати засвоєні знання для розв’язання типових ситуацій, що 

виникають під час розслідування злочинів, а також організовувати свою діяльність на 

основі певного алгоритму. 
Цивільне 

право 

Вміє визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь невідомих умов та 

обставин. 

Вміє здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої проблеми і демонструвати 

власне бачення шляхів її розв’язання; проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних 

джерел. 

Вміє формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми. 

Вміє давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з достатньою 

обґрунтованістю. 

Вміє оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему. 

Вміє складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно збирати матеріали за 

визначеними джерелами. 

Вміє використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного встановлення 

певних обставин. 

Вміє самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна допомога, і діяти відповідно 

до отриманих рекомендацій. 

Вміє вільно спілкуватись державною та іноземною мовами як усно, так і письмово, правильно 

вживаючи правничу термінологію. 

Володіє базовими навичками риторики; 

Вміє доносити до респондента матеріал з певної проблематики доступно і зрозуміло. 

Вміє пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням професійного та суспільного 

контексту. 

Вміє належно використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та вторинних 

джерел для своєї професійної діяльності. 

Вміє вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні технології і бази 
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даних. 

Вміє демонструвати вміння користуватись комп’ютерними програмами, необхідними у 

професійній діяльності. 

Вміє працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань групи. 

Вміє виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів 

функціонування національної правової системи; 

Вміє демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових 

інститутів і норм фундаментальних галузей права. 

Вміє пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів. 

Вміє застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі 

факти і формувати обґрунтовані правові висновки. 

Вміє готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового висновку 

зробленого у різних правових ситуаціях. 

Вміє надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів у різних 

правових ситуаціях. 

Трудове право Вміє визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь невідомих умов та 

обставин. 

Вміє здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої проблеми і демонструвати 

власне бачення шляхів її розв’язання; проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних 

джерел. 

Вміє формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми. 

Вміє давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з достатньою 

обґрунтованістю. 

Вміє оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему. 

Вміє складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно збирати матеріали за 

визначеними джерелами. 

Вміє використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного встановлення 

певних обставин. 

Вміє самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна допомога, і діяти відповідно 

до отриманих рекомендацій. 

Вміє вільно спілкуватись державною та іноземною мовами як усно, так і письмово, правильно 

вживаючи правничу термінологію. 

Володіє базовими навичками риторики; 

Вміє доносити до респондента матеріал з певної проблематики доступно і зрозуміло. 

Вміє пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням професійного та суспільного 

контексту. 

Вміє належно використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та вторинних 

джерел для своєї професійної діяльності. 

Вміє вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні технології і бази 

даних. 

Вміє демонструвати вміння користуватись комп’ютерними програмами, необхідними у 

професійній діяльності. 

Вміє працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань групи. 

Вміє виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів 

функціонування національної правової системи; 

Вміє демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових 

інститутів і норм фундаментальних галузей права. 

Вміє пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів. 

Вміє застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі 

факти і формувати обґрунтовані правові висновки. 

Вміє готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового висновку 

зробленого у різних правових ситуаціях. 

Вміє надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів у різних 

правових ситуаціях. 

Юридична 

логіка 

Використовувати основи гуманітарних знань для формування власної світоглядної позиції. 

Постійно вдосконалювати навички абстрактного мислення, аналізу і синтезу.  

Використовувати форми і засоби критичного мислення. 

Використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного встановлення 

певних обставин. 

Здійснювати комунікації в усній і письмовій формах на українській та іноземній мовах для 

вирішення завдань міжособистісної і міжкультурної взаємодії. 

Ефективно працювати в колективі, толерантно сприймаючи соціальні, етнічні, конфесійні і 
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культурні відмінності. 

Виявляти толерантність, протидіяти проявам ксенофобії та нетерпимості. 

Здійснювати заходи щодо самоорганізації, професійної та загальнокультурної самоосвіти. 

Виявляти розуміння права на засадах парадигми правового поліцентризму Використовувати 

міжнародний досвід дослідження фактів дискримінації прав та свобод громадян. 

Здійснювати захист свобод та прав громадян, надавати потерпілим необхідну правову допомогу. 

Здійснювати власну правоохоронну діяльність в умовах релігійного та світоглядного плюралізму. 

Юридичне 

документо-

знавство 

Використовувати основи знань з юридичного документознавства для формування власної 

світоглядної позиції. 

Постійно вдосконалювати навички абстрактного мислення, аналізу і синтезу.  

Використовувати форми і засоби критичного мислення при оформленні юридичних документів. 

Використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та належного оформлення 

юридичних документів. 

Здійснювати комунікації в усній і письмовій формах на українській та іноземній мовах для 

вирішення завдань міжособистісної і міжкультурної взаємодії. 

Ефективно працювати в колективі, толерантно сприймаючи соціальні, етнічні, конфесійні і 

культурні відмінності. 

Виявляти толерантність, протидіяти проявам ксенофобії та нетерпимості. 

Здійснювати заходи щодо самоорганізації, професійної та загальнокультурної самоосвіти з основ 

юридичного документознавства. 

Виявляти розуміння права на засадах парадигми правового поліцентризму. Використовувати 

міжнародний досвід юридичного документознавста. 

Здійснювати захист свобод та прав громадян, надавати потерпілим необхідну правову допомогу. 

Здійснювати власну правоохоронну діяльність в умовах релігійного та світоглядного плюралізму. 

Кримінальний 

процес 

Вміє визначати переконливість аргументів у процесі оцінки кримінально-процесуальних та 

кримінально-правових явищ і процесів. 

Вміє здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті кримінально-процесуального права 

і демонструвати власне бачення шляхів їх розв’язання. 

Знає як проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел права. 

Вміє формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу чинного кримінального 

процесуального законодавства. 

Вміє давати короткий висновок щодо окремих підходів у регулюванні кримінально-правових 

відносин з достатньою обґрунтованістю та використанням основ кримінально-процсуального 

права.  

Знає як оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відомі положення кримінально-

процсуального права. 

Вміє складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно збирати матеріали за 

визначеними джерелами права.  

Знає як використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного 

встановлення певних обставин виникнення функціонування та розвитку кримінально-

процсуального права. 

Вміє вільно спілкуватися державною мовою володіючи інструментарієм кримінально-

процесуальної тематики. 

Знає, як володіти базовими навичками риторики при висвітленні кримінально-процесуальних 

аспектів. 

Вміє доносити до респондента матеріал з кримінально-процесуальної проблематики доступно і 

зрозуміло. 

Вміє пояснювати характер кримінально-правових та кримінально-процесуальних подій з 

розумінням професійного та суспільного контексту.  

Знає як, належно використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та 

вторинних державно-правових джерел для своєї професійної діяльності. 

Вміє працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань з кримінально-

процесуальної проблематики. 

Знає як виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин кримінального процесу, 

цінностей та принципів функціонування національної правової системи. 

Вміє демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових 

інститутів і норм фундаментальних галузей права. 

Вміє пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів. 

Знає як застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично 

значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки. 

Вміє надавати консультації щодо кримінального права, можливих прав та інтересів клієнтів у 

різних правових ситуаціях. 
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Адмініст-

ративний 

процес 

Вміє визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь невідомих умов та 

обставин. 

Знає як проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел. 

Вміє формулювати власні обґрунтовані судження на основі 

аналізу відомої проблеми державного права. 

Знає як оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи 

відому адміністративно-процесуальну проблематику. 

Вміє використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного встановлення 

певних обставин.  

Вміє вільно спілкуватися державною мовою володіючи інструментарієм адміністративно-

процесуальної тематики. 

Володіє базовими навичками з адміністративно-процесуального законодавства. 

Вміє вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні технології і бази 

даних. 

Вміє виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів 

функціонування національної правової системи. 

Вміє демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових 

інститутів і норм галузі Адміністративно-процесуального права. 

Вміє застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі 

факти і формувати обґрунтовані правові висновки. 

Знає як готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового висновку 

зробленого у різних правових ситуаціях.  

Вміє готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового висновку 

зробленого у різних правових ситуаціях. 

Цивільний 

процес 

Вміє визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь невідомих умов та обставин. 

Вміє здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої проблеми і демонструвати 

власне бачення шляхів її розв’язання; проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних 

джерел. 

Вміє формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми. 

Вміє давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з достатньою 

обґрунтованістю. 

Вміє оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему. 

Вміє складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно збирати матеріали за 

визначеними джерелами. 

Вміє використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного встановлення 

певних обставин. 

Вміє самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна допомога, і діяти відповідно до 

отриманих рекомендацій. 

Вміє вільно спілкуватись державною та іноземною мовами як усно, так і письмово, правильно 

вживаючи правничу термінологію. 

Володіє базовими навичками риторики; 

Вміє доносити до респондента матеріал з певної проблематики доступно і зрозуміло. 

Вміє пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням професійного та суспільного 

контексту. 

Вміє належно використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та вторинних 

джерел для своєї професійної діяльності. 

Вміє вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні технології і бази 

даних. 

Вміє демонструвати вміння користуватись комп’ютерними програмами, необхідними у професійній 

діяльності. 

Вміє працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань групи. 

Вміє виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів 

функціонування національної правової системи; 

Вміє демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових інститутів і 

норм фундаментальних галузей права. 

Вміє пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів. 

Вміє застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі 

факти і формувати обґрунтовані правові висновки. 

Вміє готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового висновку 

зробленого у різних правових ситуаціях. 

Вміє надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів у різних 

правових ситуаціях. 
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Право 

Європейсь-

кого союзу 

Вміє визначати переконливість аргументів у процесі оцінки світових та європейських стандартів 

щодо прав і свобод людини і громадянина . 

Вміє здійснювати аналіз суспільних процесів з огляду на право європейського союзу  

і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання. 

Знає як проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з міжнародно-правових 

джерел права. 

Вміє формулювати власні обґрунтовані судження на основі 

аналізу відомої проблеми права європейського союзу. 

Вміє давати короткий висновок щодо окремих фактичних 

обставин розвитку європейських стандартів з достатньою обґрунтованістю.  

Знає як оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи 

відому міжнародно-правову проблематику. 

Вміє складати та узгоджувати план власного дослідження і 

самостійно збирати матеріали за визначеними джерелами права європейського союзу.  

Знає як використовувати різноманітні інформаційні джерела 

для повного та всебічного встановлення певних обставин виникнення функціонування та розвитку 

європейських стандартів щодо прав і свобод людини і громадянина. 

Вміє самостійно визначати ті обставини в контексті проблем права європейського союзу, у 

з’ясуванні яких потрібна допомога, і діяти відповідно до отриманих рекомендацій. 

Вміє вільно спілкуватися державною мовою володіючи інструментарієм міжнародно-правової 

тематики. 

Знає, як володіти базовими навичками риторики при висвітленні європейських стандартів прав і 

свобод людини і громадянина. 

Вміє доносити до респондента матеріал з міжнародно-правової проблематики доступно і 

зрозуміло. 

Вміє пояснювати характер міжнородно-правових подій та процесів з 

розумінням професійного та суспільного контексту.  

Знає як, належно використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та 

вторинних міжнародно-правових джерел для своєї професійної діяльності. 

Вміє працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань з міжнародно-правової 

проблематики. 

Знає як виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин права європейського 

союзу, цінностей та принципів функціонування національної правової системи. 

В міє демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових 

інститутів і норм галузі права європейського союзу. 

Вміє пояснювати природу та зміст основних міжнародно-правових явищ і процесів. 

Знає як застосовувати набуті знання права європейського союзу у різних правових ситуаціях, 

виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки. 

Вміє надавати консультації щодо права європейського союзу, можливих прав та інтересів клієнтів 

у різних правових ситуаціях. 

Міжнародно-

правові 

стандарти 

захисту прав 

людини 

Вміє визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь невідомих умов та 

обставин. 

Вміє здійснювати аналіз проблем реалізації міжнародно-правових стандартів прав людини і 

демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання. 

Знає як проводити збір і інтегрований аналіз правової інформації з різних джерел міжнародного 

права прав людини. 

Вміє формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу проблем реалізації 

міжнародно-правових стандартів прав людини. 

Вміє давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) у сфері міжнародно-

правових стандартів прав людини з достатньою обґрунтованістю.  

Знає як оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему у сфері 

міжнародно-правових стандартів прав людини. 

Вміє складати та узгоджувати план власного дослідження і 

самостійно збирати матеріали за визначеними джерелами міжнародного права прав людини.  

Знає як використовувати різноманітні інформаційні джерела 

з міжнародного права прав людини для повного та всебічного встановлення певних обставин 

реалізації міжнародно-правових стандартів прав людини. 

Вміє самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна допомога, і діяти відповідно 

до отриманих рекомендацій. 

Вміє вільно спілкуватися державною та англійською мовами, виявляє схильність до опанування 

мов міжнародного спілкування за класифікацією ООН. 

Знає як володіти базовими навичками риторики з доведення певних питань у сфері міжнародно-
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правових стандартів прав людини. 

Вміє доносити до респондента матеріал з проблематики у сфері міжнародно-правових стандартів 

прав людини доступно і зрозуміло. 

Вміє пояснювати характер певних подій та процесів у сфері міжнародно-правових стандартів прав 

людини з розумінням професійного та суспільного контексту.  

Знає як, належно використовувати статистичну інформацію у сфері міжнародно-правових 

стандартів прав людини, отриману з першоджерел та вторинних джерел для своєї професійної 

діяльності. 

Вміє вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні технології, бази 

даних ООН та інших міжнародних організацій. 

Демонструє вміння користуватися комп’ютерними програмами, необхідними у професійній 

діяльності. 

Вміє працювати в групі, формуючи власний внесок у групове виконання завдань з вирішення 

проблем реалізації міжнародно-правових стандартів прав людини. 

Знає як виявляти знання і розуміння основних сучасних доктрин з міжнародного права прав 

людини, цінностей та принципів функціонування міжнародної та національної правової системи у 

їх співвідношенні. 

Вміє демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових 

інститутів і норм міжнародного права прав людини. 

Вміє пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів у сфері міжнародно-

правових стандартів прав людини. 

Знає як застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично 

значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки з питань міжнародно-правових 

стандартів прав людини. 

Вміє готувати проекти необхідних міжнародних актів відповідно до правового висновку, 

зробленого у різних правових ситуаціях, знаходити оптимальні механізми впровадження норм 

міжнародного права прав людини у національне законодавство. 

Вміє надавати консультації щодо можливих прав та інтересів клієнтів у різних правових 

ситуаціях, пов’язаних із дією міжнародно-правових стандартів прав людини.  

Вміє надавати консультації щодо можливих прав та інтересів клієнтів у різних правових 

ситуаціях, пов’язаних із дією міжнародно-правових стандартів прав людини. 

Фінансове 

право 

Вміє визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь невідомих умов та 

обставин. 

Вміє здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої проблеми і демонструвати 

власне бачення шляхів її розв’язання; проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних 

джерел. 

Вміє формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми. 

Вміє давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з достатньою 

обґрунтованістю. 

Вміє оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему. 

Вміє складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно збирати матеріали за 

визначеними джерелами. 

Вміє використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного встановлення 

певних обставин. 

Вміє самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна допомога, і діяти відповідно 

до отриманих рекомендацій. 

Вміє вільно спілкуватись державною та іноземною мовами як усно, так і письмово, правильно 

вживаючи правничу термінологію. 

Володіє базовими навичками риторики; 

Вміє доносити до респондента матеріал з певної проблематики доступно і зрозуміло. 

Вміє пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням професійного та суспільного 

контексту. 

Вміє належно використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та вторинних 

джерел для своєї професійної діяльності. 

Вміє вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні технології і бази 

даних. 

Вміє демонструвати вміння користуватись комп’ютерними програмами, необхідними у 

професійній діяльності. 

Вміє працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань групи. 

Вміє виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів 

функціонування національної правової системи; 

Вміє демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових 
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інститутів і норм фундаментальних галузей права. 

Вміє пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів. 

Вміє застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі 

факти і формувати обґрунтовані правові висновки. 

Вміє готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового висновку 

зробленого у різних правових ситуаціях. 

Вміє надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів у різних 

правових ситуаціях. 

Ознайомча 

практика 

Вміє під час ознайомчої практики аналізувати та узагальнювати явища та процеси, які 

відбуваються у правовому середовищі. 

Знає поняття та систему судових органів; поняття та систему правоохоронних органів. 

Знає організаційно-правові основи діяльності судових та правоохоронних органів України; 

способи взаємодії судових та правоохоронних органів України. 

Вміє складати та узгоджувати план ознайомчої практики і самостійно збирати матеріали за 

визначеними джерелами права.  

Знає як використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного 

встановлення певних обставин. 

Під час ознайомчої практики, вміє вільно спілкуватися державною мовою володіючи 

інструментарієм правової тематики. 

Знає, як володіти базовими навичками риторики при висвітленні правових аспектів. 

Вміє доносити до респондента матеріал доступно і зрозуміло. 

Знає як, належно використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та 

вторинних державно-правових джерел для своєї професійної діяльності. 

Вміє аналізувати статистичні дані за результатами роботи судових та правоохоронних органів. 

Знає як виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів 

функціонування національної правової системи. 

Вміє,під час ознайомчої практики демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту 

основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей права. 

Вміє пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів. 

Володіє процесуальними формами діяльності судових та правоохоронних органів України. 

Визначає юридичну відповідальність за незаконні дії або рішення судових та правоохоронних 

органів. 

Характеризує алгоритм дій судових органів щодо охорони прав і свобод людини. 

Має розуміння основних процесуальних документів. 

Навчальна 

практика 

Вміє паналізувати та узагальнювати явища та процеси, які відбуваються у правовому середовищі. 

Знає поняття та систему судових органів; поняття та систему правоохоронних органів. 

Знає організаційно-правові основи діяльності судових та правоохоронних органів України; 

способи взаємодії судових та правоохоронних органів України. 

Вміє складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно збирати матеріали за 

визначеними джерелами права.  

Знає як використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного 

встановлення певних обставин. 

Вміє вільно спілкуватися державною мовою володіючи інструментарієм правової тематики. 

Знає, як володіти базовими навичками риторики при висвітленні правових аспектів. 

Вміє доносити до респондента матеріал доступно і зрозуміло. 

Знає як, належно використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та 

вторинних державно-правових джерел для своєї професійної діяльності. 

Вміє аналізувати статистичні дані за результатами роботи судових та правоохоронних органів. 

Знає як виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів 

функціонування національної правової системи. 

Вміє демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових 

інститутів і норм фундаментальних галузей права. 

Вміє пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів. 

Володіє процесуальними формами діяльності судових та правоохоронних органів України. 

Визначає юридичну відповідальність за незаконні дії або рішення судових та правоохоронних 

органів. 

Характеризує алгоритм дій судових органів щодо охорони прав і свобод людини. 

Вміє складати процесуальні документи. 

Стажування Вміє під час стажування аналізувати та узагальнювати явища та процеси, які відбуваються у 

правовому середовищі. 

Знає поняття та систему судових органів; поняття та систему правоохоронних органів. 

Знає організаційно-правові основи діяльності судових та правоохоронних органів України; 
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способи взаємодії судових та правоохоронних органів України. 

Вміє складати та узгоджувати план власного стажування самостійно збирати матеріали за 

визначеними джерелами права.  

Знає як використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного 

встановлення певних обставин. 

Вміє вільно спілкуватися державною мовою володіючи інструментарієм правової тематики. 

Знає, як володіти базовими навичками риторики під час стажування. 

Вміє доносити до респондента матеріал доступно і зрозуміло. 

Знає як, належно використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та 

вторинних державно-правових джерел для своєї майбутньою професійної діяльності. 

Вміє аналізувати статистичні дані за результатами роботи судових та правоохоронних органів. 

Знає як виявляти знання і розуміння, в процесі стажування, основнихсучасних правових доктрин, 

цінностей та принципів функціонування національної правової системи. 

Вміє демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових 

інститутів і норм фундаментальних галузей права. 

Вміє пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів. 

Володіє основними процесуальними формами діяльності судових та правоохоронних органів 

України в процесі стажування. 

Визначає юридичну відповідальність за незаконні дії або рішення судових та правоохоронних 

органів. 

Характеризує алгоритм дій судових органів щодо охорони прав і свобод людини. 

Вміє складати основні процесуальні документи в процесі стажування. 

 ВИБІРКОВА ЧАСТИНА 

 Цикл дисциплін професійної підготовки за вибором навчального закладу (ПП НЗ) 

Безпека 

життє-

діяльності та 

охорона праці 

Вміє визначати види травматизму і особливості окремих травм й ушкоджень та порядок надання 

першої медичної допомоги у цих випадках. 

Вміє використовувати правила надання першої допомоги при виникненні екстремальної ситуації.  

Вміє формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми державного 

та муніципального права. 

Знає як використовувати основні засади безпеки життедіяльності у повсякденному житті та 

екстремальних умовах.  

Знає проведення ідентифікації, оцінювання стану загрози і виникнення НС за встановленими 

критеріями та показниками, вимоги до мікроклімату виробничих приміщень, факторів 

виробничого середовища. 

Вміє складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно збирати матеріали за 

визначеними джерелами охорони праці.  

Знає як використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного 

встановлення певних обставин виникнення функціонування та розвитку безпеки життєдіяльності 

та охорони праці в Україні. 

Вміє самостійно визначати ті обставини в контексті проблем надзвичайних ситуацій, у з’ясуванні 

яких потрібна допомога, і діяти відповідно до отриманих рекомендацій. 

Вміє вільно спілкуватися державною мовою.  

Знає, як володіти базовими навичками першої медичної допомоги. 

Вміє доносити до респондента матеріал з безпеки життєдіяльності та охорони праці доступно і 

зрозуміло. 

Вміє пояснювати характер безпеки життєдіяльності та охорони праці та процесів з розумінням 

професійного та суспільного контексту.  

Знає як, належно використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та 

вторинних державно-правових джерел для своєї професійної діяльності. 

Вміє працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань з проблематики безпеки 

життєдіяльності та охорони праці. 

Знає як виявляти знання і розуміння основних сучасних форм безпосередньої участі громадян у 

здійсненні безпеки життєдіяльності та охорони праці. 

Вміє демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правил безпеки 

життєдіяльності та охорони праці в України. 

Вміє пояснювати природу та зміст основних понять безпеки життєдіяльності та охорони праці. 

Знає як застосовувати набуті знання безпеки життєдіяльності та охорони праці в різних ситуаціях.  

Вміє надавати консультації безпеки життєдіяльності та охорони праці в Україні.  

Інформаційне 

забезпечення 

юридичної 

діяльності 

Вміє аналізувати та узагальнювати явища та процеси, які відбуваються у інформаційно-правовому 

середовищі. 

Знає поняття та систему інформаційного забезпечення юридичної діяльності. 

Знає організаційно-правові інформаційного забезпечення діяльності судових та правоохоронних 
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органів України; способи взаємодії судових та правоохоронних органів України. 

Вміє складати та узгоджувати план інформаційного забезпечення збирати матеріали за 

визначеними джерелами.  

Знає як використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного 

встановлення певних обставин. 

Вміє вільно спілкуватися державною мовою володіючи інструментарієм правової тематики. 

Знає, як володіти базовими навичками риторики. 

Вміє доносити до респондента інформаційний матеріал доступно і зрозуміло. 

Знає як, належно використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та 

вторинних державно-правових джерел для своєї майбутньою професійної діяльності. 

Вміє аналізувати статистичні дані за результатами роботи судових та правоохоронних органів. 

Знає як виявляти знання і розуміння, основнихсучасних правових доктрин, цінностей та принципів 

функціонування національної правової систем из інформаційних джерел. 

Вміє демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту інформаційного 

забеспечення юридичної діяльності.  

Вміє пояснювати природу та зміст основних інформаційних явищ і процесів. 

Володіє основними процесуальними формами інформаційного забезпечення судових та 

правоохоронних органів України. 

Характеризує алгоритм інформаційного забезпечення дій судових органів щодо охорони прав і 

свобод людини. 

Вміє складати основні інформаційні документи. 

Судові та 

право-

охоронні 

органи 

України 

Вміє аналізувати та узагальнювати явища та процеси, які відбуваються у правовому середовищі. 

Знає поняття та систему судових органів; поняття та систему правоохоронних органів. 

Знає організаційно-правові основи діяльності судових та правоохоронних органів України; 

способи взаємодії судових та правоохоронних органів України. 

Знає структуру судових та правоохоронних органів України; роль судових та правоохоронних 

органів у захисті прав і свобод людини. 

Вміє складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно збирати матеріали за 

визначеними джерелами права.  

Знає як використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного 

встановлення певних обставин виникнення функціонування та розвитку кримінально-

процсуального права. 

Вміє вільно спілкуватися державною мовою володіючи інструментарієм правової тематики. 

Знає, як володіти базовими навичками риторики при висвітленні правових аспектів. 

Вміє доносити до респондента матеріал доступно і зрозуміло. 

Знає як, належно використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та 

вторинних державно-правових джерел для своєї професійної діяльності. 

Вміє аналізувати статистичні дані за результатами роботи судових та правоохоронних органів. 

Знає як виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів 

функціонування національної правової системи. 

Вміє демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових 

інститутів і норм фундаментальних галузей права. 

Вміє пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів. 

Володіє процесуальними формами діяльності судових та правоохоронних органів України. 

Визначає юридичну відповідальність за незаконні дії або рішення судових та правоохоронних 

органів. 

Характеризує алгоритм дій судових органів щодо охорони прав і свобод людини; складати 

документи від представників судових та правоохоронних органів. 

Забезпечення 

гендерної 

рівності 

Вміє аналізувати та узагальнювати гендерні явища та процеси, які відбуваються усуспільстві. 

Знає організаційно-правові основи забезпечення гендерної рівності в діяльності судових та 

правоохоронних органів України та способи взаємодії судових та правоохоронних органів 

України. 

Знає роль судових та правоохоронних органів у захисті гендерних прав і свобод людини. 

Вміє складати та узгоджувати план власного дослідження по забезпеченню гендерної рівності і 

самостійно збирати матеріали за визначеними джерелами права.  

Знає як використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного 

встановлення певних гендерних обставин виникнення функціонування та розвитку забезпечення 

гендерної рівності 

Вміє вільно спілкуватися державною мовою володіючи інструментарієм правової тематики . 

Знає, як володіти базовими навичками риторики при висвітленні гендерно-правових аспектів. 

Вміє доносити до респондента матеріал доступно і зрозуміло. 

Знає як, належно використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та 
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вторинних державно-правових джерел для своєї професійної діяльності. 

Вміє аналізувати статистичні дані забезпечення гендерної рівності за результатами роботи 

судових та правоохоронних органів. 

Знає як виявляти знання і розуміння основних сучасних гендерних доктрин, цінностей та 

принципів функціонування національної правової систем из забезпечення гендерної рівності . 

Вміє демонструвати необхідні знання та розуміння сутності гендеру тазмісту основних правових 

норм його забезпечення. 

Вміє пояснювати природу та зміст основних гендерних явищ і процесів. 

Володіє процесуальними формами діяльності судових та правоохоронних органів України з 

забезпечення гендерної рівності. 

Визначає юридичну відповідальність за незаконні дії або рішення судових та правоохоронних 

органів стосовно гендерних питань. 

Характеризує алгоритм дій судових органів щодо охорони гендерних прав і свобод людини; 

складати документи від представників судових та правоохоронних органів. 

Міжнародне 

публічне 

право 

Вміє визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь невідомих умов та 

обставин. 

Вміє здійснювати аналіз проблем з міжнародного публічного права і демонструвати власне 

бачення шляхів її розв’язання. 

Знає як проводити збір і інтегрований аналіз правової інформації з різних джерел міжнародного 

публічного права. 

Вміє формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу проблем з міжнародного 

публічного права. 

Вміє давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з міжнародного 

публічного права з достатньою обґрунтованістю.  

Знає як оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему з міжнародного 

публічного права. 

Вміє складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно збирати матеріали за 

визначеними джерелами міжнародного публічного права.  

Знає як використовувати різноманітні інформаційні джерела 

з міжнародного публічного права для повного та всебічного встановлення певних обставин 

міжнародних відносин. 

Вміє самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна допомога, і діяти відповідно 

до отриманих рекомендацій. 

Вміє вільно спілкуватися державною та англійською мовами, виявляє схильність до опанування 

мов міжнародного спілкування за класифікацією ООН. 

Знає як володіти базовими навичками риторики з доведення певних питань міжнародного 

значення. 

Вміє доносити до респондента матеріал з проблематики сучасних міжнародних відносин доступно 

і зрозуміло. 

Вміє пояснювати характер певних подій та процесів у сфері міжнародного публічного права з 

розумінням професійного та суспільного контексту.  

Знає як, належно використовувати статистичну інформацію у сфері міжнародного публічного 

права, отриману з першоджерел та вторинних джерел для своєї професійної діяльності. 

Вміє вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні технології, бази 

даних ООН та інших міжнародних організацій. 

Демонструє вміння користуватися комп’ютерними програмами, необхідними у професійній 

діяльності. 

Вміє працювати в групі, формуючи власний внесок у групове виконання завдань з вирішення 

проблем міжнародного публічного права. 

Знає як виявляти знання і розуміння основних сучасних доктрин з міжнародного публічного 

права, цінностей та принципів функціонування міжнародної та національної правової системи у їх 

співвідношенні. 

Вміє демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових 

інститутів і норм міжнародного публічного права. 

Вміє пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів у сфері міжнародного 

публічного права. 

Знає як застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично 

значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки з питань міжнародного публічного 

права. 

Вміє готувати проекти необхідних міжнародних актів відповідно до правового висновку, 

зробленого у різних правових ситуаціях, знаходити оптимальні механізми впровадження норм 

міжнародного права у національне законодавство. 
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Вміє надавати консультації щодо можливих прав та інтересів клієнтів у різних правових 

ситуаціях, пов’язаних із дією норм міжнародного публічного права.  

Вміє надавати консультації щодо можливих прав та інтересів клієнтів у різних правових 

ситуаціях, пов’язаних із дією норм міжнародного публічного права. 

Господарське 

право і процес 

Вміє визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь невідомих умов та 

обставин. 

Вміє здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої проблеми і демонструвати 

власне бачення шляхів її розв’язання; проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних 

джерел. 

Вміє формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми. 

Вміє давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з достатньою 

обґрунтованістю. 

Вміє оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему. 

Вміє складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно збирати матеріали за 

визначеними джерелами. 

Вміє використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного встановлення 

певних обставин. 

Вміє самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна допомога, і діяти відповідно 

до отриманих рекомендацій. 

Вміє вільно спілкуватись державною та іноземною мовами як усно, так і письмово, правильно 

вживаючи правничу термінологію. 

Володіє базовими навичками риторики; 

Вміє доносити до респондента матеріал з певної проблематики доступно і зрозуміло. 

Вміє пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням професійного та суспільного 

контексту. 

Вміє належно використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та вторинних 

джерел для своєї професійної діяльності. 

Вміє вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні технології і бази 

даних. 

Вміє демонструвати вміння користуватись комп’ютерними програмами, необхідними у 

професійній діяльності. 

Вміє працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань групи. 

Вміє виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів 

функціонування національної правової системи; 

Вміє демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових 

інститутів і норм фундаментальних галузей права. 

Вміє пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів. 

Вміє застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі 

факти і формувати обґрунтовані правові висновки. 

Вміє готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового висновку 

зробленого у різних правових ситуаціях. 

Вміє надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів у різних 

правових ситуаціях. 

Міжнародне 

приватне 

право 

Вміє визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь невідомих умов та 

обставин. 

Вміє здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої проблеми і демонструвати 

власне бачення шляхів її розв’язання; проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних 

джерел. 

Вміє формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми. 

Вміє давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з достатньою 

обґрунтованістю. 

Вміє оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему. 

Вміє складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно збирати матеріали за 

визначеними джерелами. 

Вміє використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного встановлення 

певних обставин. 

Вміє самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна допомога, і діяти відповідно 

до отриманих рекомендацій. 

Вміє вільно спілкуватись державною та іноземною мовами як усно, так і письмово, правильно 

вживаючи правничу термінологію. 

Володіє базовими навичками риторики; 

Вміє доносити до респондента матеріал з певної проблематики доступно і зрозуміло. 
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Вміє пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням професійного та суспільного 

контексту. 

Вміє належно використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та вторинних 

джерел для своєї професійної діяльності. 

Вміє вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні технології і бази 

даних. 

Вміє демонструвати вміння користуватись комп’ютерними програмами, необхідними у 

професійній діяльності. 

Вміє працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань групи. 

Вміє виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів 

функціонування національної правової системи; 

Вміє демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових 

інститутів і норм фундаментальних галузей права. 

Вміє пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів. 

Вміє застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі 

факти і формувати обґрунтовані правові висновки. 

Вміє готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового висновку 

зробленого у різних правових ситуаціях. 

Вміє надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів у різних 

правових ситуаціях. 

Криміна-

лістика 

Знає основні концептуальні положення загальної теорії криміналістики. 

Знаєсистему окремих криміналістичних теорій і вчень. 

Володіє криміналістичними поняттями та категоріями. 

Вміє визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь невідомих умов та обставин. 

Вміє здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої проблеми і демонструвати 

власне бачення шляхів її розв’язання; проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних 

джерел. 

Вміє формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми. 

Вміє складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно збирати матеріали за 

визначеними джерелами. 

Вміє використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного встановлення 

певних обставин. 

Вміє самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна допомога, і діяти відповідно до 

отриманих рекомендацій. 

Вміє вільно спілкуватись державною мовою як усно, так і письмово, правильно вживаючи правничу 

термінологію. 

Володіє базовими навичками риторики; 

Вміє доносити до респондента матеріал з певної проблематики доступно і зрозуміло. 

Вміє пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням професійного та суспільного 

контексту. 

Вміє належно використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та вторинних 

джерел для своєї професійної діяльності. 

Вміє вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні технології і бази 

даних. 

Вміє демонструвати вміння користуватись комп’ютерними програмами, необхідними у професійній 

діяльності. 

Вміє працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань групи. 

Вміє формувати тактичні операції, комбінації при проведення окремих 

слідчих(розшукових) дій при розслідуванні злочинів. 

Вміє 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. 

Вміє визначати зв'язок криміналістики з дисциплінами кримінально-правового спрямування . 

Вміє використовувати положення та рекомендації криміналістики щодо тактики побудови і 

перевірки версій, планування розслідування злочинів, тактичних прийомів провадження слідчих 

(розшукових) дій, тактичних операцій, використання спеціальних знань. 

Вміє застосовувати застосовувати набуті знання у підвищенні професійної майстерності та особистої 

компетентності. 

Вміє формувати плани розслідування кримінального провадження, проведення окремих 

слідчих(розшукових) дій. 
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 Цикл дисциплін загальної підготовки за вибором здобувачів вищої освіти (ЗП ЗВО) 

Психологія Вміє визначати переконливість аргументів у процесі оцінки теоретичних аспектів психологічних 

явищ і процесів. 

Вміє здійснювати аналіз психологічних ситуацій у контексті правових проблем  

і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання. 

Знає як проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел. 

Вміє складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно збирати матеріали за 

визначеними джерелами. 

Вміє самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна психологічна допомога, і 

діяти відповідно до отриманих рекомендацій. 

Вміє вільно спілкуватися державною мової, володіє понятійно-категоріальним інструментарієм 

психології.  

Знає психологічні характеристики спілкування, психологічні механізми  

міжособистісних стосунків.  

Вміє пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням психологічного контексту. 

Знає як, належно використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та 

вторинних джерел з психології для своєї професійної діяльності. 

Вміє працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання професійних завдань. 

Знає і розуміє як залучати потенціал психологічної науки до пояснення природи та змісту 

основних правових явищ і процесів.  

Вміє застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі 

факти і обґрунтовані правові висновки. 

Соціологія Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел. 

Складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно збирати матеріал за 

визначеними джерелами. 

Володіти базовими навичками риторики. 

Знає як, належно використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та 

вторинних джерел з історії вчень про державу і право для своєї професійної діяльності. 

Вміє вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні технології і бази 

даних з історії вчень про державу і право. 

Вміє працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань з історії вчень про 

державу і право. 

Пояснювати природу та зміст основних правових явищ. 

Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів у різних 

правових ситуаціях. 

Основи теорії 

гендеру 

Вміє аналізувати та узагальнювати гендерні явища та процеси, які відбуваються усуспільстві. 

Знає основи забезпечення гендерної рівності. 

Знає роль судових та правоохоронних органів у захисті гендерних прав і свобод людини. 

Вміє складати та узгоджувати план власного дослідження по забезпеченню гендерної рівності і 

самостійно збирати матеріали за визначеними джерелами права.  

Знає як використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного 

встановлення певних гендерних обставин виникнення функціонування та розвитку забезпечення 

гендерної рівності 

Вміє вільно спілкуватися державною мовою володіючи інструментарієм гендерної тематики . 

Знає, як володіти базовими навичками риторики при висвітленні гендерно-правових аспектів. 

Вміє доносити до респондента матеріал доступно і зрозуміло. 

Знає як, належно використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та 

вторинних державно-правових джерел для своєї професійної діяльності. 

Вміє аналізувати статистичні дані забезпечення гендерної рівності за результатами роботи 

судових та правоохоронних органів. 

Знає як виявляти знання і розуміння основних сучасних гендерних доктрин, цінностей та 

принципів функціонування національної правової систем из забезпечення гендерної рівності. 

Вміє демонструвати необхідні знання та розуміння сутності гендеру та змісту основних правових 

норм його забезпечення. 

Вміє пояснювати природу та зміст основних гендерних явищ і процесів. 

Володіє процесуальними формами діяльності судових та правоохоронних органів України з 

забезпечення гендерної рівності. 

Визначає юридичну відповідальність за незаконні дії або рішення судових та правоохоронних 

органів стосовно гендерних питань. 

Характеризує алгоритм дій судових органів щодо охорони гендерних прав і свобод людини; 

складати документи від представників судових та правоохоронних органів. 
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Етика та 

естетика 

Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел. 

Складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно збирати матеріал за 

визначеними джерелами. 

Володіти базовими навичками риторики. 

Знає як належно використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та 

вторинних джерел з історії вчень про державу і право для своєї професійної діяльності. 

Вміє вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні технології і бази 

даних з історії вчень про державу і право. 

Вміє працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань з історії вчень про 

державу і право. 

Пояснювати природу та зміст основних правових явищ. 

Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів у різних 

правових ситуаціях. 

Методологія 

наукових 

досліджень 

Вміє визначити переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь невідомих умов та 

обставин. 

Знає як здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої проблеми і 

демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання. 

Вміє проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел. 

Знає як формувати власні обгрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми. 

Вміє складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно збирати матеріали за 

визначеними джерелами.  

Знає як використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного 

встановлення певних обставин. 

Вміє вільно спілкуватися державною мовою, як усно так і письмово, правильно вживати правничу 

термінологію. 

Володіє базовими навичками риторики.  

Вміє належно використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та вторинних 

джерел для своєї професійної діяльності. 

Вміє працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань групи. 

Знає як пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів. 

Вміє застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі 

факти і формувати обґрунтовані правові висновки. 

Основи 

економічної 

теорії 

Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел. 

Складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно збирати матеріал за 

визначеними джерелами. 

Володіти базовими навичками риторики. 

Знає як, належно використовувати фінансову інформацію, отриману з першоджерел фінансової 

звітності та статистики діяльності держави чи субєкта підприємницької діяльності для своєї 

професійної компетентності. 

Вміє вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні ресурси та 

технології фінансових даних та звітів з макро, та мікроекономіки. 

Вміє працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань економічного змісту. 

Пояснювати природу та зміст основних економічних явищ. 

Надавати консультації щодо фінансових операції макро та мікроекономічного рівня. 

Основи 

економіки та 

підприєм-

ництва 

Проводити збір і інтегрований аналіз фінансових та правових матеріалів з різних джерел. 

Складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно збирати матеріал за 

визначеними джерелами. 

Володіти базовими навичками риторики. 

Працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдання групи. 

Знає як, належно використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел фінансової 

звітності субєкта підприємницької діяльності для своєї професійної компетентності. 

Вміє вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні ресурси та 

технології фінансових даних та звітів, вимог чинного законодавства щодо організації 

підприємницької діяльності. 

Вміє працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань організаційно - 

економічного змісту. 

Пояснювати природу та зміст основних правових та економічних явищ  

Надавати консультації щодо організації процесу діяльності субєктів підприємницької діяльності. 

Риторика Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел. 

Складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно збирати матеріал за 

визначеними джерелами 

Володіти базовими навичками риторики. 
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Вміє працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдання групи. 

Знає як, належно використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та 

вторинних джерел з історії вчень про державу і право для своєї професійної діяльності. 

Вміє вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні технології і бази 

даних з історії вчень про державу і право. 

Вміє працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань з історії вчень про 

державу і право. 

Пояснювати природу та зміст основних правових явищ. 

Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів у різних 

правових ситуаціях. 

Соціальна 

психологія 

Вміє визначати переконливість аргументів у процесі оцінки теоретичних аспектів соціально-

психологічних явищ і процесів. 

Вміє здійснювати аналіз соціально-психологічних ситуацій у контексті правових проблем і 

демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання. 

Знає як проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел. 

Вміє складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно збирати матеріали за 

визначеними джерелами. 

Вміє самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна психологічна допомога, і 

діяти відповідно до отриманих рекомендацій. 

Вміє вільно спілкуватися державною мової, володіє понятійно-категоріальним інструментарієм 

соціальної психології. 

Знає психологічні механізми соціалізації. 

Вміє пояснювати характер певних подій та процесів у контексті поведінки членів певної 

соціальної групи.  

Знає як належно використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та 

вторинних джерел з соціальної психології для своєї професійної діяльності. 

Вміє працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання професійних завдань. 

Знає і розуміє як залучати потенціал психологічної науки до пояснення природи та змісту 

основних правових явищ і процесів. 

Вміє застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі 

факти і обґрунтовані правові висновки. 

Юридична 

конфлікто-

логія 

Вміє визначати тип конфлікту, оцінювати конфлікт за його структурою, обирати методи 

вирішення конфлікту. 

Вміє правильно реагувати на правовий конфлікт і демонструвати власне бачення шляхів його 

розв’язання. 

Знає як встановлювати контакт між конфліктуючими сторонами. 

Вміє складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно збирати матеріали за 

визначеними джерелами. 

Вміє самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна психологічна допомога, і 

діяти відповідно до отриманих рекомендацій. 

Вміє вільно спілкуватися державною мової, володіє понятійно-категоріальним інструментарієм 

соціальної психології. 

Знає психологічні механізми управління конфліктами. 

Вміє пояснювати характер певних подій та процесів у контексті поведінки учасників конфліктної 

ситуації. 

Знає як належно використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел з 

конфліктології для своєї професійної діяльності. 

Вміє працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання професійних завдань. 

Знає і розуміє як залучати потенціал психологічної науки до пояснення природи та змісту 

основних правових явищ і процесів. 

Вміє застосовувати набуті знання у ситуації правового конфлікту, виокремлювати юридично 

значущі факти і обґрунтовані правові висновки. 

 Цикл дисциплін професійної підготовки за вибором здобувачів вищої освіти (ПП ЗВО) 

Неурядові 

правозахисні 

організації 

Вміє визначити переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь невідомих умов та 

обставин. 

Знає як проводити проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел. 

Знає як давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з достатньою 

обґрунтованістю. 

Вміє оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему.  

Вміє використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного встановлення 

певних обставин.  

Вміє самостійно визначити ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна допомога і діяти відповідно 



 40 

1 2 

до отриманих рекомендацій. 

Вміє вільно спілкуватися державною мовою, як усно так і письмово, правильно вживати правничу 

термінологію. 

Володіє базовими навичками риторики. 

Знає як належно використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та 

вторинних джерел для своєї професійної діяльності. 

Вміє працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань групи. 

Вміє виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів 

функціонування національної та міжнародної правової системи. 

Знає як застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично 

значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки. 

Вміє надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів у різних 

правових ситуаціях. 

Конституційні 

права, 

свободи та 

обов'язки 

людини та 

громадянина 

Вміє визначати переконливість аргументів у процесі оцінки конституційно-правових явищ і 

процесів. 

Вміє здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті захисту прав, свобод та обов'язків 

людини і громадянина України та демонструвати власне бачення шляхів її реалізації. 

Знає як проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел конституційного права. 

Вміє формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої конституційно-

правової проблеми. 

Вміє давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин розвитку прав, свобод та 

обов’язків людини і громадянина України з достатньою обґрунтованістю. 

Знає як оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому державно-правову 

проблему. 

Вміє складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно збирати матеріали за 

визначеними джерелами права. 

Знає як використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного 

встановлення певних обставин виникнення функціонування та розвитку прав, свобод та обов’язків 

людини і громадянина. 

Вміє самостійно визначати ті обставини в контексті проблем конституційних прав, свобод та 

обов’язків людини і громадянина України та їх гарантій, у з’ясуванні яких потрібна допомога, і 

діяти відповідно до отриманих рекомендацій. 

Вміє вільно спілкуватися державною мовою володіючи інструментарієм державно-правової 

тематики. 

Знає як володіти базовими навичками риторики при висвітленні теоретико-правових аспектів. 

Вміє доносити до респондента матеріал з конституційно-правової проблематики доступно і 

зрозуміло. 

Вміє пояснювати характер державно-правових подій та процесів з прав,свобод та обов’язків 

людини і громадянина у професійному та суспільному контексті. 

Знає як, належно використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та 

вторинних державно-правових джерел для своєї професійної діяльності. 

Вміє працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань з державно-правової 

проблематики. 

Знає як виявляти знання і розуміння проблем забезпечення прав, свобод та реалізації обов’язків 

людини і громадянина. 

Вміє демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних проблем захисту 

прав і свобод людини. 

Вміє пояснювати природу та зміст основної проблематики правових явищ і процесів. 

Знає як застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично 

значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки. 

Вміє надавати консультації щодо захисту прав людини і громадянина у різних правових ситуаціях. 

Історія вчень 

про державу і 

право 

Вміє визначати переконливість аргументів у процесі оцінки вчень про державу і право. 

Вміє здійснювати аналіз історико-правових процесів у контексті аналізованої проблеми і 

демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання. 

Знає як проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних історико-правових джерел. 

Вміє формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми з історії 

вчень про державу і право. 

Вміє давати короткий висновок щодо окремих фактичних історико-правових обставин з 

достатньою обґрунтованістю. 

Знає як оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему у вченнях про 

державу і право. 

Вміє складати та узгоджувати план власного історико-правового дослідження і самостійно 
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збирати матеріали за визначеними джерелами. 

Знає як використовувати різноманітні інформаційні джерела з історії вчень про державу і право 

для повного та всебічного встановлення певних обставин. 

Вміє вільно спілкуватися державною мовою, володіє історико-правовим інструментарієм. 

Знає як володіти базовими навичками риторики при висвітленні питань з історії вчень про 

державу і право. 

Вміє доносити до респондента історико-правовий матеріал доступно і зрозуміло. 

Вміє пояснювати характер історико-правових подій та процесів з розумінням професійного та 

суспільного контексту.  

Знає як, належно використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та 

вторинних джерел з історії вчень про державу і право для своєї професійної діяльності. 

Вміє вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні технології і бази 

даних з історії вчень про державу і право. 

Вміє працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань з історії вчень про 

державу і право. 

Знає як виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин історії вчень про 

державу і право, цінностей та принципів функціонування національної правової системи. 

Вміє пояснювати природу та зміст основних історико-правових явищ і процесів. 

Знає як застосовувати набуті знання з історії вчень про державу і право у різнихправових 

ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки. 

Вміє надавати консультації щодо можливих прав та інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях 

враховуючи знання історії вчень про державу і право. 

Європейське 

антидис-

кримінаційне 

право 

Вміє визначити переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь невідомих умов та 

обставин. 

Знає як проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел. 

Вміє авати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з достатньою 

обґрунтованістю. 

Знає як оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему.  

Вміє використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного встановлення 

певних обставин. 

Знає як самостійно визначити ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна допомога і діяти відповідно 

до отриманих рекомендацій. 

Вміє вільно спілкуватися державною мовою, як усно так і письмово, правильно вживати правничу 

термінологію. 

Володіє базовими навичками риторики. 

Знає як, належно використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та 

вторинних джерел для своєї професійної діяльності. 

Вміє працювати в групі ,формуючи власний внесок у виконання завдань групи. 

Вміє виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів 

функціонування європейської правової системи. 

Знає як застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично 

значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки. 

Вміє надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів у різних 

правових ситуаціях. 

Міграційне 

право 

Вміє здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої проблеми і демонструвати 

власне бачення шляхів її розв’язання. 

Вміє проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел. 

Вміє формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої теоретико-правової 

проблеми. 

Вмітє використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного 

встановлення певних обставин. 

Знає як використовувати різноманітні інформаційні джерела. 

Володіє базовими навичками з міграційного законодавства. 

Вмітє пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням професійного та суспільного 

контексту. 

Вміє пояснювати характер державно-правових подій та процесів з розумінням професійного та 

суспільного контексту. 

Знає як, належно використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та 

вторинних державно-правових джерел для своєї професійної діяльності. 

Вміє працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань з державно-правової 

проблематики. 

Вміє демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових 
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інститутів і норм фундаментальних галузей права. 

Вміє пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів. 

Знає як застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично 

значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки. 

Державне 

будівництво 

та місцеве 

самовряду-

вання 

Вміє визначати переконливість аргументів у процесі оцінки державно-правових та муніципально-

правових явищ і процесів. 

Вміє здійснювати аналіз суспільних процесів в контексті чинного національного законодавства та 

міжнародних стандартів місцевого самоврядування, демонструвати власне бачення шляхів 

розв’язання проблем державного будівництва в Україні. 

Знає як проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з конституційно-правових та міжнародних 

джерел права. 

Вміє формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми державного 

та муніципального права. 

Вміє давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин розвитку державного ладу, 

територіального устрою, організації і проведення місцевих виборів та референдумів як форм 

безпосередньої демократії у системі місцевого самоврядування з достатньою обґрунтованістю. 

Знає як оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому конституційно-правову та 

муніципальну проблематику. 

Вміє складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно збирати матеріали за 

визначеними джерелами державного та муніципального права.  

Знає як використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного 

встановлення певних обставин виникнення функціонування та розвитку сучасної системи 

місцевого самоврядування в Україні. 

Вміє самостійно визначати ті обставини в контексті проблем муніципального права, у з’ясуванні 

яких потрібна допомога, і діяти відповідно до отриманих рекомендацій. 

Вміє вільно спілкуватися державною мовою володіючи інструментарієм державно-правової 

тематики. 

Знає, як володіти базовими навичками риторики при висвітленні державно-правових аспектів. 

Вміє доносити до респондента матеріал з муніципально-правової проблематики доступно і 

зрозуміло. 

Вміє пояснювати характер державно-правових подій та процесів з розумінням професійного та 

суспільного контексту.  

Знає як, належно використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та 

вторинних державно-правових джерел для своєї професійної діяльності. 

Вміє працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань з державно-правової та 

муніципально-правової проблематики. 

Знає як виявляти знання і розуміння основних сучасних форм безпосередньої участі громадян у 

здійсненні місцевого самоврядування та функціонування органів державної влади. 

Вміє демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних конституційно-

правових засад державного ладу України. 

Вміє пояснювати природу та зміст основних державно-правових явищ і процесів. 

Знає як застосовувати набуті знання державного права у різних правових ситуаціях, 

виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки. 

Вміє надавати консультації щодо особливостей здійснення місцевого самоврядування в Україні, 

можливих прав та інтересів клієнтів у питаннях, пов’язаних з державним будівництвом та 

місцевим самоврядуванням. 

Теорія влади Вміє визначати переконливість аргументів у процесі оцінки теоретичних аспектів влади явищ і 

процесів. 

Вміє здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті проблем теорії влади і демонструвати 

власне бачення шляхів її розв’язання. 

Знає як проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел. 

Вміє формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої теорії влади. 

Вміє давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин розвитку владних відносин з 

достатньою обґрунтованістю. 

Знає як оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи владні відносини. 

Вміє складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно збирати матеріали за 

визначеними джерелами. 

Знає як використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного 

встановлення певних обставин виникнення функціонування та розвитку влади. 

Вміє самостійно визначати ті обставини в контексті теорії влади, у з’ясуванні яких потрібна 

допомога, і діяти відповідно до отриманих рекомендацій. 

Вміє вільно спілкуватися державною мовою володіючи інструментарієм політологічної тематики. 
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Знає як володіти базовими навичками риторики при висвітленні теоретичних аспектів влади. 

Вміє доносити до респондента матеріал з теоретико-правової проблематики доступно і зрозуміло. 

Вміє пояснювати характер владних процесів з розумінням професійного та суспільного контексту. 

Знає як, належно використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та 

вторинних джерел для своєї професійної діяльності. 

Вміє працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань питань теорії влади. 

Знає як виявляти знання і розуміння проблем основнихсучасних доктрин влади. 

Вміє демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних проблем теорії 

влади. 

Вміє пояснювати природу та зміст основної проблематики владних явищ і процесів. 

Знає як застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично 

значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки. 

Вміє надавати консультації щодо владних відносин, можливих прав та інтересів клієнтів у різних 

правових ситуаціях. 

Юридична 

психологія 

Вміє визначати переконливість аргументів у процесі оцінки теоретичних аспектів соціально-

психологічних явищ і процесів. 

Вміє здійснювати аналіз соціально-психологічних ситуацій у контексті правових проблем і 

демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання. 

Знає як проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел. 

Вміє складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно збирати матеріали за 

визначеними джерелами. 

Вміє самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна психологічна допомога, і 

діяти відповідно до отриманих рекомендацій. 

Вміє вільно спілкуватися державною мової, володіє понятійно-категоріальним інструментарієм 

юридичної психології  

Знає особливості та психологічні механізми поведінки людей у правових ситуаціях. 

Вміє пояснювати характер взаємодії з особами з різних соціальних груп.  

Знає як, належно використовувати психологічну інформацію, отриману під час професійної 

діяльності для досягнення результату. 

Вміє працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання професійних завдань. 

Знає і розуміє як залучати потенціал психологічної науки до пояснення природи та змісту 

основних правових явищ і процесів.  

Вміє застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі 

факти і обґрунтовані правові висновки. 

Сімейне право Вміє визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь невідомих умов та 

обставин. 

Вміє здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої проблеми і демонструвати 

власне бачення шляхів її розв’язання; проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних 

джерел. 

Вміє формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми. 

Вміє давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з достатньою 

обґрунтованістю. 

Вміє оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему. 

Вміє складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно збирати матеріали за 

визначеними джерелами. 

Вміє використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного встановлення 

певних обставин. 

Вміє самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна допомога, і діяти відповідно 

до отриманих рекомендацій. 

Вміє вільно спілкуватись державною та іноземною мовами як усно, так і письмово, правильно 

вживаючи правничу термінологію. 

Володіє базовими навичками риторики. 

Вміє доносити до респондента матеріал з певної проблематики доступно і зрозуміло. 

Вміє пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням професійного та суспільного 

контексту. 

Вміє належно використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та вторинних 

джерел для своєї професійної діяльності. 

Вміє вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні технології і бази 

даних. 

Вміє демонструвати вміння користуватись комп’ютерними програмами, необхідними у 

професійній діяльності. 

Вміє працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань групи. 
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Вміє виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів 

функціонування національної правової системи. 

Вміє демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових 

інститутів і норм фундаментальних галузей права. 

Вміє пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів. 

Вміє застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі 

факти і формувати обґрунтовані правові висновки. 

Вміє готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового висновку 

зробленого у різних правових ситуаціях. 

Вміє надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів у різних 

правових ситуаціях. 

Спадкове 

право 

Вміє визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь невідомих умов та 

обставин. 

Вміє здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої проблеми і демонструвати 

власне бачення шляхів її розв’язання; проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних 

джерел. 

Вміє формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми. 

Вміє давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з достатньою 

обґрунтованістю. 

Вміє оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему. 

Вміє складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно збирати матеріали за 

визначеними джерелами. 

Вміє використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного встановлення 

певних обставин. 

Вміє самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна допомога, і діяти відповідно 

до отриманих рекомендацій. 

Вміє вільно спілкуватись державною та іноземною мовами як усно, так і письмово, правильно 

вживаючи правничу термінологію. 

Володіє базовими навичками риторики. 

Вміє доносити до респондента матеріал з певної проблематики доступно і зрозуміло. 

Вміє пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням професійного та суспільного 

контексту. 

Вміє належно використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та вторинних 

джерел для своєї професійної діяльності. 

Вміє вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні технології і бази 

даних. 

Вміє демонструвати вміння користуватись комп’ютерними програмами, необхідними у 

професійній діяльності. 

Вміє працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань групи. 

Вміє виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів 

функціонування національної правової системи. 

Вміє демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових 

інститутів і норм фундаментальних галузей права. 

Вміє пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів. 

Вміє застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі 

факти і формувати обґрунтовані правові висновки. 

Вміє готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового висновку 

зробленого у різних правових ситуаціях. 

Вміє надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів у різних 

правових ситуаціях. 

Земельне 

право 

Вміє визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь невідомих умов та 

обставин. 

Вміє здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої проблеми і демонструвати 

власне бачення шляхів її розв’язання; проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних 

джерел. 

Вміє формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми. 

Вміє давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з достатньою 

обґрунтованістю. 

Вміє оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему. 

Вміє складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно збирати матеріали за 

визначеними джерелами. 

Вміє використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного встановлення 
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певних обставин. 

Вміє самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна допомога, і діяти відповідно 

до отриманих рекомендацій. 

Вміє вільно спілкуватись державною та іноземною мовами як усно, так і письмово, правильно 

вживаючи правничу термінологію. 

Володіє базовими навичками риторики. 

Вміє доносити до респондента матеріал з певної проблематики доступно і зрозуміло. 

Вміє пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням професійного та суспільного 

контексту. 

Вміє належно використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та вторинних 

джерел для своєї професійної діяльності. 

Вміє вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні технології і бази 

даних. 

Вміє демонструвати вміння користуватись комп’ютерними програмами, необхідними у 

професійній діяльності. 

Вміє працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань групи. 

Вміє виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів 

функціонування національної правової системи. 

Вміє демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових 

інститутів і норм фундаментальних галузей права. 

Вміє пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів. 

Вміє застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі 

факти і формувати обґрунтовані правові висновки. 

Вміє готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового висновку 

зробленого у різних правових ситуаціях. 

Вміє надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів у різних 

правових ситуаціях. 

Екологічне 

право 

Вміє визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь невідомих умов та 

обставин. 

Вміє здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої проблеми і демонструвати 

власне бачення шляхів її розв’язання; проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних 

джерел. 

Вміє формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми. 

Вміє давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з достатньою 

обґрунтованістю. 

Вміє оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему. 

Вміє складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно збирати матеріали за 

визначеними джерелами. 

Вміє використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного встановлення 

певних обставин. 

Вміє самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна допомога, і діяти відповідно 

до отриманих рекомендацій. 

Вміє вільно спілкуватись державною та іноземною мовами як усно, так і письмово, правильно 

вживаючи правничу термінологію. 

Володіє базовими навичками риторики. 

Вміє доносити до респондента матеріал з певної проблематики доступно і зрозуміло. 

Вміє пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням професійного та суспільного 

контексту. 

Вміє належно використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та вторинних 

джерел для своєї професійної діяльності. 

Вміє вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні технології і бази 

даних. 

Вміє демонструвати вміння користуватись комп’ютерними програмами, необхідними у 

професійній діяльності. 

Вміє працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань групи. 

Вміє виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів 

функціонування національної правової системи. 

Вміє демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових 

інститутів і норм фундаментальних галузей права. 

Вміє пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів. 

Вміє застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі 

факти і формувати обґрунтовані правові висновки. 
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Вміє готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового висновку 

зробленого у різних правових ситуаціях. 

Вміє надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів у різних 

правових ситуаціях. 

Житлове 

право 

Вміє визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь невідомих умов та 

обставин. 

Вміє здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої проблеми і демонструвати 

власне бачення шляхів її розв’язання; проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних 

джерел. 

Вміє формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми. 

Вміє давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з достатньою 

обґрунтованістю. 

Вміє оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему. 

Вміє складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно збирати матеріали за 

визначеними джерелами. 

Вміє використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного встановлення 

певних обставин. 

Вміє самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна допомога, і діяти відповідно 

до отриманих рекомендацій. 

Вміє вільно спілкуватись державною та іноземною мовами як усно, так і письмово, правильно 

вживаючи правничу термінологію. 

Володіє базовими навичками риторики. 

Вміє доносити до респондента матеріал з певної проблематики доступно і зрозуміло. 

Вміє пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням професійного та суспільного 

контексту. 

Вміє належно використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та вторинних 

джерел для своєї професійної діяльності. 

Вміє вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні технології і бази 

даних. 

Вміє демонструвати вміння користуватись комп’ютерними програмами, необхідними у 

професійній діяльності. 

Вміє працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань групи. 

Вміє виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів 

функціонування національної правової системи. 

Вміє демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових 

інститутів і норм фундаментальних галузей права. 

Вміє пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів. 

Вміє застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі 

факти і формувати обґрунтовані правові висновки. 

Вміє готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового висновку 

зробленого у різних правових ситуаціях. 

Вміє надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів у різних 

правових ситуаціях. 

Право 

соціального 

забезпечення 

Вміє визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь невідомих умов та 

обставин. 

Вміє здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої проблеми і демонструвати 

власне бачення шляхів її розв’язання; проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних 

джерел. 

Вміє формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми. 

Вміє давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з достатньою 

обґрунтованістю. 

Вміє оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему. 

Вміє складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно збирати матеріали за 

визначеними джерелами. 

Вміє використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного встановлення 

певних обставин. 

Вміє самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна допомога, і діяти відповідно 

до отриманих рекомендацій. 

Вміє вільно спілкуватись державною та іноземною мовами як усно, так і письмово, правильно 

вживаючи правничу термінологію. 

Володіє базовими навичками риторики; 

Вміє доносити до респондента матеріал з певної проблематики доступно і зрозуміло. 
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Вміє пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням професійного та суспільного 

контексту. 

Вміє належно використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та вторинних 

джерел для своєї професійної діяльності. 

Вміє вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні технології і бази 

даних. 

Вміє демонструвати вміння користуватись комп’ютерними програмами, необхідними у 

професійній діяльності. 

Вміє працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань групи. 

Вміє виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів 

функціонування національної правової системи. 

Вміє демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових 

інститутів і норм фундаментальних галузей права. 

Вміє пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів. 

Вміє застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі 

факти і формувати обґрунтовані правові висновки. 

Вміє готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового висновку 

зробленого у різних правових ситуаціях. 

Вміє надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів у різних 

правових ситуаціях. 

Виконавче 

провадження 

Вміє визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь невідомих умов та 

обставин. 

Вміє здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої проблеми і демонструвати 

власне бачення шляхів її розв’язання; проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних 

джерел. 

Вміє формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми. 

Вміє давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з достатньою 

обґрунтованістю. 

Вміє оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему. 

Вміє складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно збирати матеріали за 

визначеними джерелами. 

Вміє використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного встановлення 

певних обставин. 

Вміє самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна допомога, і діяти відповідно 

до отриманих рекомендацій. 

Вміє вільно спілкуватись державною та іноземною мовами як усно, так і письмово, правильно 

вживаючи правничу термінологію. 

Володіє базовими навичками риторики. 

Вміє доносити до респондента матеріал з певної проблематики доступно і зрозуміло. 

Вміє пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням професійного та суспільного 

контексту. 

Вміє належно використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та вторинних 

джерел для своєї професійної діяльності. 

Вміє вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні технології і бази 

даних. 

Вміє демонструвати вміння користуватись комп’ютерними програмами, необхідними у 

професійній діяльності. 

Вміє працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань групи. 

Вміє виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів 

функціонування національної правової системи; 

Вміє демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових 

інститутів і норм фундаментальних галузей права. 

Вміє пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів. 

Вміє застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі 

факти і формувати обґрунтовані правові висновки. 

Вміє готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового висновку 

зробленого у різних правових ситуаціях. 

Вміє надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів у різних 

правових ситуаціях. 

Податкове 

право 

Вміє визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь невідомих умов та 

обставин. 

Вміє здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої проблеми і демонструвати 
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власне бачення шляхів її розв’язання; проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних 

джерел. 

Вміє формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми. 

Вміє давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з достатньою 

обґрунтованістю. 

Вміє оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему. 

Вміє складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно збирати матеріали за 

визначеними джерелами. 

Вміє використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного встановлення 

певних обставин. 

Вміє самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна допомога, і діяти відповідно 

до отриманих рекомендацій. 

Вміє вільно спілкуватись державною та іноземною мовами як усно, так і письмово, правильно 

вживаючи правничу термінологію. 

Володіє базовими навичками риторики. 

Вміє доносити до респондента матеріал з певної проблематики доступно і зрозуміло. 

Вміє пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням професійного та суспільного 

контексту. 

Вміє належно використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та вторинних 

джерел для своєї професійної діяльності. 

Вміє вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні технології і бази 

даних. 

Вміє демонструвати вміння користуватись комп’ютерними програмами, необхідними у 

професійній діяльності. 

Вміє працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань групи. 

Вміє виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів 

функціонування національної правової системи. 

Вміє демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових 

інститутів і норм фундаментальних галузей права. 

Вміє пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів. 

Вміє застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі 

факти і формувати обґрунтовані правові висновки. 

Вміє готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового висновку 

зробленого у різних правових ситуаціях. 

Вміє надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів у різних 

правових ситуаціях. 

Аграрне право Вміє визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь невідомих умов та 

обставин. 

Вміє здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої проблеми і демонструвати 

власне бачення шляхів її розв’язання; проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних 

джерел. 

Вміє формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми. 

Вміє давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з достатньою 

обґрунтованістю. 

Вміє оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему. 

Вміє складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно збирати матеріали за 

визначеними джерелами. 

Вміє використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного встановлення 

певних обставин. 

Вміє самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна допомога, і діяти відповідно 

до отриманих рекомендацій. 

Вміє вільно спілкуватись державною та іноземною мовами як усно, так і письмово, правильно 

вживаючи правничу термінологію. 

Володіє базовими навичками риторики. 

Вміє доносити до респондента матеріал з певної проблематики доступно і зрозуміло. 

Вміє пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням професійного та суспільного 

контексту. 

Вміє належно використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та вторинних 

джерел для своєї професійної діяльності. 

Вміє вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні технології і бази 

даних. 

Вміє демонструвати вміння користуватись комп’ютерними програмами, необхідними у 



 49 

1 2 

професійній діяльності. 

Вміє працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань групи. 

Вміє виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів 

функціонування національної правової системи. 

Вміє демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових 

інститутів і норм фундаментальних галузей права. 

Вміє пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів. 

Вміє застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі 

факти і формувати обґрунтовані правові висновки. 

Вміє готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового висновку 

зробленого у різних правових ситуаціях. 

Вміє надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів у різних 

правових ситуаціях. 

Правове 

регулювання 

відносин 

власності 

Вміє визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь невідомих умов та 

обставин. 

Вміє здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої проблеми і демонструвати 

власне бачення шляхів її розв’язання; проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних 

джерел. 

Вміє формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми. 

Вміє давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з достатньою 

обґрунтованістю. 

Вміє оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему. 

Вміє складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно збирати матеріали за 

визначеними джерелами. 

Вміє використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного встановлення 

певних обставин. 

Вміє самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна допомога, і діяти відповідно 

до отриманих рекомендацій. 

Вміє вільно спілкуватись державною та іноземною мовами як усно, так і письмово, правильно 

вживаючи правничу термінологію. 

Володіє базовими навичками риторики. 

Вміє доносити до респондента матеріал з певної проблематики доступно і зрозуміло. 

Вміє пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням професійного та суспільного 

контексту. 

Вміє належно використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та вторинних 

джерел для своєї професійної діяльності. 

Вміє вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні технології і бази 

даних. 

Вміє демонструвати вміння користуватись комп’ютерними програмами, необхідними у 

професійній діяльності. 

Вміє працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань групи. 

Вміє виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів 

функціонування національної правової системи. 

Вміє демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових 

інститутів і норм фундаментальних галузей права. 

Вміє пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів. 

Вміє застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі 

факти і формувати обґрунтовані правові висновки. 

Вміє готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового висновку 

зробленого у різних правових ситуаціях. 

Вміє надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів у різних 

правових ситуаціях. 

Кримінологія Знає фактори, що обумовлюють існування злочинності в суспільстві, причинно-наслідкові 

комплекси, які породжують злочинність в цілому, окремі її види та конкретні злочини. 

Знає кримінологічну характеристику особи злочинця та механізм її формування. 

Знає методику проведення вибіркових кримінологічних досліджень.  

Знає комплекс загально соціальних заходів протидії злочинності і набір спеціально-

кримінологічних способів і заходів профілактики по її запобіганню. 

Вміє використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного встановлення 

певних ознак особи злочинця.  

Знає як використовувати різноманітні інформаційні джерела. 

Знає наукові засади кримінологічної характеристики злочинів та визначення на її основі заходів 
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запобігання. 

Вміє вільно спілкуватись державною мовою як усно, так і письмово, правильно вживаючи 

правничу термінологію. 

Володіє базовими навичками риторики. 

Вміє доносити до респондента матеріал з певної проблематики доступно і зрозуміло. 

Вміє пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням професійного та суспільного 

контексту. 

Знає як, належно використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та 

вторинних державно-правових джерел для своєї професійної діяльності. 

Вміє працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань з державно-правової 

проблематики. 

Вміє демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових 

інститутів і норм фундаментальних галузей права. 

Вміє використовувати засвоєні знання для розв’язання типових ситуацій, що виникають 

під час виявлення та розслідування злочинів, а також організовувати свою діяльність на 

основі певного алгоритму та вираховувати коефіцієнт злочинності.  
Знає як застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично 

значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки. 

Вміє розробляти і реалізовувати заходи запобігання злочинів. 

Адвокатура 

України 

Вміє визначати переконливість аргументів у процесі оцінки умов та обставин вчинення 

правопорушення. 

Вміє проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел. 

Вміє формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу правової ситуації. 

Вміє давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з достатньою 

обґрунтованістю. 

Вміє складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно збирати матеріали за 

визначеними джерелами. 

Вміє використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного встановлення 

певних обставин. 

Вміє самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна допомога, і діяти відповідно 

до отриманих рекомендацій. 

Вміє вільно спілкуватись державною мовою як усно, так і письмово, правильно вживаючи 

правничу термінологію. 

Володіє базовими навичками риторики. 

Вміє доносити до респондента матеріал з певної проблематики доступно і зрозуміло. 

Вміє пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням професійного та суспільного 

контексту. 

Вміє належно використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та вторинних 

джерел для своєї професійної діяльності. 

Вміє вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні технології і бази 

даних. 

Вміє демонструвати вміння користуватись комп’ютерними програмами, необхідними у 

професійній діяльності. 

Вміє працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань групи. 

Вміє виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів 

функціонування національної правової системи; 

Вміє демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових 

інститутів і норм фундаментальних галузей права. 

Вміє пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів. 

Вміє застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі 

факти і формувати обґрунтовані правові висновки. 

Вміє готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового висновку 

зробленого у різних правових ситуаціях. 

Вміє надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів у різних 

правових ситуаціях. 

Судова 

риторика 

Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу певної судової справи. 

Складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно збирати матеріали за 

визначеними джерелами. 

Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами як усно, так і письмово, правильно 

вживаючи судову термінологію. 

Доносити до респондента матеріал з певної судової проблематики доступно і зрозуміло. 
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Працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань групи. 

Виявляти знання і розуміння національної судовлї системи. 

Застосовувати набуті знання у різних судово-правових ситуаціях, виокремлювати юридично 

значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки. 

Соціологія 

права 

Вміє визначати переконливість аргументів у процесі оцінки соціально-правових умов та обставин. 

Вміє здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої проблеми і демонструвати 

власне бачення шляхів її розв’язання. 

Знає як проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних соціологічних джерел. 

Вміє формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої соціально-правової 

проблеми. 

Вміє давати короткий висновок щодо окремих фактичних соціологічних даних з достатньою 

обґрунтованістю. 

Знає як оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому суспільно-правову 

проблему. 

Вміє складати та узгоджувати план власного соціологічно-правового дослідження і самостійно 

збирати матеріали за визначеними джерелами. 

Знає як використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного 

встановлення соціально-правових обставин. 

Вміє самостійно визначати ті соціологічні обставини, у з’ясуванні яких потрібна допомога, і діяти 

відповідно до отриманих рекомендацій. 

Вміє вільно спілкуватися державною мової, володіє понятійно-категоріальним інструментарієм 

соціології права. 

Знає як володіти базовими навичками риторики при проведенні соціологічного опиту. 

Вміє доносити до респондента матеріал з соціологічно-правової проблематики доступно і 

зрозуміло. 

Вміє пояснювати характер певних суспільно-правових подій та процесів з розумінням 

професійного та суспільного контексту. 

Знає як належно використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та 

вторинних джерел для своєї професійної діяльності. 

Вміє працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань соціології права. 

Знає як виявляти знання і розуміння основних сучасних доктрин соціології права, цінностей та 

принципів функціонування національної правової системи. 

Вміє демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних соціально-

правових інститутів і норм фундаментальних галузей права. 

Вміє пояснювати природу та зміст основних суспільно-правових явищ і процесів. 

Знає як застосовувати набуті знання соціології права у різних правових ситуаціях, виокремлювати 

юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки. 

Вміє надавати консультації щодо можливих прав та інтересів клієнтів у різних соціально-правових 

ситуаціях. 

Актуальні 

проблеми 

теорії держави 

та права 

Вміє визначати переконливість аргументів у процесі оцінки теоретико-правових явищ і процесів. 

Вміє здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті проблем теорії держави і права і 

демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання. 

Знає як проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел права. 

Вміє формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої теоретико-правової 

проблеми. 

Вміє давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин розвитку держави і права з 

достатньою обґрунтованістю. 

Знає як оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому державоно-правову 

проблему. 

Вміє складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно збирати матеріали за 

визначеними джерелами права. 

Знає як використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного 

встановлення певних обставин виникнення функціонування та розвитку держави і права. 

Вміє самостійно визначати ті обставини в контексті проблем теорії держави і права, у з’ясуванні 

яких потрібна допомога, і діяти відповідно до отриманих рекомендацій. 

Вміє вільно спілкуватися державною мовою володіючи інструментарієм державно-правової 

тематики. 

Знає як володіти базовими навичками риторики при висвітленні теоретико-правових аспектів. 

Вміє доносити до респондента матеріал з теоретико-правової проблематики доступно і зрозуміло. 

Вміє пояснювати характер державно-правових подій та процесів з розумінням професійного та 

суспільного контексту.  

Знає як, належно використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та 
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вторинних державно-правових джерел для своєї професійної діяльності. 

 Вміє працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань з державно-правової 

проблематики. 

Знає як виявляти знання і розуміння проблем основних сучасних правових доктрин держави і 

права, цінностей та принципів функціонування національної правової системи. 

Вміє демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних проблем правових 

інститутів і норм фундаментальних галузей права. 

Вміє пояснювати природу та зміст основної проблематики правових явищ і процесів. 

Знає як застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично 

значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки. 

Вміє надавати консультації щодо держави і права, можливих прав та інтересів клієнтів у різних 

правових ситуаціях. 

Основи 

юридичної 

клінічної 

практики 

Вміє визначати переконливість аргументів у процесі оцінки теоретико-правових явищ і процесів. 

Вміє здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті теорії держави і права і демонструвати 

власне бачення шляхів її розв’язання. 

Знає як проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел права. 

Вміє формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої теоретико-правової 

проблеми. 

Вміє давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин розвитку держави і права з 

достатньою обґрунтованістю. 

Знає як оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому державоно-правову 

проблему. 

Вміє складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно збирати матеріали за 

визначеними джерелами права. 

Знає як використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного 

встановлення певних обставин виникнення функціонування та розвитку держави і права. 

Вміє самостійно визначати ті обставини в контексті проблем теорії держави і права, у з’ясуванні 

яких потрібна допомога, і діяти відповідно до отриманих рекомендацій. 

Вміє вільно спілкуватися державною мовою володіючи інструментарієм державно-правової 

тематики. 

Знає, як володіти базовими навичками риторики при висвітленні теоретико-правових аспектів. 

Вміє доносити до респондента матеріал з теоретико-правової проблематики доступно і зрозуміло. 

Вміє пояснювати характер державно-правових подій та процесів з розумінням професійного та 

суспільного контексту. 

Знає як належно використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та 

вторинних державно-правових джерел для своєї професійної діяльності. 

Вміє працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань з державно-правової 

проблематики. 

Знає як виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин держави і права, 

цінностей та принципів функціонування національної правової системи. 

В міє демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових 

інститутів і норм фундаментальних галузей права. 

Вміє пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів. 

Знає як застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично 

значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки. 

Вміє надавати консультації щодо держави і права, можливих прав та інтересів клієнтів у різних 

правових ситуаціях. 

Порівняльне 

правознавство 

Вміє визначати переконливість аргументів у процесі оцінки теоретико-правових явищ і процесів. 

Вміє здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті проблем порівняльного правознавства і 

демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання. 

Знає як проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел права. 

Вміє формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої правової проблеми. 

Вміє давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин розвитку правових систем з 

достатньою обґрунтованістю. 

Знає як оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відомуправову проблему. 

Вміє складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно збирати матеріали за 

визначеними джерелами права. 

Знає як використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного 

встановлення певних обставин виникнення функціонування та розвитку правових систем. 

Вміє самостійно визначати ті обставини в контексті проблем порівняльного правознавства, у 

з’ясуванні яких потрібна допомога, і діяти відповідно до отриманих рекомендацій. 

Вміє вільно спілкуватися державною мовою володіючи інструментарієм державно-правової 
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тематики. 

Знає як володіти базовими навичками риторики при висвітленні правових аспектів. 

Вміє доносити до респондента матеріал з правової проблематики доступно і зрозуміло. 

Вміє пояснювати характер подій та процесів розвитку права з розумінням професійного та 

суспільного контексту.  

Знає як, належно використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та 

вторинних правових джерел для своєї професійної діяльності. 

Вміє працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань з проблематики 

порівняльного правознавства. 

Знає як виявляти знання і розуміння проблем основних сучасних правових доктрин, цінностей та 

принципів функціонування національної правової системи. 

Вміє демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних проблем правових 

інститутів і норм фундаментальних галузей права. 

Вміє пояснювати природу та зміст основної проблематики правових явищ і процесів. 

Знає як застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично 

значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки. 

Вміє надавати консультації щодо права, можливих прав та інтересів клієнтів у різних правових 

ситуаціях. 

Практикум зі 

складання 

адміністра-

тивних 

процесуаль-

них 

документів 

Вміє визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь невідомих умов та 

обставин. 

Вміє здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої проблеми і демонструвати 

власне бачення шляхів її розв’язання. 

Вміє проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних адміністративно-правових джерел. 

Вміє формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми. 

Вміє давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з достатньою 

обґрунтованістю. 

Вміє оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему. 

Вміє складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно збирати матеріали за 

визначеними адміністративно-правовими джерелами. 

Вміє використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного встановлення 

певних обставин. 

Вміє самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна допомога, і діяти відповідно 

до отриманих рекомендацій. 

Вміє вільно спілкуватись державною мовою як усно, так і письмово, правильно вживаючи 

правничу термінологію. 

Володіє базовими навичками риторики. 

Вміє доносити до респондента адміністративно-правовий матеріал з певної проблематики 

доступно і зрозуміло. 

Вміє пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням професійного та суспільного 

контексту. 

Вміє належно використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та вторинних 

джерел адміністративного права для своєї професійної діяльності. 

Вміє вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні технології і бази 

даних. 

Вміє демонструвати вміння користуватись комп’ютерними програмами, необхідними у 

професійній діяльності. 

Вміє працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань групи. 

Вміє виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів 

функціонування національної системи адміністративного права. 

Вміє демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту адміністративно-правових 

інститутів і адміністративно-процесуальних норм. 

Вміє пояснювати природу та зміст основних адміністративно-правових документів. 

Вміє застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати адміністративно-

процесуальні факти і формувати обґрунтовані правові висновки. 

Вміє готувати проекти необхідних адміністративно-процесуальних актів застосування права 

відповідно до правового висновку зробленого у різних правових ситуаціях. 

Вміє надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів у різних 

правових ситуаціях. 

Іноземна мова 

(поглиблене 

вивчення) 

Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми. 

Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з достатньою 

обґрунтованістю. 

Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел. 
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Складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно збирати матеріали за визначеними 

джерелами. 

Використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного встановлення 

певних обставин. 

Володіти базовими навичками комунікації. 

Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням професійного та суспільного 

контексту. 

Вільно спілкуватися іноземною мовою як усно, так і письмово, правильно вживаючи правничу 

технологію. 

Належно використовувати статичну інформацію, отриману з першоджерел та вторинних джерел для 

своєї професійної діяльності. 

Працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань групи. 

Застосовувати набуті знання урізних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти і 

обґрунтовані правові висновки. 

Кримінально-

виконавче 

право 

Знає основні положення та принципи кримінально-виконавчого права. 

Знаєособливості виконання та відбування кримінальних покарань. 

Вміє складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно збирати матеріали за 

визначеними джерелами. 

Вміє використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного встановлення 

певних обставин. 

Володіти базовими навичками комунікації. 

Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням професійного та суспільного 

контексту. 

Вільно спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, правильно вживаючи правничу 

технологію. 

Вміє відтворювати основні поняття та категорії, що відображають сутність кримінально-

виконавчого права. 

Вміє довільно використовувати засвоєні знання для розв’язання типових ситуацій, що 

виникають під час виконання та відбування покарань, а також організовувати свою 

діяльність на основі певного алгоритму. 
Застосовувати набуті знання урізних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти і 

обґрунтовані правові висновки. 

Переосмислювати наявні знання стосовно нових змін, що відбуваються в 

кримінально-виконавчому законодавстві держави. 

Варіативно розв’язувати професійні завдання. 
Знає основи організації відбування кримінальних покарань. 

Судова 

медицина та 

психіатрія 

Знає основні концептуальні положення судової медицини та психіатрії. 

Володіє поняттями та категоріями судової медицини та психіатрії. 

Вміє здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої проблеми і демонструвати 

власне бачення шляхів її розв’язання. 

Вміє проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел. 

Вміє формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми. 

Вміє складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно збирати матеріали за 

визначеними джерелами. 

Вміє використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного встановлення 

певних обставин. 

Вміє самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна допомога, і діяти відповідно до 

отриманих рекомендацій. 

Вміє вільно спілкуватись державною мовою як усно, так і письмово, правильно вживаючи правничу 

термінологію. 

Володіє базовими навичками риторики. 

Вміє доносити до респондента матеріал з певної проблематики доступно і зрозуміло. 

Вміє пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням професійного та суспільного 

контексту. 

Вміє належно використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та вторинних 

джерел для своєї професійної діяльності. 

Вміє вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні технології і бази 

даних. 

Вміє демонструвати вміння користуватись комп’ютерними програмами, необхідними у професійній 

діяльності. 

Вміє працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань групи. 
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Вміє вирішувати розумові завдання щодо використання спеціальних знань з судової медицини та 

психіатрії. 

Вміє визначати зв'язок судової медицини та психіатрії з дисциплінами кримінально-правового 

спрямування. 

Вміє використовувати положення та рекомендації судової медицини та психіатрії щодо тактики 

побудови і перевірки версій, планування розслідування злочинів, тактичних прийомів провадження 

слідчих (розшукових) дій, тактичних операцій, використання спеціальних знань. 

Вміє застосовувати застосовувати набуті знання у підвищенні професійної майстерності та особистої 

компетентності. 

Вміє надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів у різних 

правових ситуаціях. 

Практикум зі 

складання 

кримінальних 

процесуаль-

них 

документів 

Вміє визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь невідомих умов та обставин. 

Вміє здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої проблеми і демонструвати 

власне бачення шляхів її розв’язання. 

Вміє проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел. 

Вміє формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми. 

Вміє давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з достатньою 

обґрунтованістю. 

Вміє оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему. 

Вміє складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно збирати матеріали за 

визначеними джерелами. 

Вміє використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного встановлення 

певних обставин. 

Вміє самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна допомога, і діяти відповідно до 

отриманих рекомендацій. 

Вміє вільно спілкуватись державною мовою як усно, так і письмово, правильно вживаючи правничу 

термінологію. 

Володіє базовими навичками риторики. 

Вміє доносити до респондента матеріал з певної проблематики доступно і зрозуміло. 

Вміє пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням професійного та суспільного 

контексту. 

Вміє належно використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та вторинних 

джерел для своєї професійної діяльності. 

Вміє вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні технології і бази 

даних. 

Вміє демонструвати вміння користуватись комп’ютерними програмами, необхідними у професійній 

діяльності. 

Вміє працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань групи. 

Вміє виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів 

функціонування національної правової системи. 

Вміє демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових інститутів і 

норм фундаментальних галузей права. 

Вміє пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів. 

Вміє застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі 

факти і формувати обґрунтовані правові висновки. 

Вміє готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового висновку 

зробленого у різних правових ситуаціях. 

Вміє надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів у різних 

правових ситуаціях. 

Доказування у 

криміналь-

ному 

провадженні 

Вміє визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь невідомих умов та обставин. 

Вміє здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої проблеми і демонструвати 

власне бачення шляхів її розв’язання. 

Вміє проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел. 

Вміє формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми. 

Вміє давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з достатньою 

обґрунтованістю. 

Вміє оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему. 

Вміє складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно збирати матеріали за 

визначеними джерелами. 

Вміє використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного встановлення 

певних обставин. 
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Вміє самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна допомога, і діяти відповідно до 

отриманих рекомендацій. 

Вміє вільно спілкуватись державною мовою як усно, так і письмово, правильно вживаючи правничу 

термінологію. 

Володіє базовими навичками риторики. 

Вміє доносити до респондента матеріал з певної проблематики доступно і зрозуміло. 

Вміє пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням професійного та суспільного 

контексту. 

Вміє належно використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та вторинних 

джерел для своєї професійної діяльності. 

Вміє вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні технології і бази 

даних. 

Вміє демонструвати вміння користуватись комп’ютерними програмами, необхідними у професійній 

діяльності. 

Вміє працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань групи. 

Вміє виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів 

функціонування національної правової системи. 

Вміє демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових інститутів і 

норм фундаментальних галузей права. 

Вміє пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів. 

Вміє застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі 

факти і формувати обґрунтовані правові висновки. 

Вміє готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового висновку 

зробленого у різних правових ситуаціях. 

Вміє надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів у різних 

правових ситуаціях. 

Судова 

бухгалтерія 

Вміє здійснювати аналіз звітних показників діяльності підприємства і демонструвати власне бачення 

шляхів її розв’язання. 

Вміє проводити збір і інтегрований аналіз фінансових даних звітності підприємства з різних джерел. 

Вміє формулювати власні обґрунтовані висновки на основі аналізу існуючої звітності. 

Вміє сформулювати висновок щодо фактичних даних з достатньою обґрунтованістю. 

Вміє складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно збирати матеріали за 

визначеними джерелами. 

Вміє використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного встановлення 

певних обставин. 

Вміє вільно використовувати мову фінансової звітності як за державними так і міжнародними 

стандартами, правильно вживаючи правничу термінологію. 

Володіє базовими навичками риторики. 

Вміє пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням професійного та законодавчого 

контексту. 

Вміє належно використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел джерел для своєї 

професійної діяльності. 

Вміє вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні технології і бази 

фінансових даних. 

Вміє демонструвати вміння користуватись спеціалізованими комп’ютерними програмами, 

необхідними у професійній діяльності. 

Вміє виявляти знання і розуміння основних сучасних економічних доктрин, цінностей та принципів 

функціонування національних та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності. 

Вміє демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних законодавчих та 

норимативних положень економіки. 

Вміє пояснювати природу та зміст основних економічних явищ і процесів. 

Вміє застосовувати набуті знання у різних бухгатерстких операціях, виокремлювати значущі факти і 

формувати обґрунтовані висновки та рішення. 

Вміє надавати консультації щодо можливих способів захисту економічних питань інтересів клієнтів 

у різних ситуаціях звітності. 

Практикум зі 

складання 

цивільних 

процесуаль-

них 

документів 

Вміє визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь невідомих умов та обставин. 

Вміє здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої проблеми і демонструвати 

власне бачення шляхів її розв’язання; проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних 

джерел. 

Вміє формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми. 

Вміє давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з достатньою 

обґрунтованістю. 
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Вміє оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему. 

Вміє складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно збирати матеріали за 

визначеними джерелами. 

Вміє використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного встановлення 

певних обставин. 

Вміє самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна допомога, і діяти відповідно до 

отриманих рекомендацій. 

Вміє вільно спілкуватись державною та іноземною мовами як усно, так і письмово, правильно 

вживаючи правничу термінологію. 

Володіє базовими навичками риторики; 

Вміє доносити до респондента матеріал з певної проблематики доступно і зрозуміло. 

Вміє пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням професійного та суспільного 

контексту. 

Вміє належно використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та вторинних 

джерел для своєї професійної діяльності. 

Вміє вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні технології і бази 

даних. 

Вміє демонструвати вміння користуватись комп’ютерними програмами, необхідними у професійній 

діяльності. 

Вміє працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань групи. 

Вміє виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів 

функціонування національної правової системи. 

Вміє демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових інститутів і 

норм фундаментальних галузей права. 

Вміє пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів. 

Вміє застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі 

факти і формувати обґрунтовані правові висновки. 

Вміє готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового висновку 

зробленого у різних правових ситуаціях. 

Вміє надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів у різних 

правових ситуаціях. 

Нотаріат 

України 

Вміє визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь невідомих умов та обставин. 

Вміє здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої проблеми і демонструвати 

власне бачення шляхів її розв’язання; проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних 

джерел. 

Вміє формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми. 

Вміє давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з достатньою 

обґрунтованістю. 

Вміє оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему. 

Вміє складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно збирати матеріали за 

визначеними джерелами. 

Вміє використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного встановлення 

певних обставин. 

Вміє самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна допомога, і діяти відповідно до 

отриманих рекомендацій. 

Вміє вільно спілкуватись державною та іноземною мовами як усно, так і письмово, правильно 

вживаючи правничу термінологію. 

Володіє базовими навичками риторики. 

Вміє доносити до респондента матеріал з певної проблематики доступно і зрозуміло. 

Вміє пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням професійного та суспільного 

контексту. 

Вміє належно використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та вторинних 

джерел для своєї професійної діяльності. 

Вміє вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні технології і бази 

даних. 

Вміє демонструвати вміння користуватись комп’ютерними програмами, необхідними у професійній 

діяльності. 

Вміє працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань групи. 

Вміє виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів 

функціонування національної правової системи. 

Вміє демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових інститутів і 

норм фундаментальних галузей права. 
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Вміє пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів. 

Вміє застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі 

факти і формувати обґрунтовані правові висновки. 

Вміє готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового висновку 

зробленого у різних правових ситуаціях. 

Вміє надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів у різних 

правових ситуаціях. 

Цивільне та 

торгівельне 

право 

зарубіжних 

країн 

Вміє визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь невідомих умов та обставин. 

Вміє здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої проблеми і демонструвати 

власне бачення шляхів її розв’язання; проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних 

джерел. 

Вміє формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми. 

Вміє давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з достатньою 

обґрунтованістю. 

Вміє оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему. 

Вміє складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно збирати матеріали за 

визначеними джерелами. 

Вміє використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного встановлення 

певних обставин. 

Вміє самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна допомога, і діяти відповідно до 

отриманих рекомендацій. 

Вміє вільно спілкуватись державною та іноземною мовами як усно, так і письмово, правильно 

вживаючи правничу термінологію. 

Володіє базовими навичками риторики. 

Вміє доносити до респондента матеріал з певної проблематики доступно і зрозуміло. 

Вміє пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням професійного та суспільного 

контексту. 

Вміє належно використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та вторинних 

джерел для своєї професійної діяльності. 

Вміє вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні технології і бази 

даних. 

Вміє демонструвати вміння користуватись комп’ютерними програмами, необхідними у професійній 

діяльності. 

Вміє працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань групи. 

Вміє виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів 

функціонування національної правової системи. 

Вміє демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових інститутів і 

норм фундаментальних галузей права. 

Вміє пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів. 

Вміє застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі 

факти і формувати обґрунтовані правові висновки. 

Вміє готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового висновку 

зробленого у різних правових ситуаціях. 

Вміє надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів у різних 

правових ситуаціях. 

Корпоративне 

право 

Вміє визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь невідомих умов та обставин. 

Вміє здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої проблеми і демонструвати 

власне бачення шляхів її розв’язання; проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних 

джерел. 

Вміє формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми. 

Вміє давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з достатньою 

обґрунтованістю. 

Вміє оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему. 

Вміє складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно збирати матеріали за 

визначеними джерелами. 

Вміє використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного встановлення 

певних обставин. 

Вміє самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна допомога, і діяти відповідно до 

отриманих рекомендацій. 

Вміє вільно спілкуватись державною та іноземною мовами як усно, так і письмово, правильно 

вживаючи правничу термінологію. 

Володіє базовими навичками риторики. 
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Вміє доносити до респондента матеріал з певної проблематики доступно і зрозуміло. 

Вміє пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням професійного та суспільного 

контексту. 

Вміє належно використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та вторинних 

джерел для своєї професійної діяльності. 

Вміє вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні технології і бази 

даних. 

Вміє демонструвати вміння користуватись комп’ютерними програмами, необхідними у професійній 

діяльності. 

Вміє працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань групи. 

Вміє виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів 

функціонування національної правової системи. 

Вміє демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових інститутів і 

норм фундаментальних галузей права. 

Вміє пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів. 

Вміє застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі 

факти і формувати обґрунтовані правові висновки. 

Вміє готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового висновку 

зробленого у різних правових ситуаціях. 

Вміє надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів у різних 

правових ситуаціях. 

 

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. НОРМАТИВНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ 

 

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 
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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

