ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до навчального плану
Код та найменування спеціальності: 081 «Право»
Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Освітня програма: Право
Форма навчання: денна
Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи
та строк навчання: 240 кредитів
Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання:повна загальна середня освіта
Формулювання програмних результатів навчання здійснюється відповідно до ключових
загальних та професійних компетентностей.

Компетентності, якими повинен
оволодіти здобувач

Програмні результати навчання

1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
1.1. Цикл дисциплін загальної підготовки
знати: загальний розвиток історії та вміти: формулювати наукові
культури
України,
типологію судження,
самостійно
культурно-історичної періодизації, аналізувати явища історії та
фактологічну
базу
навчального культури, а також явища та події
курсу,
основи
традиційної сучасної культури; застосувати
культурної антропології та головні
порівняльно-типологічний підхід
засади
антропології
сучасної до явищ історії та культури;
культури,
систему
наукових використовувати
методології
координат, необхідну для розгляду
неоеволюціонізму,
нового
історично-культурних фактів та історизму, інтерпретативного та
явищ;
основні
історіографічні семіотичного аналізу; самостійно
досягнення у дослідженні історії та та переконливо викласти набуті
культури; основні терміни та поняття знання; конструктивно мислити,
історії, культури та культурології.
відстоювати свої наукові позиції
та переконання, творити свої
власні інтерпретаційні моделі
трактування історії та культури;
використовувати культурологічні
та історичні знання як основне
джерело експертних оцінок у
різних сферах діяльності.
знати:
базову
професійно- вміти:
читати
професійно
орієнтовану лексику (обсяг не менше спрямовані
тексти
з
4000 лексичних одиниць); основи максимальним
вилученням
ділової мови за фахом; основні необхідної
інформації
з
структури і функції мови, необхідні прочитаного; говорити на теми
для оволодіння усними і письмовими повсякденного
тематики
в

Найменування
навчальних
дисциплін,
практик

Історія та
культура
України

Іноземна мова

формами професійного спілкування ситуаціях,
пов'язаних
з
іноземною мовою в повсякденних професійною діяльності; писати
ситуаціях
ділові
листи,
електронні
повідомлення,
заповнювати
документи, пов'язані з професією
знати: предмет дисципліни, її вміти:
ідентифікувати
структуру, категоріальний апарат, філософські тексти з певними
основні етапи розвитку історії поглядами,
трансформувати
світової та вітчизняної філософії, філософські знання на проблеми
сучасні
тенденції
розвитку соціальної теорії й практики,
філософської
думки,
найбільш аналізувати соціально-економічні
відомих
авторів
філософських проблеми буття, ставити питання
систем, їх головні праці;
філософського рівня, аналізувати
їх і акумулювати в рефератах,
виступах на семінарах, доповідях
на
наукових
студентських
конференціях; мати навички
читання
та
конспектування
філософської
літератури,
толерантного
ставлення
до
різних світоглядних систем,
дискутування з тих чи інших
проблем, письмової відповіді на
іспитах та ін.
знати: етапи розвитку української вміти:
володіти
нормами
літературної
мови,
становлення літературної мови; складати
української
професійної ділові
папери;
оформити
термінології; державний стандарт на результати власних наукових
оформлення
основних
ділових досліджень;
користуватися
документів; вимоги до композиції фаховими
навчальними
та
наукових робіт; основні мовні засоби довідниковими
виданнями,
нормування ділової документації та різними видами словників.
наукових текстів.
знати: основи теорії і методики вміти: гармонійно поєднувати
організації фізичного виховання і психічні, рухові і вегетативні
спортивного тренування; навички реакції; підтримувати належний
ведення здорового способу життя; стан здоров’я (працездатність,
методику розвитку рухових якостей тривалість
життя,
загальної та професійно-прикладної народжуваність),
організувати
фізичної
підготовки;
навики здоровий
спосіб
життя;
інструкторської
і
суддівської використовувати набуті навички,
практики.
формувати рухові навички та
уміння; використовувати фізичне
виховання для розвитку і
реалізації власних можливостей,
застосовувати набуті вміння та
навички з фізичного виховання у
повсякденному житті.
знати:
правовий
режим вміти: вільно володіти основним
національних
інформаційних комп’ютерним
інформаційним
ресурсів;
основи
сучасних інструментарієм, що допомагає в
технологій обробки інформації та вирішенні правових завдань;

Філософія

Ділова
українська
мова

Фізичне
виховання

Інформаційні
технології в
юриспруденції

можливості їх застосування в
правовій сфері; сучасний стан і
основні
напрямки
розвитку
комп'ютерної
техніки
та
програмного забезпечення; роботу в
локальній і глобальній комп'ютерних
мережах.
знати: основний зміст усіх тем,
світоглядний
потенціал
законів
логіки,
категорій,
особливості
логічного пізнання, його методику й
форми, сучасні моделі логікодискурсивних досліджень, їх наукові
можливості та недоліки, структуру й
логіку поняття, судження основних
законів логіки, умовиводу, логічних
основ теорії аргументації, доведення.

бути впевненим користувачем
ПК; працювати з сучасним
програмним
забезпеченням
загального
призначення;
працювати в умовах загрози
зараження
системного
ПЗ
вірусами; володіти навичками
роботи електронною поштою та
засобами online-комунікації.
вміти: на основі ґрунтовного Логіка
фундаментального
знання
з
формальної логіки опанувати
самостійний стиль мислення,
глибоко розуміти й правильно
використовувати
логіку
економічного дослідження, добре
володіти системою аргументації,
доведення, вирішення проблем
протиріччя, активізувати творчий
процес,
робити
висновки
практичного значення.

1.2. Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки
Теорія
знати: сучасні уявлення про предмет вміти:
аргументовано держави і
теорії держави і права; загальні відстоювати власну точку зору з права
закономірності виникнення держави позицій знання та розуміння
і права; основні концепції сутності та основних
закономірностей
походження держави і права; виникнення,
розвитку
та
методологічні засади теорії держави функціонування держави і права;
і права; сучасні уявлення про аналізувати стан і перспективи
функції, типологію, форми та розвитку
тих
або
інших
механізм держави; сучасні уявлення інститутів держави і права з
про норми права, його форми та точки зору основних постулатів
систему;
загальні
засади теорії
держави
і
права;
правотворчості, правозастосування використовувати
різноманітні
та тлумачення права; сутність методи
при
дослідженні
правовідносин;
уявлення
про конкретних державно-правових
правову поведінку та юридичну проблем; будувати професійну та
відповідність;
загальнотеоретичні буденну діяльність, виходячи з
уявлення
про
законність
та розуміння
основних
правопорядок, правову культуру та закономірностей
виникнення,
правосвідомість;
засади
теорії розвитку та функціонування
демократії та права людини.
держави і права.
знати: знати предмет і метод історії вміти: використовувати досвід Історія
держави і права України та сучасний історії держави і права в держави і
стан проблем науки історії держави і практичній діяльності під час права України
права України; розвиток суспільного створення
демократичної
ладу на різних етапах історії правової держави в Україні;
України; систему органів влади й вільно орієнтуватися у системі
управління, суду в зі стародавніх основних джерел з історії
часів до сьогодення; державно- держави
і
права
України
правові
інститути
України
; аналізувати правові акти України

формування
держави
України,
особливості, притаманні державному
ладу та соціальному устрою України,
правова
система
України
;
найважливіші правові кодифікації
законодавства України; зміни у
державному ладі та правових
інститутах України у XX ст.,
структуру
судових
органів,
поліцейської служби; перешкоди і
проблеми, які виникали на шляху
будівництва
української
державності; історію кодифікації
права України та провідних країн
світу; вільно орієнтуватися в системі
основних джерел історії держави і
права України.
знати: стан основних проблем науки
конституційного права; предмет
конституційного права України,
методи
конституційно-правового
регулювання суспільних відносин;
структуру,
функції,
принципи,
юридичні властивості Конституції
України, її роль і місце в правовій
системі республіки; загальні засади
конституційного
ладу;
конституційно-правовий
статус
особи; гарантії забезпечення та
механізми реалізації основних прав,
свобод і обов’язків
громадян
України; виборчу систему України,
нормативно-правове
регулювання
організації
і
проведення
референдумів;
конституційноправовий
статус
законодавчої,
виконавчої і судової влади; механізм
захисту
Конституції
України;
конституційно-правовий
статус
органів місцевого самоврядування;
систему
адміністративнотериторіального устрою України;
державну символіку України та її
нормативне регулювання.
знати: теоретичні і правові основи
державного управління і діяльності
виконавчої влади; організаційноправові основи управління в різних
сферах виконавчо-розпорядної
діяльності;
правове
положення
органів виконавчої влади, їхня роль і
місце в системі

за допомогою різних наукових
методів,
перш
за
все,
спираючись
на
принцип
історизму; використовувати в
практичній діяльності знання
основних
принципів
континентальної
та
англосаксонської систем права;
самостійно
робити
аналіз
суспільно-політичного
життя
України на основі історикоправових знань.

вміти: використовувати дані Конституційне
науки конституційного права право України
України
у
вирішення
професійних
завдань;
орієнтуватися
в
системі
конституційно-правового
законодавства
і
державноправовій практиці; тлумачити
чинне
конституційно-правове
законодавство;
правильно
застосовувати норми Конституції
України, інші державно-правові
акти

вміти:
тлумачити
та Адміністратив
застосовувати
чинне не право
законодавство
України,
що
регулює
адміністративну
відповідальність та здійснення
державного
управління;
висловити
власну
правову
позицію
з
використанням

державних
органів;
принципи
організації і діяльності органів
виконавчої влади, їхню компетенцію
і систему, правові основи взаємодії з
іншими державними органами;

знати: основні юридичні поняття та
терміни;
чинне
екологічне
законодавство; процес виникнення та
формування екологічного права;
особливості правового регулювання
окремих
видів
користування
екологічними об’єктами; правові
форми охорони, захисту та гарантії
при експлуатації власниками та
користувачами природних об’єктів,
їх екологічних прав та обов’язків.

знати: предмет, структуру, зміст
курсу в обсязі робочої програми;
основні поняття, принципи, джерела
цивільного
права;
умови
виникнення,
розвиток,
та
припинення
цивільних
правовідносин;
положення
українського законодавства у сфері
цивільного
права;
основні
доктринальні положення цивільного
права.
знати: об'єкт, предмет і метод
кримінального
права,
його
понятійно-категоріальний
апарат;
основні положення про систему
кримінального права та закон про
кримінальну
відповідальність;
сутність злочину та їх класифікацію;
зміст інститутів співучасті та
множини злочинів; поняття, мету та
систему покарань; сутність та
значення інститутів призначення та
звільнення від відбування покарання;
зміст
інституту
судимості
та
примусових
заходів
медичного
характеру.

посилань на нормативні акти;
використовувати
методи
державного
управління
у
практичній діяльності, розуміти
зміст нормативних актів і
застосовувати їх норми до
конкретних ситуацій та мати
навички
науково-дослідної
роботи в сфері адміністративного
права.
вміти: застосовувати здобуті
знання у правовій діяльності;
орієнтуватись
у
системі
комплексної галузі права, що
об’єднує такі складові, як
природоресурсне,
природоохоронне право, а також
правове забезпечення екологічної
безпеки людини; узагальнювати
та
аналізувати
практику
використання
екологічного
законодавства
з
його
різновидами;
самостійно
опрацьовувати
навчальнонормативний матеріал і наукову
літературу.
вміти:
аналізувати
законодавство
та
наукову
літературу
з
дисципліни;
проводити порівняльно-правовий
аналіз;
аналізувати
і
узагальнювати судову практику;
тлумачити
норми
та
застосовувати норми цивільного
законодавства.
вміти: визначати дію закону про
кримінальну відповідальність в
просторі та часі; визначати
злочин та його види; визначати
склад злочину; визначати стадії
вчинення злочину; визначати
співучасть у злочині; визначати
множину злочинів; визначати
обставини,
що
виключають
злочинність діяння; визначати
підстави
звільнення
від
кримінальної відповідальності;
визначати відмінність покарання
від інших заходів державного
примусу.

Екологічне
право

Цивільне
право
(загальна
частина)

Кримінальне
право
(загальна
частина)

знати: цивільно-правові поняття та
терміни; структуру зобов’язального
права та законодавства; поняття і
ознаки
зобов’язальних
правовідносин;
суб’єктів
зобов’язальних
правовідносин;
підстави виникнення, зміни та
припинення
зобов’язальних
правовідносин; засоби забезпечення
виконання зобов’язань; систему
цивільно-правових договорів; окремі
види цивільно-правових договорів;
поняття та структуру деліктних
цивільних правовідносин; основні
положення спадкового права; судову
практику та правові позиції судів по
цивільним справах.
знати: систему Особливої частини
Кримінального кодексу України;
чинне кримінальне законодавство й
інші
нормативно-правові
акти,
необхідні
для
оволодіння
відповідними
темами;
зміст
інститутів
Особливої
частини
кримінального права України та їх
взаємозв’язок; роз’яснення Пленуму
Верховного Суду України з питань
застосування
норм
Особливої
частини КК; позицію слідчої та
судової
практики
стосовно
застосування положень Особливої
частини КК.

знати: основні поняття та категорії
господарського
права
й
законодавства;
основні
наукові
концепції,
теорії
тощо,
які
стосуються розуміння та змісту тих
чи інших інститутів господарського
права; основні методики тлумачення
та застосування норм господарського
права, а також основи методології
науково-дослідницької діяльності у
сфері господарського права;

вміти: правильно тлумачити
цивільно-правові
норми;
застосовувати
загальнотеоретичні
цивільні
поняття і терміни та вміти
використовувати
їх;
характеризувати і тлумачити
норми
чинного
цивільного
законодавства
України;
правильно
застосовувати
цивільно-правові норми при
вирішенні
конкретних
практичних завдань; складати
проекти договорів та інших
документів;
застосовувати
правові знання щодо основних
положень спадкового права.

Цивільне
право
(особлива
частина)

Кримінальне
вміти: тлумачити положення КК, право
належно володіючи при цьому (особлива
частина)
кримінально-правовими
категоріями
та
поняттями;
вирішувати
питання
про
наявність чи відсутність ознак
конкретного складу злочину та
караність суспільно-небезпечних
діянь із врахуванням положень
Загальної частини кримінального
права України; визначати зміст
елементів конкретного виду
злочинів та ознак, що їх
характеризують;
на
основі
отриманих
знань
правильно
застосовувати положення КК при
вирішенні конкретних питань.
Господарське
вміти:
володіти право
загальнотеоретичними
поняттями і термінами та вміти
їх використовувати; правильно
застосовувати
у
практичній
діяльності положення законів та
підзаконних
актів
України;
готувати проекти господарських
договорів
різних
видів;
аналізувати зміст окремих видів
договорів,
виокремлювати
істотні та звичайні умови
договору;
застосовувати
відповідні правові норми для
вирішення конкретних ситуацій у
господарській
діяльності;

знати: систему трудового права,
систему трудового законодавства;
систему джерел трудового права;
поняття та значення трудового
договору,
сторони
трудового
договору;
порядок
укладання
трудового
договору,
юридичні
гарантії при укладанні трудового
договору;
підстави
припинення
трудового договору; які категорії
працівників мають переважне право
на залишення на роботі; поняття і
види
робочого
часу
і
часу
відпочинку; види відпусток; поняття
оплати праці, організацію оплати
праці на підприємствах, в установах і
організаціях,
тарифну
система
заробітної плати та її елементи.
знати: повноваження органів, які
реалізують норми кримінальнопроцесуального права; практику
застосування
кримінальнопроцесуального
законодавства
органами досудового розслідування,
прокуратури і суду; процесуальні
засоби
профілактики
злочинів;
основні проблеми кримінальнопроцесуальної доктрини і практики;
перспективи дальшого розвитку і
удосконалення
кримінального
процесу.
знати: предмет та систему цивільнопроцесуального
права;
джерела
цивільного
процесу,
правову
природу його окремих інститутів;
дію цивільно-процесуальних норм у
часі, просторі, за колом осіб;
підстави виникнення цивільних прав
та обов’язків; межі здійснення та
порядок реалізації судового захисту;
учасників
цивільного
процесу;
поняття юрисдикції та роль суду у
захисті цивільних прав; види
проваджень; порядок звернення до
суду за захистом законних прав та
інтересів;
порядок
оскарження

правильно
користуватися
спеціальною
літературою
з
різних галузей права України.
вміти: працювати з нормативноправовими актами; оперувати
юридичною термінологією; на
практиці застосовувати набуті
знання з курсу; відмежування
трудового права від суміжних
галузей права: цивільного права,
адміністративного права, права
соціального
забезпечення,
цивільно-процесуального права
та виправно-трудового права;
визначити відмінність трудового
договору від суміжних цивільноправових договорів, які пов’язані
з працею; розрізняти поняття
переведення та переміщення;
визначити
відмінність
між
дисциплінарною та матеріальною
відповідальністю.
вміти: правильно тлумачити і
застосовувати
кримінальнопроцесуальний закон; всебічно,
повно, об’єктивно і швидко
встановлювати всі необхідні
обставини кримінальної справи;
володіти
процесуальними
засобами розслідування злочинів,
правильно провадити слідчі дії;
приймати обґрунтовані рішення,
пов’язані із рухом кримінальної
справи та обмеженням прав
учасників
кримінального
процесу.
вміти: аналізувати цивільні,
земельні,
житлові,
сімейні
справи,
окремі
цивільнопроцесуальні
документи;
тлумачити
чинне
цивільнопроцесуальне
законодавство;
застосовувати
норми
матеріального та процесуального
права; складати зразки позовних
заяв, заяв, скарг, проекти
судових рішень і ухвал.

Трудове право

Кримінальний
процес

Цивільний
процес

судових рішень;
знати: еволюцію держави і права
зарубіжних
країн;
розвиток
механізму державної влади (органів
центрального і місцевого управління,
юстиції);
зародження
та
функціонування правової системи в
цілому і окремих галузей права
зокрема на засадах формаційного та
цивілізаційного підходів до вивчення
предмету.
знати: основні категорії деонтології,
що мають важливе значення у
професійній
діяльності
юриста;
місце юридичної деонтології в
загальній
системі
професійної
культури правника; особливості
регулювання суспільних відносин,
що виникають під час здійснення
правниками різних видів професійної
діяльності; систему юридичних,
правоохоронних та інших державних
і недержавних органів, установ,
організацій нашої держави, у яких
працюють
професійні
юристи;
правові засади діяльності зазначених
органів, установ; зміст основних
понять курсу; види та зміст вимог,
які висуваються законом до осіб, які
займаються
різними
видами
юридичної діяльності; види і форми
відповідальності, які настають за
порушення різного роду вимог (в
тому
числі
морально-етичних)
представниками
юридичних
професій;
систему
та
зміст
законодавчих
актів,
які
встановлюють вимоги до основних
юридичних професій в Україні, а
також визначають правовий статус
органів юстиції, правоохоронних та
інших органів; систему та зміст
законодавства України про вищу
юридичну освіту.
знати: функції, завдання, структуру
та
систему
судових
та
правоохоронних органів України;
вимоги до осіб, які забезпечують
діяльність
судових
та
правоохоронних органів України;

вміти: визначати та розуміти
фактори, які справляють вплив
на
особливості
формування
державно-правової системи на
різних етапах розвитку людства;
визначати та аналізувати процеси
в еволюції держави і права та
виявляти основні закономірності
розвитку зарубіжних держав на
сучасному етапі.

Історія
держави і
права
зарубіжних
країн

Юридична
вміти: реалізовувати норми деонтологія
етики та моралі професійної
діяльності у процесі роботи;
виявляти,
аналізувати
та
розв’язувати конкретні проблеми
етичного
характеру,
що
виникають у роботі правників;
пояснити,
які
правові
та
морально-етичні
вимоги
до
юристів висуваються сучасним
суспільством; дати загальну
характеристику
кожній
з
юридичних
професій,
виокремити їх спільні та відмінні
риси; аналізувати
конкретні
життєві ситуації на предмет
визначення
наявності
чи
відсутності порушення юристом
норм професійної етики та
моралі, пропонувати варіанти
вирішення ситуації, оперуючи
правовими
та
іншими
соціальними
нормами;
застосовувати
на
практиці
одержані теоретичні знання щодо
правового регулювання відносин
в галузі вищої юридичної освіти;
самостійно вирішувати практичні
завдання,
використовуючи
положення
відповідних
нормативно-правових актів.
вміти: тлумачити положення
статей законодавства про судові
та
правоохоронні
органи;
визначати повноваження судових
та правоохоронних органів щодо
розмежування компетенції по

Судові та
правоохоронні
органи
України

нормативно-правові
акти,
які
регламентують діяльність судових та
правоохоронних органів України;
практику застосування судовими та
правоохоронними
органами
правових норм та ін. законодавство,
яке регулює побудову та правовий
статус органів, які
здійснюють судову владу, а також
інших правоохоронних органів;

знати: визначення основних понять і
термінів з курсу; основні положення
змісту конституцій, конституційних
та органічних
законів,
інших
нормативних актів, що містять
норми конституційного права в
зарубіжних
країнах;
основні
конституційно-правові інститути, їх
правовий статус відповідно до
положень чинних конституцій і
інших
джерел
конституційного
законодавства в зарубіжних країнах;
основи
конституційно-правового
статусу особи та основних суб’єктів
політичної системи в зарубіжних
країнах;
форми
правління,
територіально-політичного устрою і
державного режиму в зарубіжних
країнах; принципи виборчого права
зарубіжних країн; зміст різних
виборчих систем; загальні шляхи
формування та основні завдання,
функції та повноваження вищих
органів
державної
влади:
парламентів, глав держав, урядів
зарубіжних
країн;
основи
конституційного права країн.
знати: сутність, основні принципи і
методи
фінансового права та
фінансової
системи;
джерела
фінансового права та їх роль у
забезпеченні
нормального
функціонування
фінансової,
податкової та бюджетної системи
держави; основні права та обов’язки
людини і громадянина
в галузі фінансів та шляхи
забезпечення їх виконання.

практиці
застосування
законодавства; характеризувати
сутність судової влади, її ознаки,
принципи та методи реалізації;
характеризувати
сутність
правоохоронної
діяльності,
систему
та
структуру
правоохоронних органів, шляхи
удосконалення
їх
роботи;
тлумачити чинне законодавство
про судоустрій, про порядок
створення і функціонування
правоохоронних органів.
Конституційне
вміти: класифікувати джерела право
конституційного
права зарубіжних
зарубіжних країн; проаналізувати країн
шляхи та способи прийняття
конституцій
у
зарубіжних
країнах,
оцінювати
їх;
класифікувати права і свободи
людини
і
громадянина,
використовувати
знання
конституційних прав, свобод
гарантій громадян у професійній
та
громадській
діяльності;
аналізувати
конституційне
законодавство та конституційну
практику
зарубіжних
країн;
порівнювати
організаційну
структуру та компетенцію вищих
органів
державної
влади
зарубіжних країн та України,
прогнозувати розвиток деяких з
цих вищих державних органів в
нашій
країні;
оцінювати,
базуючись на конституційному
законодавстві,
діяльність
політичних партій.
вміти: орієнтуватись у системі Фінансове
фінансового
права
України; право
застосовувати
на
практиці
фінансові
нормативно-правові
акти;
застосовувати
набуті
фінансово-правові знання при
вирішенні конкретних життєвих
та
виробничих
ситуацій;
аналізувати чинне фінансове
законодавство щодо необхідності
його вдосконалення.

знати: історію виникнення та
основні етапи розвитку соціології
права;
сутність
соціологічного
підходу до пізнання права, місце
соціології права в системі суспільних
наук; соціальну обумовленість та
цінність
права;
закономірності
правової соціалізації особистості,
соціальні
чинники
формування
правосвідомості
та
правової
культури;
сутність
та
ознаки
правової поведінки особи, її зв’язок з
іншими
проявами
соціальної
активності; показники соціальної
ефективності
права;
соціальні
фактори нормотворчої діяльності,
соціологічне
забезпечення
законодавчого процесу; соціальну
природу
правосуддя
та
правозастосування.
знати: принципові положення щодо
місця та ролі міжнародного права;
поняття, предмет, систему та
джерела цієї галузі права; методи
регулювання
правовідносин
у
міжнародному
праві;
найбільш
важливі підгалузі, інститути та
норми
міжнародного
права;
теоретичні засади та складнощі
практичного застосування інститутів
міжнародного
права,
які
розглядаються в цьому курсі;
тенденції подальшого розвитку цих
інститутів
у
світлі
теорії
міжнародного права та відомої в
Україні
світової
практики
їх
застосування;
орієнтовні
перспективи
шляхів
можливого
удосконалення відповідних норм
національного законодавства.

вміти: застосовувати положення Соціологія
соціології права у дослідженні
права
проблем сучасного соціального
розвитку,
робити
із
цих
досліджень науково обґрунтовані
правові висновки і узагальнення,
вміло використовувати їх в
юридичній практиці; оцінювати
соціальну ефективність правових
засобів
і
доцільність
їх
використання для вирішення
конкретних проблем суспільного
розвитку; збирати та аналізувати
інформацію
про
соціальні
аспекти правових процесів і
явищ; вміти застосовувати різні
методики
соціологічних
досліджень правової дійсності

вміти:
аналізувати
тексти Міжнародне
міжнародних договорів з питань право
міжнародного
права;
встановлювати
колізійні
принципи
та
норми,
що
підлягають
застосуванню,
правильно користуватися ними;
пов’язувати існуючі національні
засоби вирішення колізійних
питань із загальними вимогами
міжнародного права; знаходити
відповіді (та документи) з питань
регламентації
порядку
та
процедур розгляду спорів, які
виникають
або
можуть
виникнути у правовідносинах з
іноземним елементом; знаходити
місце
конкретних
норм у
загальній системі міжнародного
приватного права; пов’язувати їх
аналіз з тенденціями розвитку
відповідних
підгалузей
міжнародного
права;
передбачати можливі наслідки
застосування
національного
законодавства;
аргументувати
власні
пропозиції
щодо
можливого
удосконалення
правового
регулювання
відповідних
відносин
в
українському законодавстві.
знати: відносини, які становлять вміти:
давати
юридичну Господарський

предмет
господарського
процесуального права, та їх об’єкт;
основні
права
учасників
господарського процесу, правові
форми
їх
реалізації;
гарантії
господарських процесуальних прав;
джерела
господарського
процесуального
права;
на
фундаментальному рівні правові
норми, що визначають підвідомчість
та підсудність справ господарським
судам; на практично-творчому рівні
основні
форми
діяльності
господарських судів щодо розгляду
та вирішення господарських спорів
по суті у першій інстанції, порядок
перегляду
судових
рішень
в
апеляційному, касаційному порядку,
порядок перегляду постанов Вищого
господарського
суду
України
Верховним Судом України, перегляд
судових
рішень
на
підставі
нововиявлених обставин, порядок
виконання рішень, ухвал, постанов
господарських судів.

знати:
адміністративне
законодавство
України
щодо
діяльності адміністративних судів;
суб’єктів, які є позивачами та
відповідачами в адміністративному
судочинстві;
порядок
судового
оскарження дій та рішень суб’єктів
владних повноважень; процесуальне
забезпечення
розгляду
адміністративних справ.
знати: поняття, предмет, метод і
джерела муніципального
права;
історичні та теоретичні основи
місцевого самоврядування; поняття,
правову природу та конституційноправові
принципи
місцевого
самоврядування;
форми
безпосередньої
демократії
в

кваліфікацію й оцінку доказів у процес
конкретних правових ситуаціях;
тлумачити норми господарського
процесуального
права
та
роз’яснення президії Вищого
господарського суду України;
узагальнювати
практику
застосування законодавства для
аналізу його ефективності та
впливу на економічний стан і
результати діяльності суб’єктів
господарювання;
складати
процесуальні
документи
організовувати
претензійнопозовну роботу, представляти
інтереси
підприємств,
організацій у господарських
судах, інших органах під час
розгляду господарсько-правових
питань і спорів; застосовувати
набуті теоретичні знання та
норми чинного господарського
процесуального
законодавства
України
при
розгляді
та
вирішенні конкретних справ у
господарських судах; знаходити
необхідні
правові
норми
господарського процесуального
законодавства для застосування у
конкретній професійній ситуації;
узагальнювати
практику
застосування
господарського
процесуального законодавства та
робити відповідні висновки.
вміти: правильно застосовувати Адміністратив
чинне
адміністративне не судочинство
законодавство
України;
визначати
компетенцію
адміністративних судів;складати
процесуальні матеріали у межах
адміністративного судочинства.

вміти:
орієнтуватися
в Муніципальне
законодавстві,
що
регулює право
порядок здійснення місцевого
самоврядування
в
Україні;
аналізувати
та
тлумачити
законодавство
про
місцеве
самоврядування; застосовувати
одержані знання на практиці.

місцевому самоврядуванні; систему
місцевого самоврядування; основні
функції місцевого самоврядування та
механізм їх реалізації; гарантії
місцевого
самоврядування;
відповідальність в системі місцевого
самоврядування.
знати:
основні
системи,
класифікації, конструкції, принципи
римського права, зокрема ті, що
знайшли відображення у сучасному
національному та міжнародному
законодавстві як у сфері приватного
так і публічного права; історичні
витоки та сучасний стан рецепції
римського права в Україні та в світі.
знати: теоретичні положення,
одержані в процесі навчання;
структуру
та
функціональноорганізаційні
особливості
діяльності
органів
місцевого
самоврядування,
місцевої
державної адміністрації, судових та
правоохоронних
органів,
юридичних служб підприємств,
установ та організацій завдяки
вирішенню поставлених перед
ними завдань у зазначених формах
і визначеними методами; методи
використання у правозастосовчій
діяльності
науково-технічних
засобів,
криміналістичної
і
комп’ютерної техніки; організацію
діловодства, відомчі накази та
інструкції з питань організації
діяльності
органів
місцевого
самоврядування,
фінансових
установ,
судових
та
правоохоронних
органів
і
юридичних служб підприємств і
організацій.
знати: теоретичні положення,
одержані в процесі навчання;
структуру
та
функціональноорганізаційні
особливості
діяльності
органів
місцевого
самоврядування,
місцевої
державної адміністрації, судових та
правоохоронних
органів,
юридичних служб підприємств,

вміти:
із
застосуванням
засвоєного
матеріалу
розв’язувати конкретні життєві
випадки
(казуси)
римського
права; формулювати презумпції
та визначення римського права;
оперувати
латинськими
термінами,
які
позначають
основні поняття у сучасній
юриспруденції
та
в
міжнародному праві.
вміти: творчо застосовувати
одержані знання муніципальноправовій,
судовій
та
правоохоронній, господарськоправовій та іншій юридичній
діяльності;
здійснювати
тлумачення закону і його
застосування;
правильного
складати, вести та зберігати
процесуальну
документацію;
аналізувати
ситуації,
які
вимагають застосування норм
права, давати їм юридичну
оцінку і приймати рішення
згідно
з
положеннями
законодавчих та інших актів;
адаптуватися до виконання
обов’язків посадових осіб,
розширити їх уявлення з
правової
культури
та
професійної етики юриста.

Римське право

вміти: творчо застосовувати
одержані знання муніципальноправовій,
судовій
та
правоохоронній, господарськоправовій та іншій юридичній
діяльності;
здійснювати
тлумачення закону і його
застосування;
правильного
складати, вести та зберігати

Практика зі
спеціальності
(2 тижні)

Навчальна
практика
(2 тижні)

установ та організацій завдяки
процесуальну
документацію;
вирішенню поставлених перед
аналізувати
ситуації,
які
ними завдань у зазначених формах
вимагають застосування норм
і визначеними методами; методи
права, давати їм юридичну
використання у правозастосовчій
оцінку і приймати рішення
діяльності
науково-технічних
згідно
з
положеннями
засобів,
криміналістичної
і
законодавчих та інших актів;
комп’ютерної техніки; організацію
адаптуватися до виконання
діловодства, відомчі накази та
обов’язків посадових осіб,
інструкції з питань організації
розширити їх уявлення з
діяльності
органів
місцевого
правової
культури
та
самоврядування,
фінансових
професійної етики юриста.
установ,
судових
та
правоохоронних
органів
і
юридичних служб підприємств і
організацій.
знати:
теоретико-методологічні вміти:
розширити
своє
засади
з
обраного
напряму теоретичне
та
практичне
дослідження; методи проведення економічне мислення, набути
всебічної діагностики ситуації із відповідних навичок виконання
застосуванням сучасного наукового науково-дослідницької роботи, а
інструментарію; способи розробки та під
час
захисту
оцінки альтернативних варіантів продемонструвати рівень своєї
вирішення визначених проблем; фахової підготовки; використати
шляхи
обґрунтування набуті знання в обґрунтуванні
запропонованих
рішень
із певних теоретичних положень з
використанням ситуаційного аналізу, обраної теми, розкрити шляхи
сучасних комп’ютерних технологій; застосування
одержаних
алгоритм підготовки доповіді та наукових знань у практичній
наочних матеріалів (презентації у діяльності.
Роwег Роint), що передають основний
зміст роботи та пропозиції автора, з
подальшим їх публічним захистом
перед екзаменаційною комісією
(ЕК).
2. ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТА
2.1 Цикл дисциплін загальної підготовки
знати: основні поняття економіки і вміти: правильно застосовувати
правильно розуміти їх вихідні інструменти аналізу на практиці;
принципи;
основні
інструменти грамотно описувати економічні
сучасного
макроекономічного процеси і приймати адекватні їм
аналізу; основні макроекономічні управлінські
рішення;
показники
і
принципи моделювати складні управлінські
макроекономічного аналізу; сутність процеси;
оцінювати
ступінь
макроекономічної рівноваги і знати керованості систем; проектувати
основні його моделі; основні раціональні
типи
структур
інструменти
сучасного організацій; вибрати оптимальні
мікроекономічного аналізу; розвиток типи стратегій бізнесу організації
економіки в минулому і сьогоденні; у визначених умовах.
сутність і задачі теорії економіки;
фактори ефективності економіки.
знати: основні поняття та принципи вміти: вирішувати конкретні

Виконання
кваліфікаційн
ої роботи із
захистом в ЕК

Економіка

Менеджмент

менеджменту; основні інструменти
сучасного менеджменту; сутність і
задачі теорії управління; наукові
методи,
принципи,
функції
управління; техніку і технологію
управління; системний підхід до
управління; мотивацію діяльності;
конфліктність
у
менеджменті;
фактори
ефективності
менеджменту.функції менеджменту;
методи
управління;
сучасні
технології менеджменту; розвиток
менеджменту
в
минулому
і
сьогоденні; сутність і завдання теорії
управління та менеджменту; форми і
методи сучасного менеджменту.
фактори ефективності сучасних
методів управління та менеджменту.
знати:
основні
положення
законодавства
України
та
міжнародно-правових угод у галузі
правової
охорони
результатів
інтелектуальної
діяльності;
матеріали, пов’язані з набуттям
фізичними та юридичними особами
майнових та немайнових прав на
об’єкти
права
інтелектуальної
власності; основні характеристики
об’єктів,
які
відносяться
до
інтелектуальної власності; системи
правової
охорони
засобів
індивідуалізації товаровиробників;
основні поняття та правила в області
охорони промислової власності,
авторського права, суміжних прав та
комерційної таємниці, які необхідні в
області
соціології;
роль
інтелектуальної власності та її місце
в соціально економічному розвитку
суспільства та держави, в тому числі
в ході соціологічних досліджень;
значення авторського права і
суміжних прав.
знати: місце патентного права серед
комплексу
нормативних
актів
про
інтелектуальну
власність,
про
історію розвитку зарубіжного та
вітчизняного
законодавства про патенти, про
систему міжнародної охорони
авторських
прав
загалом,
та

завдання
та
приймати
управлінські рішення у сфері
управління,
зокрема
щодо
вироблення
навичок
у
застосуванні теорії менеджменту;
розробляти
системи
менеджменту;
реалізовувати
функцій
менеджменту;
здійснювати
адміністрування
рішень; застосовувати сучасні
технології
менеджменту;
застосовувати
різноманітні
форми
контролювання
та
регулювання
діяльності;
формувати
інформаційноадміністративне
забезпечення
роботи.
вміти:
користуватися Право
нормативно-правовими актами, інтелектуальн
які регулюють питання у сфері ої власності
інтелектуальної
власності;
аналізувати роль інтелектуальної
власності в економічному і
культурному розвитку нашого
суспільства; реалізовувати свої
права
в
процесі
набуття,
реалізації та захисту прав
інтелектуальної
власності;
укладати договори у сфері
інтелектуальної
власності;
доповнювати і удосконалювати
набуті знання та навички на
практиці.

вміти: виділяти суб’єктів та Патентне
об’єкти
патентного
права, право
складати відповідні договори у
сфері патентного права, які
спрямовані на дотримання прав
авторів та інших суб’єктів
правовідносин, що виникають у
зв’язку з використанням об’єктів
патентного права; юридично

патентного права, зокрема; основні
положення і норми патентного права
України, а також положення і норми
основних
міжнародно-правових
інструментів у сфері охорони
патентів,
володіти
основною
термінологією не лише з авторського
права, але і у сфері патентознавства.
знати: основні теоретико-правові
підходи до розуміння сутності
європейської конвенції з прав
людини як джерела права; зміст,
структуру та сутність європейської
конвенції з прав людини як джерела
права;
поняття
та
принципи
Європейської Конвенції про захист
прав людини та основних свобод;
механізм застосування Конвенції;
загальні
засади
діяльності
Європейського суду з прав людини;
порядок звернення громадян України
за захистом до Європейського суду з
прав людини; порядок розгляду
справ в Європейському суді з прав
людини; порядок винесення та
виконання рішень Європейського
суду з прав людини; прецедентну
практику Європейського суду з прав
людини.

знати:
ключові
положення
міжнародного
та національного
законодавства в галузі прав людини;
питання
організації
та
функціонування
європейської
системи захисту прав людини;
ключові міжнародні та національні
механізми захисту прав людини і
громадянина; основні проблеми та
ускладнення, які супроводжують
процес реалізації прав людини в

правильно взаємодіяти з будьякими
третіми
особами
(наприклад, організаціями із
управління
майном
на
колективній основі, арбітражами,
судами тощо); використовувати
різноманітні акти, які спрямовані
на всебічний захист патентних
прав.
вміти:
чітко
засвоїти
співвідношення
норм
національного, європейського і
міжнародного права з питань
захисту прав людини; володіти
(й вміти відтворити) головними
положеннями
щодо
прийнятності заяв до ЄСПЛ;
складати проекти документів
для подання до Європейського
суду
з
прав
людини;
застосовувати на практиці та
надавати роз'яснення з питань
звернення за захистом до
Європейського суду з прав
людини; володіти європейським
інструментарієм захисту прав
людини;
визначати
та
аналізувати правові питання в
сфері захисту прав людини і
основоположних
свобод
в
Україні,
визначати
та
застосовувати до них відповідні
правові норми (ідентифікувати,
з'ясовувати компоненти даної
проблеми, виробляти підходи
до їх вирішення, оцінювати
шанси на успіх відповідних
підходів
тощо);
давати
критичну
оцінку
практиці
ЄСПЛ щодо України.
вміти:
орієнтуватися
у
сучасних
національних
та
світових правових реаліях,
тенденціях; виявляти вплив ідеї
прав людини на економічне,
соціальне, культурне життя
суспільства; порівнювати різні
типи правових та політичних
систем в аспекті прав людини;
об’єктивно
і
критично
аналізувати інформацію про
інститут прав людини, займати

Європейська
конвенція з
прав людини
як джерело
права

Права людини

самостійну позицію у питаннях
Україні та шляхи розв’язання цих теоретичного та практичного
характеру,
що
стосуються
проблем.
інституту прав людини.
знати: поняття, сутність та основні вміти: кваліфікувати існуючі Право ЄС
принципи
права
європейського правовідносини,
що
права;
співвідношення регулюються нормами права ЄС;
європейського права, міжнародного тлумачити норми права ЄС,
права, права ЄС та національного права РЄ; застосовувати норми
права держав-членів ЄС; основні права
ЄС;
тлумачити
та
механізми правового регулювання використовувати
норми
відносин ЄС, членів ЄС та інших національного
законодавства,
держав; право ОБСЄ; право Ради з урахуванням положень права
Європи; механізм захисту прав ЄС та їх судової практики.
людини ЄСПЛ; порядок вирішення
спорів
та
здійснення
судової
юрисдикції в ЄС.
знати: ключові терміни і поняття вміти: характеризувати етапи Право США
Конституції США та поправок до становлення
і
розвитку
Конституції, право штатів федерації; державності США з урахуванням
процедуру імпічменту та праймеріз; прийняття
Декларації
американську
модель незалежності,
освіти
конституційного контролю; судову конфедерації
і
федерації;
система США; особливості та визначити статус глави держави і
тенденції розвитку конституційного його повноваження; показати
ладу
США
в
процесі
його роль Конгресу в законодавчому
становлення;
спосіб
обрання процесі; розкрити особливості
Президента США; повноваження федеральної судової системи і
Сенату і Палати представників.
штатів.
Історія вчень
знати: місце цієї дисципліни серед вміти:
характеризувати про державу і
юридичних та інших гуманітарних першоджерела з окремих тем право
наук, практичне значення в умовах навчальної
дисципліни;
побудови в Україні основ правової формулювати
основні
ідеї,
держави і громадського суспільства; принципи,
уявлення,
що
двох
аспектний
предмет
цієї стосуються
держави,права,
дисципліни:
історичний
і політики і законодавства в
теоретичний
стосовно
двох окремі історичні епохи; робити
соціальних феноменів: держави й порівняльний аналіз політикоправа;
основні
методи,
які правових поглядів видатних
використовує
дисципліна, діячів, учених на питання
досліджуючи
свій
предмет; (проблеми),
які
стосуються
першоджерела, уявлення і правові предмета навчальної дисципліни;
ідеї
мислителів
Античності, встановлювати паралель між
Середньовіччя та Нового часу; зміст політико-правовими поглядами
понять
(категорій),
які на державу, право, політику і
характеризують предмет вивчення законодавство, що панували в
навчальної дисципліни; соціальну окремі історичні періоди розвиту
значущість теоретичних державно- суспільства та домінуючими
правових концепцій минулого для теоріями (течіями, ідеями) у
поглибленого вивчення категорій, а філософії та інших соціальних
також для практичних заходів, які науках відповідних історичних

здійснює народ України з розбудови епох;
критично
оцінювати
своєї державності.
теоретико-правові
погляди
видатних
діячів,
політиків,
учених
на
політико-правові
категорії та поняття навчальної
дисципліни;
робити
власні
висновки (узагальнення) щодо
питань
(проблем)
предмета
навчальної дисципліни.
вміти:
аналізувати
історію
знати:
історію
виникнення
і становлення і розвитку ідеї
розвитку сучасних політичних та права, закону, держави, головних
правових вчень; різні підходи і державно-правових інститутів у
концепції
державно-правових процесі формування людської
інститутів, держави і права в цілому; цивілізації; сформувати власний
як
майбутнього
приклади тверджень про право, як світогляд
відрізняти
історію
мірило
справедливості,
про юриста;
необхідність
підпорядкування політичних та правових вчень від
законам, про державу, як оптимальну теорії держави і права та історії
форму
погодження
спільних держави і права України чи
інтересів усіх членів суспільства зарубіжних країн та інших
незалежно
від
суспільно- суміжних наук; усвідомлювати
економічних формацій, від рівня засадничі цінності права і
розвитку
виробничих
сил
та держави на різних історичних
етапах
розвитку
людського
виробничих відносин.
суспільства;
ознайомити
з
історичними коріннями таких
визначальних
у
сучасному
державно-правовому
житті
інститутів
та
ідей,
як
верховенство права, права і
свободи людини, суверенітет
тощо, але й виконувати, до
певної
міри,
ідеологічну
функцію.
знати:
особливості
політико- вміти:
аналізувати
норми
правової природи та змісту поняття Конституції України та чинного
конституційно-процесуальне право, законодавства
України;
специфіку
інститутів та норм правильно
користуватися
конституційно-процесуального права конституційно-правовою
України; специфіку регулювання термінологією; охарактеризувати
процесу державного будівництва на предмет
конституційнорізних
стадіях;
зміст
понять процесуального права України;
процедура
формування
органів аналізувати
конституційнодержави, вибори, виборчий процес, процесуальні норми з точки зору
суб’єкти, принципи, стадії та етапи їх структури та змісту; визначати
виборчого процесу, особливості види виборів та виборчих систем,
використання виборчих систем при тлумачити новели виборчого
формуванні органів держави та законодавства, охарактеризувати
місцевого самоврядування; порядок особливості
використання
організації,
призначення
та виборчих систем при формуванні

Історія
правових і
політичних
вчень

Конституційно
-процесуальне
право

проведення
всеукраїнського
та
місцевих референдумів; порядок і
процедуру
вирішення
питань,
пов’язаних
з
проведенням
конституційної
реформи,
стадії
конституційного процесу; поняття
правотворчого та
законодавчого
процесу,
порядок
здійснення
законодавчої процедури, підготовка
законопроектів,
їх
експертиза,
порядок розгляду і прийняття
законопроектів, підписання законів
та їх оприлюднення; підстави і
порядок набуття та припинення
громадянства
та
реалізація
конституційних прав громадянами
України.
знати: основні категорії та поняття
курсу;
зміст
предмету,
його
структуру та місце в системі науки
порівняльного
правознавства;
теоретичні основи теорії конституції,
конституціоналізму
та
конституційного права іноземних
держав
у
порівняльно-правовій
перспективі;
основні
види
конституцій як наріжного елемента
функціонування правової системи
держави; зміст та систему правового
становища особи в Україні та
державах
закордону,
зміст
конституційно-правового правового
регулювання інституту державної
влади в Україні та іноземних
державах,
конституційно-правову
систему організації та здійснення
державної влади в Україні та
зарубіжних
країнах;
основи
конституційно-правового
регулювання суспільних відносин в
Україні та зарубіжних країнах; зміст
основних теорій конституції та
конституціоналізму;
основні
тенденції розвитку конституційного
регулювання суспільних відносин в
Україні та зарубіжних країнах.
знати: загальну характеристику
органів, які здійснюють митну
діяльність та їх систему; законодавчі
та інші правоохоронні акти, що
регулюють митну діяльність та
устрій відповідних органів; поняття

органів державної влади та
місцевого
самоврядування;
аналізувати порядок проведення
всеукраїнського та місцевих
референдумів; характеризувати
процедуру
реалізації
повноважень парламенту, глави
держави, уряду та інших органів
виконавчої влади, судів загальної
та конституційної юрисдикції;
характеризувати
процедуру
реалізації права громадян на
участь
у
місцевому
самоврядуванні.

вміти:
розкривати
зміст Конституційно
конституційно-правового
-порівняльне
регулювання
відповідних право
суспільних явищ у різних
країнах, орієнтуватися в чинному
конституційному законодавстві
України та зарубіжних країн, у
т.ч. на рівні актів органів
конституційного контролю та
відповідних
підзаконних
нормативно-правових
документів,
застосовувати
необхідні конституційно-правові
акти; формувати власну позицію
щодо
конституційно-правових
проблем, порівнювати основні
інститути конституційного права
України та іноземних країн;
моделювати
шляхи
вдосконалення
конституційноправового
регулювання
суспільних відносин в Україні із
врахуванням
відповідного
конституційно-правового досвіду
зарубіжних країн.

вміти: характеризувати сутність Митне право
митної
справи,
її
ознаки,
принципи, межі та методи
реалізації
в
суспільстві;
характеризувати сутність митної
діяльності,її принципи; засади

митної системи України її основні
ознаки; стан основних проблем у
здійсненні митної та правозахисної
діяльності.

знати: сутність страхування а
страхової діяльності, їх місце та
значимість у ринковій економіці;
джерела правового регулювання
страхування; форми страхування;
сутність понять страховий ризик,
страховий випадок, страхова сума,
страхова
виплата,
страхове
відшкодування,
франшиза,
страховий платіж, страховий тариф;
основи
діяльності
страхових
компаній та їх відокремлених
підрозділів,
забезпечення
їх
платоспроможності,
правове
становище товариств взаємного
страхування, об’єднань страховиків
та страхових посередників; умови і
порядок
укладення
договорів
страхування та виплат страхового
відшкодування; засоби та правові
форми державного регулювання
страхової діяльності.
знати: загальні відомості про
політику, природу та специфіку
політологічних знань, теоретикометодологічні основи політичної
науки; соціальні функції політології,
її роль в національному відродженні
України; опорні категорії і поняття,
сучасний рівень розвитку політології
як науки за кордоном і в Україні;
обсяг і зміст програми навчання
політолога; освітньо-кваліфікаційні
вимоги до випускника, види і сферу
його діяльності.

побудови та діяльності митних
органів;
тлумачити
чинне
законодавство про митниці , про
порядок
створення
і
функціонування митних органів;
грамотно складати необхідні
процесуальні документи.
вміти:
визначати
суб’єктів Страхове
страхової діяльності; складати право
комплекти документів, необхідні
при
укладенні
договорів
страхування
та
забезпечені
виплати
страхових
відшкодувань;
розробляти
проекти договорів страхування;
розрізняти
види
форм
страхування; надавати чіткі та
нормативно
обґрунтовані
консультації
відповіді
на
питання,
які
стосуються
страхової діяльності.

вміти: орієнтуватися в сучасних Політологія
напрямках розвитку політології,
визначати її предмет, методи,
характерні ознаки і функції в
черзі інших суспільствознавчих
наук; розпізнавати і вивчати
твори
класиків
світової
і
української
політології,
самостійно
працювати
з
бібліографічною
літературою;
мати уявлення про логіку і
методологію
навчального
процесу,
сприяти
його
удосконаленню; формувати і
відстоювати
свою
життєву
позицію,
чітко
розуміти
громадські та студентські права й
обов’язки;
готувати
повідомлення на політичну тему,
брати участь у політичних
дискусіях,
політичних
опитуваннях,
передвиборчих

компаніях.
знати: структуру соціологічного
знання,
теоретичні
концепції
галузевих
напрямків,
соціальні
цінності, норми, зразки поведінки,
соціальні взаємозв'язки на різних
рівнях; тенденції зміни українського
суспільства, основні фактори, що
впливають на утворення нових страт;
механізм
горизонтальної
та
вертикальної мобільності і її вплив
на зміни соціальної структури
суспільства; історію та етапи
розвитку соціології, основні функції
соціології і сфери застосування
соціологічних знань; основні теорії
соціальної
дії,
соціального
контролю,
функції
і
способи
діяльності різноманітних соціальних
інститутів; основні види соціальних
утворень, основи їх формування і
характер функціонування, знати
особливості групових взаємодій,
способи вивчення групової динаміки.

вміти:
виявляти
характер Соціологія
взаємодії організації із зовнішнім
середовищем;
виділити
в
соціальній реальності основні
типи
соціальних
процесів;
володіти системою (починаючи з
розробки, закінчуючи аналізом
емпіричного
матеріалу)
організації
соціологічного
дослідження, знати основні його
етапи;
володіти
основними
методами виміру соціологічної
інформації; володіти основними
методами
соціологічних
досліджень
(анкетуванням,
інтерв'ю,
спостереженням,
соціометричним
методом,
контент-аналізом);
розробляти
необхідний інструментарій для
соціологічних
досліджень;
здійснювати контроль чинників у
соціальному
експерименті;
володіти навичками формування
вибіркової сукупності, її оцінки і
видів, розраховувати помилку
вибору, ступінь вірогідності;
аналізувати
специфіку
соціальних
та
соціальнопсихологічних явищ і процесів у
суспільстві,
трудовому
колективі, сім’ї; використовувати
на
практиці
результати
емпіричних
соціологічних
досліджень.

2.2 Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки
Спеціалізація «Цивільно та господарсько-правова»
знати: коло суспільних відносин, що вміти: застосовувати теоретичні Сімейне право
регулюються
сімейним
правом; знання та нормативно-правову
суб'єктів цих відносин; нормативно- базу з сімейного права для
правову базу забезпечення таких врегулювання
сімейних
відносин; підстави виникнення та правовідносин;
аналізувати
динаміку сімейних правовідносин, їх закономірності
та
тенденції
форму, зміст; порядок укладення та розвитку
сімейного
права;
розірвання
шлюбу;
права
та професійно захищати законні
обов’язки подружжя, батьків, дітей, права
та
інтереси
різних
інших членів сім'ї та родичів; форми суб'єктів
сімейних
влаштування дітей, що позбавлені правовідносин.
батьківського піклування; правову
регламентацію сімейних відносин з

іноземним елементом.
знати:
джерела
правового
регулювання
інвестиційної
діяльності;
організаційно-правові
форми інвестиційної діяльності;
об'єднання суб’єктів інвестиційної
діяльності;
кредитно-розрахункові
відносини;
страхову
діяльність;
загальну характеристику договорів в
інвестиційній діяльності; правові
основи
зовнішньоекономічної
інвестиційної діяльності.
знати: проблемні питання теорії,
практики та законотворчості в сфері
цивільного процесу та захисту
цивільних прав у практиці ЄС;
компетенцію
цивільних
судів;
підстави для апеляційного та
касаційного
оскарження
в
цивільному процесі ЄС; ґенезу
цивільно-процесуального
провадження; сутність доказування,
особливості забезпечення позову,
запобіжних заходів в сфері захисту
цивільних прав у практиці ЄС;
процесуальний порядок провадження
щодо захисту цивільних прав у
практиці ЄС.
знати: положення українського
законодавства у сфері спадкового
права; існуючі колізії національного
та
міжнародного
спадкового
законодавства; основні доктринальні
положення спадкового права.
знати: коло суспільних відносин, що
регулюються
аграрним
правом;
чинне
аграрне
законодавство,
практику
його
застосування,
проблеми
та
напрямки
його
вдосконалення;
відносини,
що
регулюються аграрним правом i
відносини, що регулюються іншими
галузями.

вміти:
орієнтуватися
у
законодавстві про інвестиційну
діяльність; тлумачити чинне
законодавство;
правильно
застосовувати правові норми про
інвестиційну діяльність; складати
проекти
засновницьких
документів
окремих
організаційно-правових
форм
інвестиційної діяльності та іншої
юридичної документації.
вміти: порівнювати і аналізувати
норми
законодавства,
що
регулює цивільне процесуальне
право та захист цивільних прав у
практиці ЄС; тлумачити і
застосовувати
процесуальне
законодавство у сфері захисту
цивільних прав в практиці ЄС;
узагальнювати практику ЄС в
реалізації
окремих
норм
цивільного процесу у сфері
захисту цивільних прав та робити
відповідні висновки.

Правові
основи
інвестиційної
діяльності

Захист
цивільних
прав у
практиці ЄС

вміти: самостійно аналізувати Спадкове
наукову літературу з дисципліни; право
самостійно
ставити
наукові
проблеми і шукати шляхи їх
вирішення;
самостійно
проводити порівняльно-правовий
аналіз; самостійно аналізувати і
узагальнювати судову практику.
вміти: користуватись джерелами Аграрне право
аграрного права, тлумаченнями i
коментарями норм права при
вирішенні конкретних ситуацій;
вільно
володіти
основними
поняттями аграрного права i
користуватись
правовою
термінологією;
добирати
літературу з аграрного права,
складати конспекти i тези
виступів, опрацьовувати правову
інформацію;
складати
й
оформляти документи правового
характеру у сфері аграрних

знати: поняття господарського права
зарубіжних
країн;
поняття
транснаціонального господарського
права; суб’єктів господарського
права зарубіжних країн; правове
регулювання майнових відносин в
зарубіжних країнах; поняття і зміст
господарського договору в праві
зарубіжних
країн;
основи
антимонопольно-конкурентного
регулювання в зарубіжних країнах.

знати: поняття цивільно-правового
документа, його реквізити, систему
цивільно-правових документів, що
складаються у процесі здійснення
цивільних
прав
і
виконання
цивільних
обов’язків
через
представника,
виникають
із
договірних
зобов’язань,
тощо;
основи документаційних процесів у
суспільстві, у сфері нормотворчості
та правового регулювання різних
галузей
діяльності,
вивчення
основних
способів
створення
документів, зокрема нормативноправових актів, розгляд проблем
уніфікації
та
стандартизації
документів і систем документації.
знати:
поняття
та
сутність
недоговірних зобов'язань; підстави
виникнення, зміни та припинення
недоговірних зобов’язань; засоби
забезпечення виконання зобов'язань;
зобов’язання
з
відшкодування
шкоди; інші види позадоговірних
зобов’язань.

відносин; застосовувати знання з
аграрного права для оцінки
юридичних
факторів,
обґрунтовувати
їx
правову
оцінку.
вміти: самостійно вивчати і
використовувати
акти
зарубіжного
законодавства,
літературу
з
зарубіжного
господарського
права;
розв’язувати
проблеми,
що
виникають
в
процесі
застосування
зарубіжного
законодавства;
розробляти
правові
документи,
що
використовуються в практичній
юридичній
діяльності
та
пов’язані
із
застосуванням
іноземного законодавства.
вміти: орієнтуватись в системі
чинного
цивільного
законодавства
України;
користуватись
офіційними
правовими
виданнями;
застосовувати набуті знання в
своїй практичній діяльності;
складати
цивільно-правові
документи;
створювати
та
вводити в обіг юрисдикційні
документи; самостійно складати
та
аналізувати
правові
документи, що відповідають
чинному законодавству.

Господарське
право
зарубіжних
країн

Цивільноправова
документація

вміти:
тлумачити
і Недоговірні
застосовувати нормативні акти зобов’язання
щодо не договірних зобов’язань;
давати професійно грамотну
оцінку
юридичним
фактам;
орієнтуватись
у
правовій
літературі; розвивати здатність
мислити правовими категоріями,
правильно їх інтерпретувати і
застосовувати у повсякденному
житті,
використовувати
при
вивченні
інших
навчальних
дисциплін;
знайомить
з
основними положеннями нових
законодавчих
та
інших
нормативно-правових актів.

знати: головні засади, форми,
методи
та
засоби
здійснення
правової роботи; загальні положення
щодо організації правової роботи у
сфері господарювання; завдання та
компетенцію суб’єктів правової
роботи;
систему
нормативноправових
приписів,
що
безпосередньо
використовуються
при виконанні функціональних та
посадових
обов’язків
юрисконсульта,
спеціальних
порядках, пов’язаних із легалізацією
діяльності суб’єктів господарювання,
отриманням дозвільних документів.
знати:
основні
категорій
бухгалтерського
обліку
та
аудиторської діяльності; напрями та
тенденції
розвитку,
важливі
проблеми
оновлення
й
удосконалення законодавства в сфері
бухгалтерського
обліку
та
аудиторської діяльності; правові
засади
та
основні
принципи
організації та здійснення діяльності в
сфері бухгалтерського обліку та
аудиторської діяльності; особливості
правового
регулювання
бухгалтерського обліку в Україні,
зміст
найбільш
важливих
законодавчих
документів,
що
регулюють ведення обліку та
порядок складання звітності.
знати:
джерела
правового
регулювання туристичної діяльності,
поняття
та
види
туристичної
діяльності, суб’єктів туристичної
діяльності;
основні
проблеми
туристської діяльності та оволодіти
прийомами аналізу, групування,
класифікації
та
узагальнення
правових
явищ,
пов’язаних
з
шляхами та способами вирішення
актуальних проблеми міжнародного
туризму і метою цілісного їх
сприйняття.

вміти:
виконанні
функціональних та посадових
обов’язків
юрисконсульта,
спеціальних
порядках,
пов’язаних
із
легалізацією
діяльності
суб’єктів
господарювання,
отриманням
дозвільних
документів;
правильно тлумачити положення
чинного законодавства України
та розробляти відповідні проекти
внутрішньо-організаційних
(локально-правових) документів,
що затверджуються у процесі
правозастосовної діяльності.
вміти: самостійно аналізувати
зміст
законодавчих
та
підзаконних
нормативноправових актів
законодавства в сфері
бухгалтерського обліку;
тлумачити правові норми й
роз’яснювати вимоги законів та
інших
нормативно-правових
актів у галузі регулювання в
сфері бухгалтерського обліку;
розв’язувати конкретні правові
ситуації, що виникають у
практиці здійснення діяльності в
сфері бухгалтерського обліку та
аудиторської діяльності.

Організація
правової
роботи у сфері
господарюванн
я

вміти: орієнтуватися в основних
нормативних вимогах стосовно
здійснення
туристичної
діяльності,
аналізувати
законодавство
про
туризм,
давати
характеристику
юридичним фактам у сфері
правовідносин
туристичної
діяльності.
розуміти
зміст
нормативних
актів
і
застосовувати їх норми до
конкретних ситуацій та мати
навички
науково-дослідної
роботи в сфері міжнародної
туристської та підприємницької
діяльності.

Правове
регулювання
туристичної
діяльності

Правове
регулювання
бухгалтерсько
го обліку та
аудиторської
діяльності

знати: предмет, методи правового
регулювання, принципи, систему і
джерела
права
соціального
забезпечення України; поняття, види
та форми соціального забезпечення,
їх характеристику, завдання та
напрями реформування; правовий
статус, категорії непрацездатних
громадян, умови та порядок їх
соціального забезпечення; зміст,
умови, порядок надання окремих
видів
соціального
забезпечення
непрацездатним громадянам.

вміти: аналізувати положення Право
актів чинного законодавства про соціального
соціальний захист громадян в забезпечення
Україні;
розглядати
та
вирішувати проблемні ситуації,
пов’язані
з
соціальним
забезпеченням
громадян;
аналізувати види та форми
соціального
забезпечення,
обрахунку їх розміру; самостійно і
творчо виконувати індивідуальні
завдання,
завдання
до
семінарських та інших занять;
самостійно
працювати
з
науковою,
навчальнометодичною літературою.
Спеціалізація «Правозахисної та правоохоронної діяльності»
знати: поняття предмету і системи вміти: самостійно аналізувати Кримінологія
кримінології, функції і завдання кримінологічну
інформацію;
сучасної
кримінології;
історія навички вирішення ситуацій у
кримінологічної науки; методика і сфері міжнародного приватного
методи кримінології; найважливіші протидії злочинності; вміння
тенденції еволюції злочинності, розробляти наукові прогнози
концепцій, принципів і теорій про тенденцій
злочинності
на
особу злочинця та засобів протидії регіональному
та
злочинності; вміння застосовувати ці загальнодержавному рівні.
знання для розв’язання практичних
завдань;
компетентності
з
інтерпретації
та
узагальнення
основних детермінантів злочинності;
вміння правильно здійснювати аналіз
кримінологічної
інформації;
компетентності з письмового й
усного представлення наукового та
практичного
матеріалу
та
аргументування;
складати
кримінологічні прогнози та плани
протидії злочинності.
знати:
актуальний
стан вміти:
управляти
якістю Теорія
законодавства
про
кримінальну виконуваної
роботи, кримінальновідповідальність
за
службові визначеність і наполегливість у правової
злочини; аналізувати диспозиції постановці задач та здатність кваліфікації
статей Особливої частини КК з взяти на себе відповідальність;
метою визначення обов’язкових працювати автономно, уміння
ознак складів злочинів; кримінально- планувати та управляти часом;
правові характеристики об’єктивних розмежовувати
службові
та суб’єктивних ознак службових злочини; здійснювати пошук та
злочинів та вміння її надавати усно критичний аналіз матеріалів
та письмово; алгоритм кримінально- правозастосовної діяльності при
правової кваліфікації.
вирішенні
конкретних
практичних завдань.

знати:
форми
використання
спеціальних знань у кримінальному
судочинстві; компетенцію фахівців зі
спеціальних
знань;
види
процесуальної діяльності фахівців і
їх зміст;
зміст
процесуальної
діяльності та процесуальні значення і
роль фахівців зі спеціальних знань у
кримінальному судочинстві.

знати: досвід становлення та
розвитку
органів
кримінальної
юстиції;
стандарти
у
галузі
кримінальної
юстиції;
загальну
характеристику органів кримінальної
юстиції; основні сучасні напрями
реформування органів кримінальної
юстиції в Україні; поняття та
значення
засад
(принципів)
організації
діяльності
органів
кримінальної
юстиції;
загальні
положення
статусу
суб’єктів
кримінальної юстиції; організаційноправове та матеріально-технічне
забезпечення органів кримінальної
юстиції;
систему
та
порядок
функціонування
органів
кримінальної юстиції.

знати: поняття і структуру загальної
теорії
криміналістики;
предмет,
систему і методи криміналістики;
завдання,
принципи
і
закони
розвитку
криміналістики;
мову
криміналістики;
теорію
криміналістичних слідів, теорію
криміналістичної
ідентифікації,
вчення
про
криміналістичну
реєстрацію;
сучасні
технікокриміналістичні
засоби,
що
використовуються при розслідуванні
правопорушень;
основні
галузі

вміти: залучати спеціаліста на
різних стадіях правозастосовчої
діяльності;
організувати
взаємодію з різними органами;
аналізувати матеріали фахівців
для виявлення ознак злочинів;
володіти прийомами аналізу
матеріалів з метою виявлення в
них ознак кримінально караних
діянь; навичками використання
отриманих знань в оперативнорозшукової та слідчої діяльності.
вміти:
тлумачити
та
застосовувати норми чинного
законодавства, що встановлюють
засади функціонування органів
кримінальної юстиції в Україні;
використовувати у практичній
діяльності норми законів України
та
міжнародних
угод,
які
регламентують
вказану
діяльність; застосовувати сучасні
методи дослідження і аналізу
проблемних
питань,
що
виникають під час реалізації
суб’єктами кримінальної юстиції
своїх повноважень; поставити
завдання та організувати наукові
дослідження
з
визначення
проблемних ситуацій, пов’язаних
із
вдосконаленням
функціонування
органів
кримінальної юстиції в Україні;
самостійно поглиблювати свої
знання, правильно визначати
обґрунтовувати і відстоювати
свою правову позицію.

Використання
спеціальних
знань у
кримінальном
у судочинстві

Кримінальна
юстиція

Криміналістик
вміти: застосовувати теоретичні а
знання в практичній діяльності з
розслідування
та
розкриття
правопорушень;
використовувати всі технікокриміналістичні засоби (фото і
відеоапаратуру, пошукові засоби,
аналітичні
засоби
та
ін.);
виявляти, оглядати, фіксувати і
вилучати різного роду сліди
правопорушень
і
правопорушника при проведенні
слідчих дій; висувати слідчі

криміналістичної
техніки
(дактилоскопію,
балістику,
почеркознавство та ін.), способи
виявлення, огляду, фіксації, та
дослідження різноманітних слідів;
класифікацію та основні характерні
ознаки холодної та вогнепальної
зброї;
основні
положення
з
дослідження письма і почерку
людини, а також її підпису; основні
способи підробки документів та
методи їх виявлення; загальні
положення про криміналістичну
ситуацію, криміналістичну версію і
криміналістичне
планування;
тактичні прийоми та організаційні
форми проведення окремих слідчих
дій, їх належної фіксації; поняття і
структуру
криміналістичної
характеристики
правопорушень;
методи планування та організацію
розслідування
окремих
видів
правопорушень.
знати:
принципи
кримінальновиконавчого
права;
актуальні
проблеми та основні напрямки
вдосконалення
кримінальновиконавчого законодавства і їх
реалізації в діяльності установ
виконання покарань (далі - УВП);
основні вимоги законності та засоби
її забезпечення в діяльності УВП;
вимоги директивних органів щодо її
зміцнення вимоги діючих законів та
підзаконних нормативних актів,
щодо
правового
регулювання
виконання покарань УВП.
знати: теорію доказів, доказове
право, суть діяльності органів
досудового
розслідування,
прокуратури,
суду
в
сфері
кримінального
судочинства;
практику застосування доказового
права правоохоронними органами
України; поняття та елементи
процесу доказування; поняття і
властивості
кримінальнопроцесуальних доказів та їх джерел;
особливості доказування на різних
стадіях кримінального провадження;
особливості
доказування
щодо

версії (згідно конкретної слідчої
ситуації),
організовувати
їх
перевірку, планувати проведення
як окремих слідчих дій , так і їх
сукупності при розслідуванні
конкретного
правопорушення;
організовувати
і
проводити
окремі слідчі дії з використанням
тактичних прийомів, фіксувати їх
проведення
і
одержані
результати;
використовувати
досягнення
криміналістики,
психології, кримінології та інших
наук для потреб розслідування і
попередження правопорушень.

вміти: працювати з правовими Кримінальноджерелами,
які
регулюють виконавче
виконання
покарань; право
застосовувати
норми
кримінально-виконавчого
та
інших галузей права на практиці;
роз'яснення
положень
законодавства засудженим та
іншим громадянам.

вміти: правильно тлумачити і
застосовувати
норми
кримінально-процесуального
права, самостійно поповнювати і
поглиблювати
свої
знання,
визначати, обґрунтовувати і
відстоювати
свою
правову
позицію, захищати права і
законні
інтереси
громадян;
планувати
свою
діяльність
залежно від виду виконуваних
кримінально-процесуальних
функцій
та
кримінальнопроцесуальних дій, а також від

Доказування і
досудове
розслідування
кримінальних
правопорушень

неповнолітніх,
неосудних
обмежено осудних осіб.

та умов їх проведення в конкретних
ситуаціях;
застосовувати
належним
чином
відповідні
науково-технічні засоби, методи
та прийоми при виявленні,
формування і перевірці доказів та
їх
джерел;
застосовувати
кримінально-процесуальних
норми в складних ситуаціях, які
виникають в діяльності слідчого і
суду
у
кримінальному
провадженні; приймати рішення
в кримінальному провадженні та
доказувані винуватості осіб, що
притягаються до кримінальної
відповідальності;
суворо
дотримуватися законності під час
кримінального провадження і
роботи з доказами.
знати:
положення
чинного вміти: тлумачити положення
законодавства в сфері адвокатської норм
Конституції
України,
діяльності;
зміст,
сутність
та чинного законодавства щодо
значення функцій адвокатури в здійснення
захисту,
Україні; види та форми адвокатської представництва та надання інших
діяльності, що застосовуються на видів правової допомоги, а також
практиці; структуру та повноваження правового статусу адвокатів;
органів
адвокатського вільно орієнтуватися в системі
самоврядування; загальні засади чинного
законодавства,
що
відносин адвокатури з органами регулює адвокатську діяльність в
юстиції та державного управління.
Україні, у тому числі на підставі
міжнародно-правових
актів;
враховувати положення сучасної
реформи органів адвокатури та
готовність
на
її
основі
розробляти необхідні пропозиції
у сфері адвокатської діяльності;
правильно
аналізувати
і
узагальнювати законодавчі акти,
що
встановлюють
порядок
діяльності адвокатури в Україні.
знати:
визначення
термінів вміти: складати процесуальні
«документ»,
«кримінально- документів з дотриманням вимог
процесуальний
документ», КПК України та офіційно«протокол», «постанова», «вирок» ділового
стилю
мови;
тощо; основні вимоги сучасного користуватися
засобами
кримінально-процесуального
уніфікації
процесуальних
законодавства щодо юридичних документів;
тлумачити
та
документів слідчого та інших застосовувати на практиці норми
учасників кримінального процесу, законодавства
з
питань
які складаються на різних його оформлення процесуальних дій;
стадіях, здобуття вмінь та навичок застосовувати
отримані
складання процесуальних документів

Адвокатура
України

Практикум із
складання
кримінальнопроцесуальних
документів на
стадії
досудового
слідства

з дотриманням законів логіки, мови теоретичні знання на практиці.
та стилю.
знати:
основні
положення
Кримінального
процесуального
кодексу
України,
інших
нормативних актів щодо проведення
негласних слідчих дій; підстави
проведення
негласних
слідчих
(розшукових) дій та порядок їх
використання
у
кримінальному
провадженні.

знати:
сутність
і
значення
прокурорської діяльності в Україні,
цілі
і
завдання
діяльності
прокуратури,
сучасний
стан,
проблеми
та
перспективи
вдосконалення органів прокуратури
України, правові основи діяльності,
принципи організації та діяльності,
структуру органів прокуратури,
головні
напрямки
діяльності
прокуратури України.

знати:
методолого-теоретичні
і
методичні
основи
юридичної
психології;
психологічні
закономірності, специфічні прояви і
механізми
психолого-юридичних
явищ;
психологічні
аспекти
формування
правової
самосвідомості;
біологічні,
психологічні
та
соціальні
передумови формування аномальних
(протиправних) форм індивідуальної
та групової поведінки; основи
превенції протиправної поведінки у

вміти: правильно застосовувати
норми
кримінального
процесуального
законодавства
під час вирішення тестових
завдань
та
складання
процесуальних документів щодо
проведення негласних слідчих
(розшукових) дій, належним
чином
обґрунтовувати
та
мотивувати
процесуальні
рішення;
отримати
навички
складання
процесуальних
документів щодо проведення
негласних слідчих (розшукових)
дій та оформлення отриманих
результатів.
вміти: чітко розуміти зміст
обов'язків,
покладених
на
працівників
прокуратури
у
здійсненні
нагляду
за
додержанням законів щодо прав і
свобод громадян та захисту
інтересів держави; здійснювати
організацію
нагляду
за
додержанням законів органами,
які
ведуть
боротьбу
із
злочинністю;
реалізовувати
повноваження прокурора під час
участі у розгляді справ у судах і
підтриманні
державного
обвинувачення;
готувати
документи
прокурорського
реагування, чітко і конкретно
формулювати
вимоги,
забезпечувати
їх
юридичну
обґрунтованість.

Особливості
проведення
негласних
слідчих дій

Організація
роботи органів
прокуратури

вміти: ефективно застосовувати Юридична
отримані ними теоретичні знання психологія
з
курсу
при
організації
психологічної
діяльності
і
розв’язанні складних завдань
юридичної
та
соціальної
практики, а саме: у превентивній
діяльності: самостійно виявляти
небезпечні
у
правовому
відношенні категорії населення
за
допомогою
скринінгдіагностики;
самостійно
розробляти
програми
та

різні вікові етапи людини; основи
етики і психології правовідносин у
різних
сферах
життєдіяльності;
психологічні аспекти юридичної
праці: предмет та завдання, основи
юридичних
професіограм,
роль
зовнішніх факторів у підвищенні
ефективності
юридичної
праці;
психологію злочинця та злочинних
груп.

здійснювати корекцію девіантної
поведінки,
особливо
серед
неповнолітніх;
володіти
спеціальними
методами
діагностичного
дослідження
особистості,
які
використовуються у
судовопсихологічній
експертизі;
володіти спеціальними методами
психологічного
аналізу,
які
використовуються у слідчої,
оперативно-розшукової і судової
діяльності.

Спеціалізація «Конституційне право»:
знати: склад і категорії земель, вміти: правильно застосовувати Земельне
встановлення та зміну цільового нормативно-правові акти при право
призначення земель; право власності врегулюванні
суспільних
та форми власності на землю; види земельних відносин; складати та
землекористувань
та
обмежень; оформляти
документи
по
правовий режим земель кожної землевпорядкуванню;
категорії; повноваження органів вирішувати питання пов’язані з
державної влади і спеціально регулюванням
земельних
уповноважених органів у галузі відносин; вирішувати земельні
земельних відносин; відшкодування спори; здійснювати контроль за
збитків
власникам
землі
і використанням та охороною
землекористувачам та відшкодування земель;
проводити
розгляд
втрат
сільськогосподарського
й погодження та затвердження
лісогосподарського
виробництва; проектів відведення, вилучення
завдання
охорони
земель
та (викупу) земель, створення нових
економічне
стимулювання агроформувань.
раціонального
використання
і
охорони земель; планування в галузі
використання земель; контроль за
використанням та охороною земель;
землеустрій та земельний кадастр;
моніторинг земель; органи, що
вирішують земельні спори, їх
повноваження; види відповідальності
за
порушення
земельного
законодавства.
знати: зміст понять і категорій вміти: застосовувати понятійний Порівняльне
порівняльного
правознавства; апарат
та
методологічний правознавство
загальні закономірності розвитку та інструментарій,
що
існування правової системи; методи, розробляється
юридичною
прийоми дослідження державно- компаративістикою;
творчо
правових явищ, що розробляються
аналізувати та узагальнювати
юридичною
компаративістикою; інформацію про правові системи;
практику застосування понятійного самостійно теоретично мислити
апарату
та
методологічного правовими
категоріями;
інструментарію, що розробляється здійснювати порівняльний аналіз
юридичною
компаративістикою; правових явищ, виявляти їх
правничий
матеріал
щодо спільні ознаки та відмінності на

становлення та розвитку правових підставі
встановлення
систем зарубіжних держав.
визначених критеріїв порівняння;
систематизувати правові знання
щодо
особливостей
різних
правових сімей та здійснювати їх
аналіз та узагальнення; на
підставі узагальнення інформації
про різні правові системи світу,
загальні тенденції розвитку та
взаємовпливу
національних
правових систем та їх сімей.
знати: особливості теоретичного вміти:
визначити
роль
аналізу відносин держави та церкви; релігійних
організацій
в
основні підходи щодо аналізу суспільстві;
визначити
державно-церковних
відносин; співвідношення громадянського
основні моделі державно-церковних суспільства, держави і церкви;
відносин; особливості державно- визначити особливості діяльності
церковних відносин в Україні; релігійних організацій в Україні
законодавчу базу щодо взаємодії (90 р. ХХ ст. - сучасний стан).
держави і церкви.
знати: поняття, принципи та вміти: з високим розумінням
структуру
публічної
служби; об’єктивної
необхідності
організаційно-правові
засади додержання
законності
як
державної
служби
як режиму соціально-політичного
фундаментальної ланки публічної життя застосовувати свої знання
служби;
організаційно-правові у
юридичній
практиці;
засади діяльності спеціалізованої тлумачити
та
застосовувати
публічної служби; організаційно- чинне
адміністративне
правові
засади
діяльності законодавство у сфері публічної
мілітаризованої публічної служби.
служби;
правильно
використовувати в практичній
діяльності методи публічного
управління; готувати проекти
актів публічного адміністрування
та
приймати
управлінські,
юрисдикційні та інші рішення;
здійснювати
функції
щодо
забезпечення
законності
в
публічному адмініструванні.
знати:
поняття
«інформаційне вміти: використовувати норми
право», «інформаційні права та та принципи національного і
свободи»,
«інформаційне міжнародного права стосовно
суспільство»,
«інформаційне сфери інформаційних відносин;
законодавство»,
«інформаційні здійснювати
юридичне
ресурси», «інформаційна безпека», забезпечення
інформаційної
«інформаційно-правове
діяльності;
надавати
забезпечення»,
«інформаційні інформаційні послуги; розвивати
послуги»; способи забезпечення своє юридичне мислення.
реалізації та захисту інформаційного
законодавства; засоби вдосконалення
інформаційних норм; інформаційне
законодавство зарубіжних країн;

Держава і
церква

Публічна
служба

Інформаційне
право

чинне інформаційне законодавство,
практику його застосування; свої
інформаційні права та свободи.
знати: визначення міграції, видів і
типів міграції, нелегальної міграції
та її причини; основні положення
законів, інших нормативно-правових
актів, що регламентують діяльність
органів
у
сфері
регулювання
міграційних процесів, профілактики
нелегальної
міграції;
основні
принципи роботи у міграційній
сфері, методи, прийоми та способи
виявлення
нелегальної
міграції;
порядок
застосування
адміністративно-попереджувальних
заходів, заходів адміністративного
припинення
та
заходів
адміністративної відповідальності за
порушення
міграційного
законодавства; форми і методи
взаємодії працівників Державної
міграційної служби України з
органами місцевої державної влади,
місцевого
самоврядування
та
громадськістю в сфері протидії
нелегальної міграції.
знати: зміст категорії «правова
система»;
структуру
правової
системи; основні риси правової
системи;
систему
об’єктивних
закономірностей
розвитку
суспільства під впливом яких
формується правова система; основні
функції правової системи; критерії
розрізнення правових систем між
собою та основні типи (сім’ї)
правових систем; основні риси
правової системи України; основні
тенденції розвитку правової системи
України у сучасний період; вплив
загальносвітових і європейських
тенденцій розвитку права на правову
систему України.

вміти: використовувати засвоєні Міграційне
знання у типових ситуаціях право
порушення
міграційного
законодавства з метою його
припинення
(на
практичнотворчому
рівні);
вести
профілактичну роботу щодо
порушення
міграційного
законодавства (на практичнотворчому рівні); професійно
спілкуватись з іноземцями та
особами
без
громадянства
(мігрантами),
з
метою
встановлення
законності
їх
перебування у Україні (на
практично-творчому
рівні);
документувати факти порушень
міграційного
законодавства,
застосовувати
заходи
адміністративного впливу (на
практично-творчому рівні).

вміти: оперувати основними
поняттями та категоріями, які
характеризують
правову
систему;
встановлювати
приналежність правової системи
тієї чи іншої держави до типу
(сім'ї)
правових
систем;
аналізувати історичні аспекти
формування правової системи
України;
аналізувати
вплив
тенденцій розвитку політичної
системи України на
правову
систему
держави;
виокремлювати
найголовніші
аспекти впливу процесів світової
глобалізації на функціонування
правової
системи
України;
прогнозувати
найбільш
перспективні напрями розвитку
правової
системи
України;
використовувати фундаментальні
теоретичні знання з політичної
історії сучасного світу у якості
чинника протидії професійній
деформації і активізації форм

Актуальні
проблеми
розвитку
правової
системи

юридичного мислення.
знати: поняття, предмет, метод,
джерела виборчого та референдного
права; поняття, принципи, суб’єкти,
строки та стадії виборчого та
референдного процесів; порядок
організації та проведення виборів
Президента
України,
виборів
народних
депутатів
України,
місцевих
виборів;
порядок
організації
і
проведення
всеукраїнського
та
місцевих
референдумів;

знати:
принципи
організації
виконавчої влади в Україні, її
системи та структури, вміти їх
аналізувати та пояснювати; знати
історію становлення незалежної
державної влади в Україні; бути
готовим брати участь в процесі
розбудови демократичних інститутів
та громадянського суспільства.

знати:
основні
риси
адміністративного права зарубіжних
країн; поняття та напрями діяльності
публічної
адміністрації;
шляхи
удосконалення публічної служби;
основні
засади
реформи
адміністративного
права
у
зарубіжних країнах;

знати: теоретичні та прикладні
засади захисту прав в публічному
урядуванні; сучасні підходи до
захисту прав публічного управління
та адміністрування; нормативноправові акти, що регулюють сферу
захисту
прав
в
публічному
урядуванні;
основні
засади

Виборче
вміти:
використовувати референдумне
теоретичні знання з виборчого та право
референдного
права
для
вирішення практичних завдань;
знаходити
необхідний
нормативно – правовий акт щодо
організації і проведення виборів
та референдумів та правильно
його
застосовувати;
сформулювати своє бачення
щодо перспектив вдосконалення
виборчої системи, законодавства
про
референдуми;
складати
процесуальні документи щодо
захисту
виборчих
та
референдних прав.
вміти: самостійно орієнтуватися Органи
в системі законодавчих правових виконавчої
актів,
що
регламентують влади в
суспільні відносини в галузі Україні
державного
будівництва
й
місцевого
самоврядування;
аналізувати
й
коментувати
нормативно-правові акти, які
регулюють питання організації та
діяльності органів виконавчої
влади; прогнозувати напрямки
розвитку
державних
і
самоврядних
інституцій
в
Україні.
вміти:
тлумачити
та Порівняльнопорівнювати
чинне адміністративн
адміністративне законодавство е право
різних країн Європи та Азії, а
також України; порівнювати
методи
публічного
адміністрування в цих країнах;
знаходити найкращі практики
діяльності
публічної
адміністрації зарубіжних країн,
які можуть бути імплементовані
в українське законодавство.
вміти: визначати пріоритетні Захист прав в
напрями
захисту
прав
в публічному
публічному
урядуванні; урядуванні
використовувати методологію та
інструментарій захисту прав в
публічному
урядуванні;
застосовувати сучасні моделі
захисту прав в публічному

національної безпеки та виклики і
загрози національним інтересам
України в межах своєї професійної
компетенції.

знати: поняття та принципи захисту
прав людини ЄСПЛ; механізм
застосування норм про захист прав
людини; питання організації та
функціонування
європейської
системи захисту прав людини;
загальні
засади
діяльності
Європейського суду з прав людини;
порядок звернення громадян України
за захистом до Європейського суду з
прав людини; порядок розгляду
справ в Європейському суді з прав
людини; порядок винесення та
виконання рішень Європейського
суду з прав людини; прецедентну
практику Європейського суду з прав
людини.

урядуванні; готувати програмні
документи щодо захисту прав в
публічному
урядуванні;
використовувати
сучасні
інформаційні та комунікаційні
технології у сфері захисту прав в
публічному урядуванні.

вміти: засвоїти співвідношення
норм
національного,
європейського і міжнародного
права з питань захисту прав
людини; оволодіти (й вміти
відтворити)
головними
положеннями щодо прийнятності
заяв до ЄСПЛ; складати проекти
документів для подання до
Європейського суду з прав
людини;
застосовувати
на
практиці та надавати роз'яснення
з питань звернення за захистом
до Європейського суду з прав
людини; професійно володіти
європейським інструментарієм
захисту прав людини; визначати
та аналізувати правові питання в
сфері захисту прав людини і
основоположних
свобод
в
Україні,
визначати
та
застосовувати до них відповідні
правові норми (ідентифікувати,
з'ясовувати компоненти даної
проблеми, виробляти підходи до
їх вирішення, оцінювати шанси
на успіх відповідних підходів
тощо); давати критичну оцінку
практиці ЄСПЛ щодо України.
Спеціалізація «Адміністративне право»
вміти:
визначати
порядок
знати: особливості управління в здійснення основних функцій
галузі використання і охорони деравного управління в галузі
земель; систему і повноваження використання і охорони земель;
повноваження
державних органів влади та органів розмежовувати
місцевого самоврядування в сфері уповноважених органів у сфері
земельних
відносин;
види
і використання і охорони земель;
законність
характеристику основних функцій визначати
державного управління в сфері повноважень і рішень органів у
земельних відносин: територіального сфері використання і охорони
планування;
землеустрою; земель.
резервування земель для державних і
муніципальних потреб; особлвості
переведення земель та земельних

Захист прав
людини ЄСПЛ

Управління в
галузі
використання і
охорони
земель

ділянок з однієї категорії в іншу;
державного земельного нагляду;
державного кадастрового обліку
земельних
ділянок;
державної
реєстрації прав на земельні ділянки
та угод з ними.
знати: поняття та основні форми
відповідальності органів державної
влади
та
органів
місцевого
самоврядування;
межі,
порядок
здійснення та особливості судового
захисту органів державної влади та
органів місцевого самоврядування;
особливості відповідальності органів
і посадових осіб державної влади та
місцевого самоврядування перед
населенням, перед державою, перед
фізичними та юридичними особами.

знати: особливості теоретичного
аналізу
державно-конфесійних
відносин; основні підходи щодо
аналізу
державно-конфесійних
відносин; основні моделі державноконфесійних відносин; особливості
державно-конфесійних відносин в
Україні; законодавчу базу щодо
взаємодії
держави
та
різних
конфесій.
знати: будову природноресурсового
законодавства України, правильні
назви і роки прийняття основних
актів
природноресурсового
законодавства
та
їх
основні
положення,
основні
категорії
природноресурсового права, систему
державних екологічних органів.

вміти:
аналізувати
основні
напрямки
відповідальності
органів та посадових осіб органів
державної влади та органів
місцевого
самоврядування;
тлумачити
і
правильно
застосовувати правові норми, що
регламентують заходи щодо
відповідальності
органів
та
посадових осіб органів державної
влади
та
місцевого
самоврядування;
приймати
рішення і здійснювати юридичні
дії в точній відповідності з
приписами нормативних актів
всіх рівнів публічної влади;
давати кваліфіковані юридичні
висновки і консультації з питань
відповідальності
органів
та
посадових осіб органів державної
влади
та
місцевого
самоврядування;
готувати
необхідні
процесуальні
документи
та
здійснювати
юридично значимі дії.
вміти: визначити роль конфесій
та релігійних організацій в
суспільстві;
визначити
співвідношення громадянського
суспільства, держави, церкви та
існуючих конфесій; визначити
особливості
формування,
розвитку та діяльності конфесій
та релігійних організацій в
Україні.
вміти: вільно орієнтуватися у
системі
норм
природноресурсового права. У
процесі вивчення курсу, відтак,
важливого значення надається
безпосередній роботі студентів із
текстами законодавчих актів
вести
практичну
роботу,
навчитися розв’язувати задачі,

Відповідальніс
ть органів
державної
влади та
органів
місцевого
самоврядуванн
я

Державноконфесійне
право

Природоресурсне право

знати:
правове
регулювання
військово-публічних
відносин,
суб'єктами яких є не лише
військовослужбовці, але спеціальновизначені законом органи державної
влади та управління, військові
частини
та
установи,
органи
військового управління; питання
устрою Збройних Сил України та
інших
військових
формувань,
порядку
їх
комплектування
і
проходження військової служби,
прав, обов'язків і відповідальності
військовослужбовців, так і питання
військового управління, охорони
військового
правопорядку,
економічної
та
господарської
діяльності військових організацій.
знати:
міжнародно-правові
стандарти в галузі прав людини та
охорони
здоров’я;
чинне
законодавство України про охорону
здоров’я, у т. ч. біоетичне; тенденції
нормотворення й державної політики
у сфері охорони здоров’я; понятійнокатегоріальний апарат у галузі
медичного права; права й обов’язки
суб’єктів медичних правовідносин;
механізми й процедури захисту прав
людини у сфері охорони здоров’я
(національні й міжнародні); види й
підстави юридичної відповідальності
у сфері охорони здоров’я; юридичну
практику в галузі медичного права, в
т.ч. Європейського суду з прав
людини; правові умови провадження
окремих видів медичної діяльності.
знати: поняття, принципи та
структуру
організації
публічної
влади в Україні; організаційноправові засади публічної влади як
фундаментальної ланки держави;
організаційно-правові
засади
діяльності органів публічної влади в
Україні та актуальні проблеми
організації публічної влади України.

складати договори та інші
документи.
вміти: самостійно орієнтуватися Військове
в системі законодавчих правових право
актів; аналізувати й коментувати
нормативно-правові
акти;
прогнозувати напрямки розвитку
військового права в Україні;
реалізовувати положення про
інститути
(право
військової
служби,
військово-оперативне
право,
право
внутрішньої
служби, право війни, військоводисцилінарне право тощо) та
взаємодію з іншими галузями
публічного права.

вміти: самостійно працювати із
законодавством
України
та
міжнародними стандартами у
галузі
охорони
здоров’я;
аналізувати правову природу
прав людини у сфері охорони
здоров’я; готувати необхідні
процесуальні
документи;
застосовувати
юридичну
практику для правозахисної і
правозастосовної діяльності, в
т.ч.
правові
позиції
Європейського суду з прав
людини,
Верховного
Суду
України;
правильно
кваліфікувати
наслідки
професійної діяльності медичних
і фармацевтичних працівників та
давати їм належну юридичну
оцінку.
вміти: застосовувати свої знання
у
юридичній
практиці;
тлумачити
та
застосовувати
чинне законодавство у сфері
організації публічної
влади;
правильно використовувати в
практичній діяльності методи
публічного управління; готувати
проекти актів публічної влади,
приймати відповідні рішення;
здійснювати
функції
щодо
забезпечення
законності
в

Медичне право

Актуальні
проблеми
організації
публічної
влади України

знати:
принципи
побудови
і
функціонування, а також елементи
системи міжнародно-правових норм;
особливості взаємозв’язку елементів
системи міжнародно-правових норм;
взаємовплив міжнародних відносин і
змісту
конкретних
норм
міжнародного права; особливості
процесів
створення
норм
міжнародного права; основні методи
аналізу міжнародно-правових норм;
проблеми та напрямки реформування
механізмів реалізації міжнародноправових норм.

знати:
основні
концептуальні
підходи до розуміння сутності
конституційних прав і свобод та їх
класифікацію; ключові положення
міжнародного та національного
законодавства
в
галузі
конституційних прав і свобод;
міжнародні
та
національні
механізми захисту конституційних
прав і свобод; основні проблеми та
ускладнення, які супроводжують
процес реалізації конституційних
прав і свобод в Україні та шляхи
розв’язання цих проблем.
знати: роль і значення транспорту;
систему, функції та принципи
транспортного
права;
сутність
транспортно-правових
норм;
джерела
транспортного
права;
організаційно-правові
основи
діяльності транспорту в Україні;
особливості правового регулювання
правовідносин в різних видах
транспорту;
процес
досудового
врегулювання і судового розв’язання
господарських спорів у сфері
надання транспортних послуг.

організації
публічної
влади
Україні; пропонувати шляхи
вирішення проблем організації
публічної влади Україні.
вміти: аналізувати міжнародноправові акти та інші джерела
міжнародного публічного права;
здійснювати експертний аналіз
міжнародних
нормативноправових актів; давати оцінку
юридичної
природи
та
юридичної
обов’язковості
міжнародних
договірних
та
звичаєвих норм; давати оцінку
юридичної
природи
та
юридичної
обов’язковості
судових рішень і доктрини як
джерел міжнародного права, а
також їх впливу на формування
міжнародного права; давати
оцінку юридичної природи та
юридичної
обов’язковості
резолюцій
міжнародних
організацій.
вміти:
ідентифікувати
та
класифікувати
конституційні
права і свободи; виявляти вплив
ідеї конституційних прав і
свобод
на
економічне,
соціальне, культурне життя
суспільства; порівнювати різні
типи правових та політичних
систем
в
аспекті
конституційних прав і свобод;
об’єктивно
і
критично
аналізувати інформацію про
інститут та стан забезпечення
конституційних прав і свобод на
сучасному етапі.
вміти:
тлумачити
норми
транспортного
права,
застосовувати їх у розв’язанні
конкретних практичних завдань;
вступати
у
відносини
з
юридичними
і
фізичними
особами
при
укладанні,
виконанні
та
розірванні
транспортних
договорів;
застосовувати отримані знання
при
прийнятті
рішення
в
конкретних ситуаціях з питань
транспортного права; оперативно

Міжнародноправові норми
та механізми їх
реалізації

Конституційні
права і
свободи

Транспортне
право

орієнтуватися
і
знаходити
необхідні
нормативно-правові
акти з питань транспортного
права;
складати,
подавати
претензії
і
позови
для
задоволення
вимог
за
невиконання зобов’язань.
знати: сутність основних понять
правового регулювання доступу до
інформації; способи забезпечення
реалізації та захисту інформаційного
законодавства; засоби вдосконалення
норм
правового
регулювання
доступу до інформації; інформаційне
законодавство зарубіжних країн;
чинне інформаційне законодавство,
практику
його
застосування;
інформаційні права та обмеження
доступу до інформації.
знати:
поняття
та
принципи
практики
ЄСПЛ;
механізм
застосування норм про захист прав
людини; питання організації та
функціонування
європейської
системи захисту прав людини;
загальні
засади
діяльності
Європейського суду з прав людини;
порядок звернення громадян України
за захистом до Європейського суду з
прав людини; порядок розгляду
справ в Європейському суді з прав
людини; порядок винесення та
виконання рішень Європейського
суду з прав людини; прецедентну
практику Європейського суду з прав
людини.

вміти: використовувати норми
та принципи національного і
міжнародного права стосовно
сфери інформаційних відносин в
контексті доступу до інформації;
здійснювати
юридичне
тлумачення норм правового
регулювання
доступу
до
інформації;
забезпечувати
реалізацію прав та дії обмежень
доступу до інформації на підставі
чинного законодавства.

Правове
регулювання
доступу до
інформації

Практика
вміти: тлумачити положення і Європейського
напрацювання практики ЄСПЛ; суду з прав
застосовувати положення щодо людини
прийнятності заяв до ЄСПЛ;
складати проекти документів для
подання до Європейського суду з
прав людини; застосовувати на
практиці та надавати роз'яснення
з питань звернення за захистом
до Європейського суду з прав
людини; професійно володіти
європейським інструментарієм
захисту прав людини; давати
критичну оцінку практиці ЄСПЛ
щодо України.

