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І. ПОРТФОЛІО ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

1.1.Загальна інформація 

Повна назва закладу 

вищої освіти 

Дніпропетровський державний університет 

внутрішніх справ 

Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Магістр, магістр правоохоронної діяльності 

Кваліфікації професійні: 2423 Професіонал в галузі 

правоохоронної діяльності; 1229 Керівник інших 

основних підрозділів; 1239 Керівник інших 

функціональних підрозділів; 1479 Менеджер 

(управитель) з надання інших послуг юридичним 

особам (ДК 003:2010) 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Освітньо-професійна програма «Правоохоронна 

діяльність» 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом магістра, одиничний, кредитів ЄКТС -120  

Наявність 

акредитації 

 

Рівень НРК України - 7 рівень, другий цикл вищої освіти 

Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої 

освіти 

Передумови Можуть вступати особи, що здобули освітній рівень 

«бакалавр». Для вступників, які здобули ступінь 

бакалавра за іншою (крім 262 «Правоохоронна 

діяльність» спеціальністю) проводиться вступне 

випробування, на якому вступник повинен 

продемонструвати компетентності і результати 

навчання, визначені стандартом вищої освіти 

освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 262 -

Правоохоронна діяльність. 

Мова(и) викладання Українська 

Термін дії освітньої 

програми 

 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

 

1.2. Мета освітньої програми 

Підготувати здатних до особистісного й професійного удосконалення 

фахівців, готових до ідентифікації та розв’язування задач прикладного, 

дослідницького та інноваційного характеру у сферах правоохоронної 

діяльності та забезпечення майнової й особистої безпеки. 

1.3. Характеристика освітньої програми 



Опис предметної 

області 

Об’єкт вивчення: комплексні проблеми забезпечення 

публічної безпеки та порядку, охорони прав, свобод та 

законних інтересів людини, суспільства і держави, 

протидії злочинності, надання поліцейських та 

детективних послуг, забезпечення майнової та 

особистої безпеки. 

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних 

ідентифікувати та розв’язувати складні задачі і 

проблеми у сфері правоохоронної діяльності або у 

процесі навчання, що передбачають проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій та 

характеризуються невизначеністю умов і вимог. 

Теоретичний зміст предметної області: поняття, 

концепції, принципи і методи, які використовуються 

для реалізації правоохоронної функції держави, 

забезпечення майнової безпеки фізичних й юридичних 

осіб, та особистої безпеки фізичних осіб. 

Методи, методики та технології: сучасні технології 

правоохоронної діяльності та методики системного 

підходу до вирішення завдань із забезпечення прав і 

свобод людини, публічної безпеки і порядку, 

застосування спеціальної техніки, спеціальних, 

оперативних та оперативно-технічних засобів,  

здійснення оперативно-розшукової діяльності. 

Інструменти та обладнання: спеціалізоване 

програмне забезпечення, автоматизовані системи 

управління, електронні бази даних, спеціальна техніка 

та спеціальні засоби, спеціалізовані оперативні та 

оперативно-технічні засоби.   

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна 

Основний фокус 

освітньої програми 

та спеціалізації 

Спеціальна освіта в галузі цивільної безпеки за 
спеціальністю 262 Правоохоронна діяльність. 
Ключові слова: безпека, охорона, правоохоронна 
діяльність, охоронні послуги, оперативно-розшукова 
діяльність, дізнання, детективна діяльність, майнова та 
особиста безпека 

Особливості 
програми 

Вибіркові дисципліни формуються у навчальні 

блоки, з яких ЗВО обирає один, після чого всі 

дисципліни стають обов’язковими.  

1.4. Придатність випускників до працевлаштування та подальшого 

навчання 

Працевлаштування 

випускників 

Посади в Національній поліції України, інших 

структурних підрозділах Міністерства внутрішніх 

справ, Служби безпеки України, органів виконавчої 

влади, державної фіскальної служби, недержавних 

суб’єктів охоронної діяльності та службах безпеки 



підприємств, установ та організацій, юридичних та 

консалтингових компаній, які належать до професій 

розділу «Професіонали» ДК 003:2010 «Класифікатор 

професій» 

Академічні права 

випускників 

Право здобувати ступень доктора філософії. 

Набуття додаткових кваліфікацій в системі освіти 

дорослих 

1.5. Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Студентоцентроване навчання, самонавчання, 

проблемно-орієнтоване навчання, навчання через 

навчальну та переддипломну практики. Навчальні 

заняття проводяться у вигляді: лекцій (у т.ч. 

мультимедійних), семінарських, практичних, 

індивідуальних, модельних судових засідань, 

оперативно-тактичних навчань, консультацій тощо. 

Оцінювання 

Контрольні заходи охоплюють: діагностичний, 

поточний контроль (складається з оцінювання 

аудиторної, індивідуальної та самостійної роботи) та 

підсумковий контроль (залік (або диференційований 

залік)/захист курсової роботи/екзамен/). Критерії 

оцінювання навчальних досягнень реалізуються в 

нормах оцінок, які встановлюють співвідношення між 

вимогами до знань, умінь, комунікації, автономності та 

відповідальності здобувача вищої освіти за 

Національною рамкою кваліфікацій і показником 

оцінки в балах. Оцінювання здобувачів вищої освіти 

здійснюється за рейтинговою шкалою та за 

національною шкалою («відмінно», «добре», 

«задовільно», «зараховано»). Здобувач вищої освіти 

повинен демонструвати рівень досягнення результатів 

навчання за кожним компонентом не менше ніж на 60 

%.  

Атестація випускників освітньої програми проводиться 

у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту 

(іспитів) у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 

України. 

1.6. Програмні компетентності 

Інтегральна 
компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у 

сфері правоохоронної діяльності та/або у процесі 

навчання, що передбачає проведення досліджень 

та/або здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог. 

Загальні 
компетентності (ЗК) 

ЗК-1 
Здатність до абстрактного мислення, аналізу 

та синтезу.   

ЗК-2 

Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  



ЗК-3 Здатність спілкуватися іноземною мовою.   

ЗК-4 
Здатність проведення досліджень на 

відповідному рівні.  

ЗК-5 
Здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями. 

ЗК-6 
Усвідомлення рівних можливостей та 

гендерних проблем. 
ЗК-7 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 
ЗК-8 Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК-9 Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК-10 
Здатність оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

Спеціальні (фахові) 
компетентності (СК) 

СК-1 

Здатність брати участь у розробленні та 

кваліфіковано застосовувати нормативно-

правові акти в різних сферах юридичної 

діяльності, реалізовувати норми 

матеріального й процесуального права в 

професійній діяльності. 

СК-2 

Здатність забезпечувати законність та 

правопорядок, безпеку особистості, 

суспільства, держави в межах виконання своїх 

посадових обов’язків. 

СК-3 

Здатність виявляти та аналізувати причини та 

умови, що сприяють вчиненню кримінальних 

та адміністративних правопорушень, вживати 

заходи для їх усунення. 

СК-4 

Спроможність організовувати і керувати 

діяльністю підрозділів, створених для 

виконання завдань у сфері правоохоронної 

діяльності. 

СК-5 

Здатність давати кваліфіковані юридичні 

висновки й консультації в конкретних сферах 

юридичної діяльності. 

СК-6 

Здатність керувати самостійною роботою 

осіб, що навчаються, та бути наставником для 

молодших колег у процесі набуття і 

вдосконалення ними професійних навичок. 

СК-7 

Здатність ефективно здійснювати правове 

виховання молодших колег у процесі набуття 

і вдосконалення ними професійних навичок. 

СК-8 

Здатність визначено і наполегливо ставити  

професійні завдання та організовувати 

підлеглих для їх виконання, брати на себе 

відповідальність за результати виконання цих 

завдань. 
СК-9 Здатність обирати оптимальні методи й 



засоби забезпечення публічної безпеки і 

порядку. 

СК-10 

Здатність аналізувати, оцінювати й 

застосовувати сучасні інформаційні технології 

під час рішення професійних  завдань. 

 

СК-11 

Здатність взаємодіяти з представниками 

інших органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, громадськістю з питань 

правоохоронної діяльності. 

СК-12 

Здатність до використання технічних приладів 

та спеціальних засобів, інформаційно-

пошукових систем та баз даних, спеціальної 

техніки, оперативних та оперативно-

технічних засобів, здійснення оперативно-

розшукової діяльності. 

СК-13 

Здатність у передбачених законом випадках 

застосовувати засоби фізичного впливу, 

спеціальні засоби та вогнепальну зброю, 

тактичні прийоми під час службової 

діяльності в разі отримання інформації чи 

безпосереднього виявлення ознак 

правопорушення перебуваючи на місці події 

та в інших службових ситуаціях. 

СК-14 

Здатність здійснювати контроль та 

координацію забезпечення умов дотриманням 

дозвільної системи та адміністративного 

нагляду. 

СК-15 

Здатність вживати заходів з метою 

запобігання, виявлення та припинення 

адміністративних і кримінальних  

правопорушень, заходів, спрямованих на 

усунення загроз приватним та публічним 

інтересам людини й держави. 

СК-16 

Здатність організовувати і керувати 

діяльністю суб’єктів детективної та охоронної 

діяльності та/або їх відокремлених 

підрозділів, підрозділів та служб юридичних 

осіб, створених для забезпечення власної 

безпеки та охорони 

СК-17 

Здатність проводити розслідування за 

фактами правопорушень, збирати та 

оцінювати докази, використовувати 

криміналістичні методи та засоби в 

професійній діяльності, прогнозувати 

поведінку протидіючої сторони та вживати 

превентивні заходи 



СК-18 

Здатність розробляти планові, керівні та 

процесуальні (процедурні) документи, вміти 

реалізовувати плани (проекти, заходи) в 

межах своєї професійної діяльності, 

систематизувати та обробляти інформацію, 

вживати заходів щодо усунення виявлених 

недоліків 

СК-19 

Здатність ідентифікувати, кваліфікувати та 

встановлювати факти, події та обставини, що 

створюють загрозу господарській 

(підприємницькій) діяльності, приймати 

управлінські рішення із дотриманням вимог 

матеріального та процесуального права 

1.7. Результати навчання 

 

РН.01 

Зрозуміло і недвозначно доносити власні 

знання, висновки та аргументацію до фахівців 

і нефахівців; зокрема, під час публічних 

виступів, дискусій, проведення занять. 

РН.02 

Координувати діяльність суб’єктів 

забезпечення публічної безпеки і порядку, а 

також здійснювати взаємодію з 

представниками інших органів виконавчої 

влади та місцевого самоврядування, 

громадськістю з питань правоохоронної 

діяльності. 

РН.03 
Організовувати та керувати діяльністю 

підрозділів, які здійснюють правоохоронну 

діяльність. 

РН.04 

Узагальнювати практичні результати роботи і 

пропонувати нові рішення, з урахуванням 

цілей, обмежень, правових, соціальних, 

економічних та етичних аспектів. 

РН.05 
Аналізувати умови і причини вчинення 

правопорушень, визначати шляхи їх усунення. 

РН.06 

Спілкуватися англійською мовою усно і 

письмово з професійних та наукових питань 

правоохоронної діяльності на рівні B2 

(відповідно до європейської шкали рівнів). 

РН.07 

Оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних робіт у процесі управління 

правоохоронним підрозділом в різних умовах 

обстановки, а також розробляти відповідні 

аналітичні та інформаційні матеріали, робити 

усні та письмові звіти та доповіді. 

РН.08 
Забезпечувати законність та правопорядок, 

захист прав та інтересів особистості, 



суспільства, держави з використанням 

ефективних методів й засобів забезпечення 

публічної безпеки і порядку в межах 

виконання своїх посадових обов’язків. 

РН.09 

Використовувати у професійній діяльності 

сучасні інформаційні технології, бази даних 

та стандартне і спеціалізоване програмне 

забезпечення. 

РН.10 

Користуватись державною системою 

урядового зв’язку, Національною системою 

конфіденційного зв’язку, формування та 

реалізації державної політики у сферах 

кіберзахисту критичної інформаційної 

інфраструктури, державних інформаційних 

ресурсів та інформації, криптографічного та 

технічного захисту інформації, 

телекомунікацій, користування 

радіочастотним ресурсом України, поштового 

зв’язку спеціального призначення, урядового 

фельд’єгерського зв’язку. 

РН.11 

Розробляти та кваліфіковано застосовувати 

нормативно-правові акти в різних сферах 

юридичної діяльності, реалізовувати норми 

матеріального й процесуального права в 

професійній діяльності. 

РН.12 
Надавати кваліфіковані юридичні висновки й 

консультації в конкретних сферах юридичної 

діяльності. 

РН.13 

Відшуковувати необхідну інформацію в 

спеціальній літературі, базах даних, інших 

джерелах інформації, аналізувати та 

об’єктивно оцінювати інформацію.  

РН.14 

Розробляти та управляти проектами у сфері 

правоохоронної діяльності та з дотичних 

міждисциплінарних напрямів, аналізувати 

вимоги, визначати цілі, завдання, ресурси, 

строки, виконавців. 

РН.15 

Модифікувати основні методи та засоби 

забезпечення охорони прав і свобод людини, 

протидії злочинності, підтримання публічної 

безпеки та порядку. 

РН.16 

Використовувати сучасні методи і засоби 

системного аналізу, імітаційного 

моделювання, збирання та оброблення 

інформації для аналізу варіантів і прийняття 

рішень при виконанні професійних завдань. 



РН.17 

Розуміти основи забезпечення національної 

безпеки, особливості застосування 

спеціальних засобів (вогнепальної зброї, 

спеціальних засобів, засобів фізичної сили); 

технології захисту даних, методи обробки, 

накопичення та оцінювання інформації; 

інформаційно-аналітичної роботи, бази даних 

(в тому числі міжвідомчі та міжнародні); 

оперативні та оперативно-технічні засоби, 

здійснення оперативно-розшукової 

діяльності).  

РН.18 
Мати навички вирішення завдань у складі 

міжвідомчих органів з проблем забезпечення 

безпеки та підтримання правопорядку.  

РН.19 

Аналізувати обстановку, рівень потенційних 

загроз та викликів, прогнозувати розвиток дій 

правопорушників, вживати заходів з метою 

запобігання, виявлення та припинення 

правопорушень.  

РН.20 

Проводити розслідування за фактами 

правопорушень, проводити дії та заходи 

спрямовані на збір доказів та фіксацію 

фактичних даних про протиправну діяльність. 

РН.21 

Ідентифікувати загрози в умовах конкуренції 

та/або протистояння, кваліфікувати та 

встановлювати факти, події та обставини, що 

створюють загрозу господарській 

(підприємницькій) діяльності, приймати 

рішення із дотриманням вимог матеріального 

та процесуального права 

1.8. Форми атестації здобувачів вищої освіти 

Форми атестації 

здобувачів вищої освіти 

Здійснюється у формі єдиного державного 

кваліфікаційного іспиту (іспитів) у порядку, 

визначеному Кабінетом Міністрів України 

Вимоги до 

атестаційного іспиту 

(іспитів) 

Вимоги до єдиного державного кваліфікаційного 

іспиту (іспитів) встановлюються законодавством   

1.9. Ресурсне забезпечення реалізації програм 

Кадрове 
забезпечення 

Кадрове забезпечення відповідає Ліцензійним умовам 

провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти. 

До проведення навчальних занять залучаються 

фахівці-практики, інші працівники закладів вищої 

освіти, роботодавці, ад’юнкти (аспіранти) ДДУВС 

Матеріально-
технічне 

забезпечення 

Навчальні заняття з вибіркових компонент освітньої 

програми забезпечується спеціалізованими 

аудиторіями (у т.ч. мультимедійний тир; тактичне 



містечко; інтерактивна кімната з питань протидії 

насильства в сім’ї; тренажерна, спортивна зали та 

майданчики; криміналістичний полігон, робочі місця 

фахівців Національної поліції; зала судових засідань, 

тощо). Спеціальні засоби, навчальна зброя, що 

використовуються у освітньому процесі, передбачені 

нормативно-правовими документами МВС України 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення 

має відповідати / відповідає Ліцензійним умовам 

провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти. 

Проходження навчальної практики та стажування 

здійснюється, як правило, на базах практики, з якими 

ДДУВС уклав відповідні угоди. 

1.10. Академічна мобільність 

Національна 

кредитна мобільність  

Міжнародна 

кредитна мобільність  

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 
освіти  

 

  



ІІ. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна 

послідовність 

2.1. Перелік компонент освітньої програми 
Код 

навчальної 

дисципліни 

Компоненти освітньої програми  Компетентності 
Обсяг, 

кредитів 

1. НОРМАТИВНА ЧАСТИНА 

1.1 Цикл дисциплін загальної підготовки (ЗП) 27,0 

ЗП 001 
Культура ділового 

(професійного) спілкування 
ЗК1,ЗК2,ЗК6, 

СК5,СК7,СК11 
3,0 

ЗП 002 Право інтелектуальної власності 
ЗК2, ЗК4, ЗК10 

СК5, СК19 
3,0 

ЗП 003 Іноземна мова в спеціальності ЗК3 6,0 

ЗП 004 Теорія та практика аргументації 
ЗК1,ЗК2,ЗК6, 

СК5,СК6, СК7,СК11 
6,0 

ЗП 005 
Методи прийняття управлінських 

рішень 
ЗК1,ЗК2,ЗК8 

СК4,СК6, СК8 
3,0 

ЗП 006 Філософія права 
ЗК1,ЗК2,ЗК6, 

СК5,СК6, СК7,СК11 
3,0 

ЗП 007 
Методологія та організація 

наукових правових досліджень 
ЗК1, ЗК4, ЗК5, ЗК9 

СК1, СК3, СК5 
3,0 

1.2 Цикл дисциплін професійної підготовки (ПП) 45,0 

ПП 001 

Захист та дотримання прав 

людини в правоохоронній 

діяльності 

ЗК2, ЗК6, ЗК8 

СК2, СК4, СК9, СК19 
3,0 

ПП 002 

Прийняття рішень та планування 

дій під час виявлення, розкриття 

та розслідування кримінальних 

правопорушень 

ЗК1,ЗК2,ЗК7,ЗК8, ЗК9,ЗК10 

СК1, СК3, СК4, СК7, 

СК8,СК14,СК17, 

СК18,СК19 

6,0 

ПП 003 
Інформаційні ресурси в 

правоохоронній діяльності 

ЗК1, ЗК2, ЗК5, ЗК7 

СК2, СК3, СК4, СК10, 

СК12, СК15 

6,0 

ПП 004 Юридична педагогіка 
ЗК2, ЗК5, ЗК8, ЗК9 

СК6, СК7 
4,0 

ПП 005 Соціологія права 
ЗК1, ЗК2, ЗК10 

СК,1 СК3, СК11 
3,0 

ПП 006 Інформаційне право 
ЗК5, ЗК8 

СК1,СК10,СК12 
3,0 

ПП 007 
Практика Європейського суду з 

прав людини 
ЗК2, ЗК8 

СК1, СК3, СК5, СК9 
4,0 

ПП 008 
Світовий досвід боротьби з 

організованою злочинністю 

ЗК2,ЗК8, 

СК1, СК2, СК3, СК15, 

СК17, СК18,СК19 

4,0 

ПП 009 Стажування на посаді  

ЗК2, ЗК5, ЗК7,ЗК8, ЗК10, 

СК1,СК2,СК4,СК5,СК9,СК

10,СК11,СК13,СК15,СК16,

СК17,СК18, СК19 

12,0 

РАЗОМ ЗА НОРМАТИВНОЮ ЧАСТИНОЮ: 72,0 

2. ВИБІРКОВА ЧАСТИНА 

2.1 
Цикл дисциплін професійної підготовки загального вибору 

(ПП НЗ) 
18,0 



Код 

навчальної 

дисципліни 

Компоненти освітньої програми  Компетентності 
Обсяг, 

кредитів 

ПП НЗ 001 

Тактика спеціальних дій 

правоохоронця у службових 

ситуаціях 

ЗК1, ЗК2, ЗК7, ЗК8, 

СК13, СК18 6,0 

ПП НЗ 002 Тактико-вогнева підготовка  
ЗК2, ЗК7, 

СК13 
4,0 

ПП НЗ 003 

Основи організації і 

функціонування поліції 

зарубіжних країн 

ЗК2, ЗК5,  

СК4, СК9,СК15, СК16, 4,0 

ПП НЗ 004 
Правові та організаційні засади 

протидії корупції в Україні 

ЗК2, ЗК8, ЗК10 

СК1 СК2, СК3, СК4 

СК8,СК15, СК16,СК19 

4,0 

2.2 
Цикл дисциплін професійної підготовки за вибором 

ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 

2.2.1 БЛОК 1 30,0 

ПП ЗВО 

001 

Використання методів отримання 

та аналізу інформації у 

детективній діяльності 

ЗК1,ЗК2,ЗК4,ЗК5, ЗК8 

СК1, СК4, СК10, 

СК12,СК15, 

СК16,СК17,СК18,СК19 

4,0 

ПП ЗВО 

002 
Експертологія 

ЗК1,ЗК2,ЗК4,ЗК5, ЗК8 

СК1, СК2, СК5, 

СК10,СК12, 

4,0 

ПП ЗВО 

003 

Кримінально-правове 

забезпечення безпеки бізнесу 

ЗК1,ЗК2,ЗК4,ЗК5, ЗК8 

СК1, СК4, СК12,СК15, 

СК16,СК17,СК18,СК19 

4,0 

ПП ЗВО 

004 

Використання криміналістичних 

засобів у приватній детективній 

діяльності 

ЗК1,ЗК2,ЗК4,ЗК5, ЗК8 

СК1, СК4, СК10, 

СК12,СК15, СК17,СК18 

5,0 

ПП ЗВО 

005 

Особливості розслідування 

окремих видів злочинів 

ЗК1,ЗК2,ЗК4,ЗК5, ЗК8 

СК1, СК4, СК10,СК11, 

СК12,СК15, СК17,СК18 

6,0 

ПП ЗВО 

006 

Приватна детективна діяльність у 

зарубіжних країнах 

ЗК2,ЗК5,  

СК1, СК2, СК14, СК16, 

СК18 

3,0 

ПП ЗВО 

007 

Практикум зі складання 

процесуальних та організаційно-

розпорядчих документів в 

правоохоронній діяльності 

ЗК1, ЗК2, ЗК5, ЗК7, ЗК8,  

СК1, СК2, СК3, СК4, СК6, 

СК8, СК10, СК11, СК12, 

СК15, СК17, СК18 

4,0 

2.2.2 БЛОК 2 30,0 

ПП ЗВО 

008 

Ідентифікація загроз безпеці 

підприємництва 

ЗК1, ЗК2, 

СК3, СК10, СК15, СК19 
4,0 

ПП ЗВО 

009 

Організація захисту об'єктів та 

інформації від злочинних 

посягань 

ЗК1, ЗК2, ЗК5, ЗК7,  

СК1, СК10, СК12 
4,0 

ПП ЗВО 

010 

Спеціальна техніка в 

правоохоронний діяльності 

ЗК1,ЗК2,ЗК4,ЗК5,ЗК8,ЗК9 

СК1,СК2,СК3,СК10,СК12, 

СК15 

4,0 

ПП ЗВО 

011 

Технічні засоби захисту об'єктів, 

інформації від 

несанкціонованого доступу 

ЗК1, ЗК2, ЗК5, ЗК7  

СК1, СК10, СК12 
5,0 



Код 

навчальної 

дисципліни 

Компоненти освітньої програми  Компетентності 
Обсяг, 

кредитів 

ПП ЗВО 

012 

Формування концепції безпеки 

підприємництва 
ЗК1, ЗК2  

СК3, СК10, СК15, СК18,  
6,0 

ПП ЗВО 

013 

Правові та організаційні засади 

службових перевірок 

ЗК1,ЗК2,ЗК4,ЗК5, ЗК8 

СК1,СК4,СК10,СК11,СК12,

СК15, СК17,СК18 

3,0 

ПП ЗВО 

014 

Правові та організаційні засади 

протидії рейдерству 

ЗК1,ЗК2,ЗК4,ЗК5, ЗК8 

СК1,СК10,СК11,СК12, 

СК15,СК16,СК17,СК18, 

СК19 

4,0 

2.2.3 БЛОК 3 30,0 

ПП ЗВО 

015 

Процесуальні документи в 

адміністративному судочинстві 

ЗК1, ЗК2 

СК1, СК3, СК5, СК14, 

СК18 

4,0 

ПП ЗВО 

016 

Міжнародний захист прав 

людини 
ЗК2, ЗК6 

СК2, СК5, СК11 
4,0 

ПП ЗВО 

017 

Превентивна діяльність 

правоохоронця 
СК3, СК4, СК8, СК9, СК14 

СК15, СК18 
4,0 

ПП ЗВО 

018 
Адміністративна юстиція ЗК2, ЗК8, ЗК10 

СК9, СК14, СК15 
5,0 

ПП ЗВО 

019 
Цивільний захист 

ЗК2,ЗК7,ЗК8 

СК2,СК9,СК16, СК19 
6,0 

ПП ЗВО 

020 
Муніципальне право ЗК2,ЗК8 

СК1, СК5, СК11 
3,0 

ПП ЗВО 

021 
Юридична клінічна діяльність ЗК2, ЗК5, ЗК8, ЗК10 

СК5, СК6 
4,0 

РАЗОМ ЗА ВИБІРКОВОЮ ЧАСТИНОЮ: 48,0 

РАЗОМ ЗА НОРМАТИВНОЮ ТА ВИБІРКОВОЮ ЧАСТИНОЮ: 120,0 

 

  



Матриця відповідності визначених ОПП компетентностей / 

результатів навчання дескрипторам НРК 

 

Класифікація 

компетентностей 

(результатів 

навчання) за НРК 

Знання 
Зн1 Спеціалізовані 

концептуальні знання, 

що включають сучасні 

наукові здобутки у сфері 

професійної діяльності 

або галузі знань і є 

основою для 

оригінального мислення 

та проведення 

досліджень  

Зн2 Критичне 

осмислення проблем у 

галузі та на межі галузей 

знань 

Уміння/Навички 
Ум1 Спеціалізовані 

уміння/навички розв’язання 

проблем, необхідні для 

проведення досліджень та/або 

провадження інноваційної 

діяльності з метою розвитку 

нових знань та процедур  

Ум2 Здатність інтегрувати 

знання та розв’язувати складні 

задачі у широких або 

мультидисциплінарних 

контекстах 
Ум3 Здатність розв’язувати 

проблеми у нових або незнайомих 

середовищах за наявності 

неповної або обмеженої інформації 

з урахуванням аспектів соціальної 

та етичної відповідальності 

Комунікація 
К1 Зрозуміле і 

недвозначне донесення 

власних знань, 

висновків та 

аргументації до 

фахівців і нефахівців, 

зокрема до осіб, які 

навчаються  

К2 Використання 

іноземних мов у 

професійній діяльності 

Відповідальність і 

автономія 
АВ1 Управління 

робочими або навчальними 

процесами, які є складними, 

непередбачуваними та 

потребують нових 

стратегічних підходів  

АВ2 Відповідальність за 

внесок до професійних знань 

і практики та/або 

оцінювання результатів 

діяльності команд та 

колективів  

АВ3 Здатність 

продовжувати навчання з 

високим ступенем автономії 

Загальні компетентності 
ЗК1 Зн1, Зн2 Ум3  АВ3 
ЗК2 Зн1, Зн2 Ум1, Ум2, Ум3 К1 АВ1, АВ2 
ЗК3 Зн1  К1, К2 АВ1 

ЗК4 Зн1 Ум1  АВ3 

ЗК5  Ум1  АВ3 
ЗК6   К1 АВ1 
ЗК7 Зн1 Ум2   

ЗК8 Зн1, Зн2 Ум2, Ум3  АВ2 
ЗК9 Зн1, Зн2 Ум2   

ЗК10 Зн1 Ум3  АВ2 

Спеціальні (фахові) компетентності 
СК1 Зн1 Ум1  АВ2 
СК2 Зн1 Ум1  АВ2 

СК3 Зн1, Зн2 Ум1, Ум3   

СК4  Ум2, Ум3  АВ1, АВ2 
СК5 Зн1 Ум3   

СК6 Зн2 Ум1 К1 АВ1 
СК7 Зн1  К1  

СК8  Ум2, Ум3  АВ1, АВ2 
СК9 Зн2 Ум3  АВ2 

СК10  Ум1, Ум3  АВ1 
СК11 Зн1  К1 АВ2 

СК12 Зн1 Ум2, Ум3   

СК13 Зн1 Ум2, Ум3   

СК14 Зн1 Ум2, Ум3  АВ2 
СК15 Зн1 Ум2, Ум3  АВ2 
СК16 Зн1,Зн2 Ум2, Ум3 К1 АВ1,АВ2 
СК17 Зн1,Зн2 Ум2, Ум3 К1 АВ1,АВ2,АВ3 

СК18 Зн1,Зн2 Ум2, Ум3 К1 АВ1,АВ2,АВ3 

СК19 Зн1,Зн2 Ум2, Ум3 К1 АВ1,АВ2 

 

 

 

 


